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VOORWOORD

Dit afstudeerrapport, geschreven in het kader van de afstudeerfase, bevat een beschrijving van
het voorbereidingstraject van de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De afstudeerfase is
onderdeel van het vierde jaar van de opleidingen Land-, Water- en Milieubeheer en Bos- en
Natuurbeheer, afstudeerrichtingen " C u l t u u r t e c h n i e k " en " B e h e e r V a s t g o e d " van de International
Agrarische Hogeschool Larenstein.
Onderliggend rapport is tot stand gekomen dankzij opdrachtverstrekking door Rijkswaterstaat
Directie Oost Nederland Dienstkring Rijn en Lek. Het rapport, geschreven voor Rijkswaterstaat, is
bedoeld voor een betere en mogelijk snellere totstandkoming van natuurvriendelijke oever
projecten.
Een speciaal dankwoord gaat uit naar onze begeleider, projectleider van natuurvriendelijke oever
projecten bij Rijkswaterstaat Dienstkring Rijn en Lek, Henk van Rheede en de begeleidende
docenten vanuit Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, Tjerk Sytsema en Gijs
Hoogendoorn. Verder willen wij de projectgroep voor de natuurvriendelijke oever projecten
Meinerswijk en Huissen en de medewerkers bij de Dienstkring Rijn en Lek bedanken voor al hun
medewerking bij de totstandkoming van het rapport.

Arnhem, mei 2001

Marianne Beekhuis
Jeroen van Erp
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SAMENVATTING
Het doel van dit afstudeerproject is drieledig. In eerst instantie is het de taak om tot een
goed inrichtingsvoorstel te komen, ten einde natuurvriendelijke oevers in Meinerswijk en de
Huissensche Waarden te realiseren. Vervolgens is het de bedoeling om de randvoorwaarden,
gesteld door Rijkswaterstaat Directie Oost - Nederland in gang te z e t t e n , te weten de
vergunningenaanvraag, milieukundig bodemonderzoek en het grondverwervingtraject. Ten
derde wordt een knelpuntenanalyse opgesteld en worden aanbevelingen gedaan, waar tijdens
het doorlopen van het voorbereidingstraject tegenaan is gelopen door de projectleiders. Het
plangebied omvat 50 meter van de oeverstrook, de zogenaamde natuurvriendelijke oeverlijn,
van de Nederrijn bij Meinerswijk en Huissen. De beleidslijn die aan deze strook ten grondslag
ligt is de "Oeverture", waarin staat vastgesteld dat oeverdoeltype Wilg in het plangebied
gerealiseerd moet worden. Op de projectgebieden zijn vele overheidsplannen van toepassing,
waarvan "Ruimte voor R i j n t a k k e n " het belangrijkste stuk is. Hierin wordt natuurontwikkeling
en bescherming tegen water nagestreefd. De uiterwaard Meinerswijk heeft al een
natuurbestemming. Huissen heeft hoofdzakelijk een agrarische -en deels een
industriebestemming. De Huissensche Waarden zijn aangewezen als Relatienotagebied.
Voor het maken van de inrichtingsvoorstellen is rekening gehouden met de
scheepvaartkundige en rivierkundige belangen. Daarnaast is rekening gehouden met in het
terrein aanwezige obstakels. Meinerswijk is voor het maken van een inrichtingsvoorstel
opgedeeld in vier deelgebieden. In deze deelgebieden wordt achtereenvolgens een
benedenstrooms aangetakte Strang, behouden van bestaande situatie, een plasdras - zone en
een wijziging in het beheer voorgesteld. Na doorberekening blijkt dat deze voorkeursvariant
rivierkundig geen belemmering oplevert. Het inrichtingsvoorstel voor Huissen is nog niet
definitief vastgesteld en rivierkundig doorberekend. Het projectgebied ligt ter hoogte van de
Usselkop, waardoor bij herinrichting geen of weinig verandering in de afvoerverdeling van het
water over de Nederijn en Ussel mag optreden. Het maken van een realistisch
inrichtingsvoorstel is moeilijk. Vele varianten zijn de revue gepasseerd, maar uiteindelijk
wordt voorgesteld om de steenbestorting te verwijderen, zodat afkalving van de oever
plaatsvindt en steilranden en zandstrandjes kunnen ontstaan. Voor de offerteaanvraag voor
het milieukundig bodemonderzoek in Meinerswijk is een opzet gemaakt. Bodemonderzoek is
echter nog niet uitgevoerd aangezien de projectbeschrijving voor de oeverinrichtingen nog
niet is gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid, verondersteld in de hypothesen, wordt de grond
aangemerkt als klasse III of IV grond. Voor beide projecten is onderzoek verricht naar de
benodigde vergunningen, de doorlooptijden en een gecoordineerde aanvraag. De leidende
vergunning bij de aanvraag voor Meinerswijk wordt waarschijnlijk de Ontgrondingsvergunning,
met minimaal 26 weken doorlooptijd, voordat de vergunning wordt verleent. In totaal moet
met zestien vergunningen rekening worden gehouden. De Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken,
de Wet bodembescherming en de Ontgrondingenwet zijn de belangrijkste w e t t e n van
toepassing op beide projectgebieden. Tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase van de
projecten dient met de Vogelwet, de Habitatrichtlijnen en de Vogelrichtlijnen rekening
gehouden te worden. De grondaankoop lijkt voor de realisatie van project Meinerswijk geen
knelpunten op te leveren. Ballast Nedam w i l niet verkopen om een sterke positie in
Meinerswijk te handhaven voor eventuele nieuwe uitvoeringsprojecten, maar w i l w e l
meewerken aan herinrichting. Het aangenomen standpunt van Staatsbosbeheer, het niet meer
verkopen van oeverstroken, staat een mogelijke uitvoering van het project niet in de w e g . De
realisatie kan dan op gronden van Staatsbosbeheer plaatsvinden. De gemeente Arnhem is

bereidt haar gronden te verkopen. In Huissen wordt ingeschat dat de grondverwerving
moeizamer verloopt. Ter hoogte van industrieterrein "De L o o v e e r " zijn bedrijven gevestigd
die vanuit bedrijfskundig oogpunt de oeverstrook niet willen verkopen. Zij willen w e l
meewerken aan herinrichting zonder verkoop. De Dullertstichting is alleen bereidt tot
verkoop van haar grond als vervangende grond wordt aangeboden. De familie Van Nispen Tot
Sevenaer geeft aan bij beeindiging van het pachtcontract te willen verkopen, maar mogelijk
kan een regeling met de zittende pachter worden getroffen. Als knelpunten met betrekking
tot de drie randvoorwaarden kan de grondverwerving worden genoemd. De grondverwerving
kan de uitvoering van het project Huissen vertragen. Bij de overige randvoorwaarden is (nog)
geen knelpunt geconstateerd wat de uitvoering van de projecten kan vertragen (later dan
2002/2003). Gebrek aan draagvlak bij managers, beperkte beschikbare capaciteit van
werknemers, slechte communicatie z o w e l intern bij RWS DON als met externe partijen en de
kostenfactor zijn de structurele knelpunten die veroorzaken dat het geplande tijdspad niet
wordt gehaald. Ten aanzien van de verhoging van het aantal te realiseren kilometers
natuurvriendelijke oevers wordt onder andere aanbevolen om vooraf aan het
voorbereidingstraject een verkorte planstudie uit te voeren voor de haalbaarheid van de
p r o j e c t e n , een eenduidige projectbeschrijving op te stellen en een nieuwe taakstelling op te
stellen voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers.
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INLEIDING
Kader
In 1989 startte het ministerie van Verkeer en Waterstaat een beleid om natuurvriendelijk oevers
(NVO) langs de grote rivieren te c r e e r e n . In 1992 heeft Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland
(RWS DON) dit beleid uitgewerkt in een inrichtingsplan (Oeverture) voor de Rijntakken binnen
haar beheersgebied. Tot op heden zijn hier sinds 1992 slechts enkele kilometers van gerealiseerd,
t e r w i j l de ambitie is geweest om 75 kilometer in vijf jaar (1995-2000) te verwezenlijken.
Duidelijk is dat de uitvoering niet soepel verloopt, maar w e l k e factoren leiden er toe dat de
uitvoering niet tijdig gerealiseerd kan worden?
Onderliggend rapport richt zich op het leiden van het voorbereidingstraject van de aanleg van
natuurvriendelijke oevers in de uiterwaarden van Meinerswijk te Arnhem en de zuidelijke oever
van de Nederrijn in Huissen. Door als projectleidersduo op te treden is het mogelijk knelpunten
te achterhalen die zich voordoen bij het doorlopen van het voorbereidingstraject. De aanleg van
de oevers heeft betrekking op de kribvakken en waar mogelijk gemiddeld 50 meter land, gemeten
vanuit de waterkant van de rivier, gemeten bij normale waterstand.
Probleemstelling
Hoe kunnen vergunningprocedures,
bodemonderzoeken
en grondverwervingstrategieen
tijdens
het voorbereidingstraject
voor het reatiseren van natuurvriendelijk
oevers, waarvoor een
inrichtingsvoorstel
wordt opgesteld, op dusdanige wijze in gang gezet worden dat de
tijdsplanning
voor de uitvoering wordt gehaald?
Voor het in gang zetten van deze processen dient vooraf een inrichtingsplan voor de zuidoever
van de Nederrijn bij Meinerswijk en Huissen ontworpen te worden, zodanig dat de natuurwaarde
wordt verhoogd zonder daarbij de rivierkundige belangen, de hoofdfunctie van de rivier (vrije
afvoer van water, ijs en sediment) en de scheepvaart nadelig te bei'nvloeden.
Uit deze hoofdvraag kunnen de volgende deelvragen worden afgeleid.
Gebiedsinventarisatie:
•
Wat is de huidige situatie van het gebied?
•
Wat is de geomorfologische- en bodemkundige gesteldheid?
•
Wat is het vigerende beleid voor de oeverzone en w e l k e bestemmingen liggen daarop?
•
Wat is de huidige situatie met betrekking tot de kabels en leidingen?
•
Zijn cultuurhistorische waarden in de projectgebieden aanwezig en hoe kunnen deze het
best in de inrichting worden ingepast?
•
Wat zijn de waterstromingen en de waterstanden over de laatste 20 jaar?
•
Is er sprake van aanwezige explosieven en bommen uit de Tweede Wereldoorlog in beide
projectgebieden waar tijdens de uitvoering rekening mee dient te worden gehouden?
Eisen inrichting:
•
Wat zijn de eisen en wensen, met betrekking tot rivierkundige-, scheepvaartkundige- en
ecologische belangen voor de inrichting van de oevers?
•
Welke eisen en wensen heeft Rijkswaterstaat voor het herinrichten van natuurvriendelijke
oevers?
Vergunningen:
•
Welke vergunningen zijn nodig voor realisatie van natuurvriendelijke oevers?
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•
Welk traject moet worden doorlopen bij het aanvragen van deze vergunningen?
Bodemonderzoek:
•
Wat is de bodemgesteldheid met betrekking tot de milieukwaliteit?
•
Is er sprake van bodemverontreiniging? Zo j a , zijn er consequenties verbonden aan de
voorgestelde inrichtingsmaatregelen?
Grondverwerving:
•
Wat is de huidige eigendomssituatie?
•
Hoe kunnen de gronden het beste verworven worden?
•
Zijn er samenwerkingsverbanden tussen verschillende overheidsinstanties bij het verwerven
van de gronden?
•
Wie zijn de huidige beheerders en hoe wordt het huidige natuurtechnisch onderhoud
gevoerd?
•
Wat zijn de mogelijkheden voor het toekomstige onderhoud na inrichting van de oevers?
Knelpuntenanalyse:
•
Welke aspecten met betrekking tot de niet behaalde ambitie van RWS DON om vele
kilometers natuurvriendelijke oevers aan te leggen langs de Rijntakken komen naar voren bij
het doorlopen van het voorbereidingstraject van twee natuurvriendelijke oeverprojecten?
•
Wat zijn mogelijke verbeteringspunten voor RWS DON om tot een betere procesgang te
komen, zodat de doelstelling van RWS DON voor het aantal te realiseren kilometers
natuurvriendelijke oevers beter kan worden nagestreefd?
De probleemstelling kan worden opgelost door gaandeweg al deze deelvragen te beantwoorden.
Het plan van aanpak is bijlage opgenomen in bijlage I.
Doelstelling
Het doel van dit project is drieledig. In eerste instantie wordt een inrichtingsplan voor de oevers
van Meinerswijk en Huissen opgesteld, waarbij een bijdrage geleverd wordt aan een toename van
de natuurwaarden, zonder daarbij de rivierkundige en de scheepvaartkundige belangen in de weg
te staan.
In tweede instantie wordt invulling gegeven aan het project door de vergunningprocedures en
bodemonderzoeken in gang te zetten en wordt gestart met het grondverwervingtraject. Deze
randvoorwaarden moeten garanderen dat met de realisatie van de natuurvriendelijke oevers
medio 2002 (Meinerswijk) en 2003 (Huissen) kan worden begonnen.
Tot slot worden korte knelpuntenanalyses gemaakt en worden aanbevelingen opgesteld voor
mogelijke verbetering van toekomstige natuurvriendelijke oeverprojecten van RWS DON.
Werkwijze
Om van de probleemstelling tot de doelstelling te komen, is een aantal stappen doorlopen. Voor
het maken van een gebiedsbeschrijving is de meeste informatie verkregen met behulp van
literatuur, kaartmateriaal en veldbezoeken aan de projectgebieden. Vervolgens is met
verschillende collega's van Rijkswaterstaat, werkzaam op verschillende afdelingen, overleg
gepleegd over mogelijke inrichtingsvoorstellen.
Vanuit het voorlopige inrichtingsplan is verder gegaan met het tweede d o e l , het ingang zetten
van de vergunningenprocedures, bodemonderzoeken en grondverwerving.
Voor de inventarisatie van de benodigde vergunning en het opstellen van de
bodemonderzoeksopzet, is. literatuur geraadpleegd en is diverse malen gesproken met juristen en
milieudeskundigen. Voor de uiteenzetting van het tijdspad van de vergunningen is literatuur
geraadpleegd.
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Om een overzicht te krijgen van de betrokken partijen in het projectgebied, is met behulp van
kadastrale informatie de eigendomsituatie uitgezocht en zijn afspraken gemaakt met de
verschillende eigenaren. In deze gesprekken is gei'nventariseerd naar de bereidheid om mee te
werken aan de plannen van Rijkswaterstaat.
Gedurende afstudeerperiode is kennis opgedaan over de gang van zaken bij het
voorbereidingstraject door als projectleidersduo op te treden. Door de rol als projectleider is
kennis opgedaan over het verloop van de totstandkoming van de inrichtingsvoorstellen, de
vergunningprocedures, het bodemonderzoek en de grondverwerving is een knelpuntenanalyse
opgesteld en zijn aanbevelingen gedaan.
Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt een beeld geschetst van de doelstelling met bijbehorend streefbeeld van het
oeverdoeltype voor het herinrichten van de oevers. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 een
beschrijving gegeven van de huidige situatie van de projectgebieden Meinerswijk en Huissen. In
hoofdstuk 3 wordt een voorstel gedaan voor herinrichting van de oevers. Hierbij worden
verschillende inrichtingsvarianten uiteengezet en wordt beschreven hoe het inrichtingsvoorstel
tot stand is gekomen, voor z o w e l Meinerswijk als Huissen.
0 m tot uitvoering te komen van het inrichtingsplan moet aan een aantal randvoorwaarden
worden voldaan, waaronder de aanvraag van de benodigde vergunningen. In hoofdstuk 4 wordt
uiteengezet wat de doelstelling is van deze randvoorwaarde, welke vergunningen nodig zijn en
hoe de aanvragen gerealiseerd kunnen worden.
Ook het bodemonderzoek, met betrekking tot de milieukwaliteit is een randvoorwaarde voor het
tot stand brengen van de inrichting van natuurvriendelijke oevers. De doelstelling voor het
bodemonderzoek en het in gang z e t t e n van deze procedures wordt in hoofdstuk 5 beschreven.
Als derde randvoorwaarde geldt het grondverwervingstraject. In hoofdstuk 6 wordt dit traject
doorlopen; het inventariseren van de eigendomssituatie en het bepalen van een
aankoopstrategieplan met daarbij de mogelijke samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 7 bevat
een voorstel over het te voeren beheer en onderhoud na de inrichting.
Ieder hoofdstuk, met uitzondering van de hoofdstukken 1, 2 en 7 wordt afgesloten met een
analyse van de knelpunten.
Tot slot worden in hoofdstuk 8 aanbevelingen gedaan aan Rijkswaterstaat over mogelijke
verbeteringen voor het doorlopen van het voorbereidingstraject voor de aanleg van
natuurvriendelijke oevers.
Dit rapport is in het bijzonder bedoeld voor de opdrachtgever RWS DON. Verder is het rapport
bedoeld voor de overige partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de natuurvriendelijke
oever projecten. Het rapport richt zich op een technische gekwalificeerde doelgroep.
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1.

D E OEVER(VEGETATIE)

"Oevertreffend"

GEDEFINIEERD

Een oever omvat de overgangszone tussen het water en vaste land waarop een
verlandingsvegetatie' zich kan ontwikkelen. De vegetatie van de oever heeft drie belangrijke
functies. Allereerst heeft ze een beschermende functie; het plantendek houdt de bodem vast en
beschermt de oever tegen afslag. Ten t w e e d e vertegenwoordigt z e belangrijke natuurwaarden en
is z e van betekenis voor de fauna (ecologische functie). De oevervegetatie heeft een
corridorfunctie; dieren kunnen hierlangs migreren om van het ene in het andere leefgebied te
komen. Tenslotte vervullen oeverbegroeiingen een belangrijke rol in de beleving van het
landschap. Door het aanleggen van harde oeververdediging en andere kunstwerken is veel
oevervegetatie verdwenen en daarmee ook het leefgebied voor diverse oevergebonden
diersoorten. Een goede reden om meer natuurvriendelijke oevers aan te leggen, waar vegetatie
volop de ruimte heeft om zich te o n t w i k k e l e n .

2.

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij kribben hun stroomgeleidende functie behouden
maar waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met natuur en landschap. Dit geldt zowel bij
aanleg, inrichting als bij onderhoud. Bij het creeren van meer ruimte voor natuur in oevers is het
mogelijk een aantal uitgangspunten te hanteren. Door een zo groot mogelijke natuurlijkheid na te
streven, wordt een overgangsmilieu tussen w a t e r en land tot stand gebracht. De natuurwaarde
van de oever dient verhoogd te w o r d e n . De definitie van natuurwaarde is hier: Natuur is het
resultaat van processen die niet of v r i j w e l niet door de mens worden bei'nvloed. Een duurzame
instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden van de
oevers wordt bereikt door zo min mogelijk onnatuurlijke materialen te gebruiken.
Voor eventuele constructiematerialen worden materialen gebruikt die milieuhygienisch
verantwoord z i j n , maar toepassing van constructiematerialen moet zoveel mogelijk worden
beperkt. [Bron: CUR 168; Natuurvriendelijke oevers].
Uitgangspunt blijft dat de oevers hun natuur - en landschapsfunctie zo goed mogelijk vervullen.
Een goed ontwikkelde rivieroever betekent een vegetatiezonering langs de gradient" water en
land, een goede beschutting en levensmogelijkheden voor de fauna, paaiplaatsen voor vissen in
begroeide ondiepe wateren, goede levensmogelijkheden voor allerlei organismen, bescherming
van oevers tegen erosie en een goede ecologische hoofdstructuur waardoor migratie van flora en
fauna wordt bevorderd. [Bron: Oeverture, hoofdrapport].
De ruimte die beschikbaar is gesteld voor de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers is door
Rijkswaterstaat Dienstkring Rijn en Lekt vastgesteld. De natuurvriendelijke oever lijn (NVO-lijn)
heeft betrekking op de kribvakken en waar mogelijk 50 meter l a n d , gemeten vanuit de waterkant
van de rivier, gemeten bij een normale waterstand. De NVO-lijn is geen vastgestelde beleidslijn,
maar kan w a a r nodig aan de hand van het beslismodel NVO-lijn worden verschoven verder de
uiterwaarden in (tot aan circa 80 meter). Bij de aanwezigheid van bebouwing of dijken kan het
voorkomen dat de NVO-lijn minder dan 50 meter breed is.
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STREEFBEELD EN DOELSTELLING

Het streefbeeld voor het deel van de Nederrijn bij Meinerswijk en Huissen wordt bepaald door
haar hoog dynamische karakter. In het hoofdrapport van de Oeverture, Inrichtingsplan oevers
Rijntakken is vastgesteld, dat de oevers in het eerste deel van de Nederrijn (voortzetting van het
Pannerdensch Kanaal tot aan de Usselkop) geschikt is voor oeverdoeltype W i l g . Bij een dergelijk
hoogdynamisch fysisch milieu zijn de oevers geschikt voor begroeiing met zachthoutooibossen en
hoger op de oever kan zich een hardhoutzone ontwikkelen. Hardhoutsoorten, zoals de Gladde iep,
Gewone es, Gewone esdoorn en Zomereik krijgen in beide projectgebieden nauwelijks de kans om
tot ontwikkeling te komen, als gevolg van frequente overstroming.
Als doel wordt gesteld om de projectgebieden, Meinerswijk en Huissen, op dusdanig gevarieerde
w i j z e te ontwikkelen, dat de flora en fauna zoveel mogelijk in onderlinge samenhang toeneemt in
aantal en diversiteit, zonder daarbij de rivierkundige en scheepvaartkundige eisen in de weg te
staan.
Voor waterdieren wordt daarbij een geschikt biotoop ten doel gesteld waarbij wordt voorzien in
voldoende schuil -, foerageer' - en paaimogelijkheden. Voor landdieren wordt een geschikte
migratiezone ten doel gesteld. Voor vogels goede trek - en broed mogelijkheden. Voor de
vegetatie ligt de nadruk op de ontwikkeling van een ecologisch zo compleet mogelijke oever,
waar ruimte is voor het optreden van natuurlijke processen. Dit kan gecreeerd worden door een
geleidelijke overgang van water naar land. Er wordt ruimte gemaakt voor een natuurlijke
oevervegetatie en voor zachthoutooibos ( zie figuur 1.1).

1.4.

OEVERDOELTYPE WILG

De boomlaag van zachthoutooibossen bestaat in hoofdzaak uit wilgen (Schietwilg, Katwilg,
Kraakwilg, Bittere wilg, Amandelwilg en Duitse dot) en z w a r t e populieren. De vele zaden hiervan
worden door wind en water verspreid. In de ondergroei vallen moerassoorten, natte ruigten en
nitrofiele zomen op als onder andere Gele lis, Moeras-vergeet-mij-nietje, Wolfspoot, Riet,
Rietgras, Haagwinde, Kleefkruid en Grote brandnetel, alsmede uit pioniersplanten van de
Tandgemeenschap. Tandgemeenschappen zijn uitgesproken pioniersgemeenschappen, die zowel
op natuurlijke standplaatsen als door de mens gecreeerde standplaatsen voorkomen [Bron: CUR
Natuurvriendelijke oevers; Vegetatie langs grote wateren].

1.5.

STANDPLAATS

Zachthoutooibossen komen voor op periodiek overstroomde laaggelegen, voedselrijke gronden in
het stroomgebied van de grote rivier zowel buitenkaads, in de uiterwaard, als binnendijks. Ze zijn
gebonden aan jonge ongerijpte gronden. Wat de waterdynamiek betreft zijn z o w e l de amplitudo,
de duur als de frequentie van de overspoelingen van belang. In de Nederrijn bij Meinerswijk en
Huissen kan bij overstromingen, die een onvoorspelbaar karakter hebben, de amplitudo vele
meters oplopen. De wilg gedijt goed in een hoog dynamisch fysisch m i l i e u , met hoge
stroomsnelheden en grote waterstandfluctuaties. Op de natste plaatsen of bij te sterke stroming
is geen bosgroei meer mogelijk, maar ontwikkelt zich een mantel van struweel. Doordat de wilg
een pioniershoutsoort is, is de wilg goed bestand tegen harde wind en overstromingen. De wilg
groeit snel en heeft een grote lichtbehoefte. De lijnvormige struikbegroeiing (wilgen) dient als
migratieroute voor verschillende dieren. Tevens is de wilg een goede drachtplant voor bijen.
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BODEMSTRUCTUUR EN BODEMPROCESSEN

Het bodemprofiel is vaak karakteristiek: afwisselend slib - , zand- en bladlaagjes, waarbij de
bladeren naar beneden toe steeds minder herkenbaar zijn en in humus overgaan. Het
zachthoutooibos staat bloot aan grote fluctuaties in omgevingsfactoren. De regelmatige
overstromingen zijn er de oorzaak van dat veel materiaal wordt aangevoerd. In de eerste plaats
slib waardoor de standplaats wordt opgehoogd en successie' kan plaatsvinden. De bodem is
daardoor ook permanent " j o n g " en ontwikkelt zich nauwelijks verder. Met dit slib wordt een
overvloed aan voedingstoffen aangevoerd zodat een zeer snelle en weelderige groei mogelijk is.
Het water zal ook materialen afvoeren, maar dit e f f e c t is geringer dan dat van de aanvoer. Door
de sterke invloed van fluctuaties z a l het bos nooit van nature geheel gesloten z i j n . De totale
bedekking varieert als regel van 50% tot 90%. Bovendien kan nauwelijks een scheidslijn getrokken
worden tussen de boom - en struiketage en zelfs tussen bos en bijbehorend struweel. Echte
struiken komen echter maar weinig voor. De kruidlaag kan sterk wisselen in d i c h t h e i d , hoogte en
samenstelling. Na het zomerhoogwater kan de begroeiing sterk terugvallen. Het aantal soorten
eenjarige kruiden is veel groter dan in enig ander vegetatietype als gevolg van de grote
dynamiek. Bodemmossen komen nauwelijks tot ontwikkeling door de regelmatige overstromingen
en de bladval, maar algen en epifytische mossen' komen daarentegen vrij veel voor.

1.7.

BELEIDSKADER

De oevers kunnen niet vrij naar doelstelling en het streefbeeld worden ingericht. Het vigerende
beleid op z o w e l internationaal, nationaal als regionaal niveau is bepalend voor de (ontwikkelings)
mogelijkheden voor Meinerswijk en Huissen.
1.7.1
Internationaal b e l e i d
De Akte van Mannheim is vigerend in het internationale b e l e i d , van toepassing op de projecten.
Hierin staat wat de randvoorwaarden z i j n ten aanzien van de scheepvaart. De vaarwegen zijn
verdeeld in verschillende klassen die zijn gebaseerd op bevaringsfrequenties en -druk. De
Nederrijn is ingedeeld in klasse V, dit geeft aan dat de Nederrijn een functie van hoofdvaarweg
heeft.
1.7.2. Nationaal b e l e i d
Het nationaal toekomstige ruimtelijk b e l e i d , wat nog geaccordeerd moet worden via
Planologische Kernbeslissingen (PKB'S), is op hoofdlijnen beschreven in de Vijfde Nota
Ruimtelijke
Ordening (RO) 2001. Binnen gestelde kaders bestaat veel ruimte voor andere
overheden en voor maatschappelijke partners.
Een beschrijving van het beleid in de vijfde nota RO bevat een nieuw beleidskader voor omgaan
met water. De algemene verwachting is dat water in zijn diverse verschijningsvormen de
komende decennia ruimtelijk een v e e l grotere plaats voor z i c h gaat opeisen. Het beleid voor de
fysieke ondergrond, met name voor het water, verandert van reagerend naar anticiperend.
Daarnaast zijn het vergroten van de veiligheid, het beperken van de wateroverlast en het
veiligstellen van de zoetwatervoorraad de drie belangrijkste RO doelstellingen van het
waterbeleid.
Langs de rivieren en de kust wordt de behoefte aan ruimte voor functieverandering gecombineerd
met natuurontwikkeling. De natuurdoelstellingen voor de te verruimen rivieren zullen worden
afgestemd op de afvoerfunctie van de rivieren. De natuurdoelstellingen bij de voorgestelde

' z i e verklarende woordenlijst biz. 65

15

Afstudeerrapport

"Oevertreffend"

functieverandering op regionaal niveau zullen worden afgestemd op de bergingsfunctie van deze
gebieden. In de nota "Natuur voor mensen, mensen voor n a t u u r " is vastgesteld dat bij gebruik
van bestaande en nieuwe natuurgebieden voor waterbeheer wordt uitgegaan van het versterken
en tenminste behouden van d e k w a l i t e i t [Bron: Ministerie VROM, V i j f d e Nota Ruimtelijke
Ordening].
Het veiligstellen van natuurgebieden en waardevolle landschappen en de ontwikkeling van
natuur, krijgen de aandacht in het Natuurbeleidsplan
(NBP, 1991). In het NBP staat een nadere
uitwerking aan het ruimtelijk beleid m e t betrekking tot natuur en landschap. In het plan wordt
aangegeven dat het rivierengebied onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
[Bron: Ministerie van LNV, Natuurbeleidsplan].
Het Structuurschema
Groene Ruimte (1993) vormt als het ware een bundeling van verschillende
nota's waarin doelstellingen, hoofdlijnen en de belangrijke maatregelen van het nationaal
ruimtelijk beleid voor land- en tuinbouw, natuur en landschap en cultuurhistorie,
openluchtrecreatie, toeristische landbouw en visserij zijn samengevat. Voor d e Gelderse Poort
betekent dit het op gang brengen van natuurontwikkeling in de gehele Gelderse Poort op basis
van een geintegreerd plan [Bron: Ministerie LNV, VROM; Structuurschema Groene Ruimte].
In de Vierde Nota Waterhuishouding
(NW 4, 1998) wordt specifiek het beleid voor de grote
rivieren omschreven. Meer ruimte voor rivieren en meer samenhang tussen waterbeheer,
ruimtelijke ordening en natuurontwikkeling zijn doelstellingen die van belang zijn voor het
projectgebied [Bron: Ministerie van LNV, V en W].
Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is in 1996 de Beieidslijn Ruimte voor de Rivier
ingesteld met als hoofddoel:
•
duurzame bescherming van mens en dier tegen overstroming;
•
zoveel mogelijk beperking van de materiele schade bij een overstroming in de toekomst;
•
meer ruimte voor de rivier.
Meer ruimte kan worden gecreeerd door de afvoercapaciteit van de rivier, in tijden van
hoogwater, te vergroten door verbreding en verlaging van het w i n t e r b e d . Een combinatie met
natuurontwikkeling in de uiterwaarden wordt toegestaan als daarbij de waterstand in de rivier
niet verhoogt of waar waterstandverhogende e f f e c t e n optreden, tenzij compenserende
maatregelen worden getroffen.
Aan de hand van internationale en nationale afspraken h e e f t de Nederlandse regering gekozen
voor een duurzame aanpak van hoogwaterbescherming door het Ruimte - voor - d e - rivier b e l e i d . Voor de uitwerking zijn per regio projecten gestart, waaronder de adviesgroep Ruimte
voor Rijntakken (RVR). Hieruit blijkt een verruiming van afvoercapaciteit, maar mogen beslist
geen snellere afvoeren optreden.
De Rivierenwet is in december 1999 ingetrokken en geintegreerd in d e W e t Beheer
Rijkswaterstaatwerken (WBR). Bij uitbreiding van d e WBR voor het "natte" deel- het
rivierenbeheer- blijft de beieidslijn "Ruimte voor de rivier" van toepassing.

1.7.3. P r o v i n c i a a l b e l e i d
Het streekplan vertoont voor het uiterwaardengebied is de beleidsbeschrijving landelijk gebied B
van toepassing, die in hoofdzaak neerkomt o p :
•
garanderen van v r i j e afvoer van water, ijs, sediment in zomer- en w i n t e r b e d ;
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•
streven naar behoud en ontwikkeling van waarden van natuur en landschap;
•
voortzetting van de agrarische bodemgebruikersvormen;
•
In de uiterwaarden worden slechts riviergebonden functies toegestaan.
Deze algemene formule is in het "Gelders Beleidsplan Uiterwaarden" nader uitgewerkt, waarbij
ook de studie "Nadere Uitwerking voor het Rivierengebied" (NURG) een rol speelt. In de Vinexlocatie Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem is uitgezonderd op het verbod op woningbouw
buitensdijks. Het beleidsplan spreekt zich voor de Huissensche Waarden als volgt uit:
•
Bevorderen van de ontwikkeling van stroomdalflora in het noordelijke d e e l .
•
Behouden van het natuurlijke relief in het noordelijke deel van de W a a r d . Kleiwinning of
af graving is niet toegestaan.
1.7.4. G e m e e n t e l i j k b e l e i d
Gemeente
Arnhem
De gemeente Arnhem heeft in 1997 een begin gemaakt met het actualiseren van alle
bestemmingsplannen. Dit is noodzakelijk omdat voor sommige gebieden plannen ontbreken en
voor andere gebieden de geldende plannen sterk verouderd z i j n . Voor het gebied van Rijn en
uiterwaarden wordt ter afronding van de beieidslijn " R u i m t e voor de Rivier" ook een
bestemmingsplan opgesteld. De bestemmingsplannen voor de gehele stad zijn in voorbereiding,
dus ook het bestemmingsplan m e t betrekking tot Meinerswijk. In voorbereiding op de nieuwe
plannen is een voorbereidingsbesluit van kracht. Deze kan worden verlengd, indien niet binnen
een jaar het ontwerp van een bestemmingsplan ter inzage ligt. In het besluit staat opgenomen
dat werkzaamheden in het gebied van de Rijn en uiterwaarden niet zonder schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouders uitgevoerd mogen w o r d e n . Tevens wordt geen
aanlegvergunning verleend voor werken en werkzaamheden voor zover die strijdig zijn met de
Beieidslijn "Ruimte voor de R i v i e r " .
Gemeente Bemmel
Het gemeentelijke beleid voor de uiterwaarden, onder meer vastgelegd in het
Bestemmingsplan
Buitengebied
1979, is in principe altijd gericht geweest op conservering van de oorspronkelijke
toestand, op grond van landschappelijke waarden. Grote delen van de uiterwaarden zijn bestemd
als agrarisch gebied, maar hebben ook een belangrijke landschappelijke en
natuurwetenschappelijke w a a r d e . Hier moet een redelijke agrarische bedrijfsvoering mogelijk
b l i j v e n , maar ook de belangen met betrekking tot de natuur en landschap moeten voldoende
beschermd blijven. Daarnaast is voor een deel nabij Looveer een apart bestemmingsplan
gemaakt. Binnen dit bestemmingsplan valt het industrieterrein het Looveer, waar de
bestemmingen industrie en wonen aanwezig z i j n . Over de totale uiterwaardengebied ligt de
dubbelbestemming' Waterstaatdoeleinden. Het gebied tot de bandijk, dus zeker ook tot de NVOl i j n , krijgt op grond van de WBR een aantal beperkingen opgelegd, inzake grondwerk, beplanting
e . d ( Bron: Gemeente B e m m e l , Voorschriften bestemmingsplan buitengebied 1979).
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2 .

2.1.

LIGGING PROJECTGEBIED MEINERSWIJK

Meinerswijk is een stuk buitendijks gelegen land met een oppervlakte van ruim 200 hectare,
w e l k e is gelegen ten zuiden van de stad Arnhem aan de zuidoever van de Nederrijn. Het gebied
ligt tussen de Nelson Mandelabrug en de spoorbrug Arnhem- Nijmegen. Het projectgebied ligt ter
hoogte van kilometerraai 884.715 tot en met 887.665. Het projectgebied is opgedeeld in vier
d e l e n , waar verschillende inrichtingsmaatregelen worden getroffen. Meinerswijk I begint bij de
spoorbrug en eindigt bij kilometerraai 886.485, Meinerswijk II sluit daar op aan en eindigt bij
886.085, Meinerswijk III eindigt bij kilometerraai 885.685 en 884.715 is eindgrens van Meinerswijk
IV (bijlage ll-a).
2 . 1 . 1 . Historie
Tot eind jaren tachtig is Meinerswijk een uiterwaard' in Arnhem met steenfabricage (1900-1980)
en vuilstort (1950-1970)geweest. Aan het eind van de jaren tachtig is tijdens het ontgronden van
de uiterwaard rekening gehouden met de toekomstige natuurontwikkeling. Na de ontgrondingen
veranderde de gebruiksfunctie in natuur, waarna aan het begin van de jaren negentig enkele
konikspaarden en gallowayrunderen zijn uitgezet. Door jaarrond begrazing zijn de monotone
graslanden omgevormd tot bloemrijke ruigten. Tevens zijn vele kilometers prikkeldraad
verwijderd en zijn de overgangen tussen land en water en tussen bos en grasland minder scherp
geworden. In deellocatie "Meinerswijk II" is in 1992 een natuurvriendelijke oeverproject gestart.
Doel is geweest alle zichtbare puin en steenbestorting te verwijderen en de oever af te vlakken.
De doelstelling, met betrekking tot de bestorting, is hierbij nooit duidelijk in het veld zichtbaar
tot uitdrukking gekomen.

2 . 1 . 2 . Huidige situatie
M o m e n t e e l heeft al 120 hectare een natuurfunctie. Van deze 120 hectare bestaat 50 hectare uit
land, waar het hele jaar grote grazers komen. De overige 70 hectare wordt in beslag genomen
door water. De plassen worden deels omzoomd door rietkragen. Door de natuurontwikkeling zijn
er vele flora en faunasoorten bij gekomen. Het natuurtechnisch onderhoud bestaat uit het laten
domineren van natuurlijke processen. Maaien, plaggen, zagen, jagen en vissen horen dus niet
thuis in Meinerswijk. Spontane ontwikkelingen als gevolg van rivierdynamiek en natuurlijke
begrazing vormen de speerpunten van het beheer. De natuur krijgt nog meer kans wanneer
Meinerswijk aangesloten wordt op andere (natuurbestemde) gebieden in de Gelderse Poort.

2.2.

LIGGING PROJECTGEBIED HUISSEN

De oeverstrook waar ontwikkeling plaatsvindt van natuurvriendelijke oevers, ligt in de noordelijke
Huissensche Waarden ten oosten van de dorpskern Huissen. Evenals Meinerswijk ligt deze
oeverstrook aan de zuidoever van de Nederrijn ter hoogte van het splitsingspunt Nederrijn en
Ussel van kilometerraai 877.105 tot en met 879.000. Het projectgebied begint bij de Pleybrug en
loopt door tot aan de steenfabriek aan de Looveerweg (bijlage ll-a). De Huissensche Waarden en
' z i e verklarende woordenlijst biz. 65
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de oevers liggen in de noordelijke punt van het NURG-gebied (Nadere Uitwerking Rivierengebied )
Gelderse Poort. De Huissensche Waarden ter plaatse van de projectlocatie is volgens de
Relatienota aangewezen als reservaatgebied (zie bijlage ll-b) [Bron: Relatienotakaart RWS DON,
2001].

2 . 2 . 1 . Historie
Het noordelijke deel van de Huissensche Waarden vertoont, ondanks een zandwinlocatie, nog
over grote oppervlakte relief, hetgeen kenmerkend is voor de vroeger aanwezige oeverwallen en
geulen. Meidoornhagen volgen op natuurlijke w i j z e het relief, op de overgang van droge naar
natte delen. Omstreeks 1970 waren bij Huissen door oevererosie in de meeste kribvakken
steilranden aanwezig. Naderhand is hier grind en baksteen aangebracht om de oever tegen
afkalving te beschermen. Hierdoor blijft achterliggend agrarisch land behouden.
2 . 2 . 2 . Huidige situatie
Momenteel is de gehele Huissensche Waarden in gebruik door agrariers. Het is een monotone
vegetatie (kort grasland) en de percelen zijn afgezet met meidoornhagen en prikkeldraad. De
noordelijke uiterwaarden zijn opgedeeld in kleine p e r c e l e n , veelal in gebruik bij agrariers van
w i e het bedrijf binnendijks ligt. De gronden worden dan ook hoofdzakelijk gebruikt voor
extensieve beweiding en hooigrasland.

2.3.

PROJECTGEBIED " D E B A K E N H O F "

Projectgebied "De Bakenhof" wordt hier kort toegelicht, (een kaart voor de ligging is opgenomen
in bijlage ll-a) vanwege de nauwe betrokkenheid tussen de drie projecten. Aangezien "groene
l i n t e n " langs de Nederrijn gecreeerd moeten worden (om een ecologische hoofdstructuur te
creeren), is rekening gehouden met de herinrichting van het al in uitvoering zijnde project "De
Bakenhof". De Huissensche Waarden sluiten aan op de uiterwaarden gelegen in "De Bakenhof".
Tevens vinden voor de verwerving van gronden gecombineerde ruilingen plaats. Gronden in
eigendom van de Staat gelegen in het projectgebied " De B a k e n h o f worden uitgeruild voor
gronden langs de oever in Meinerswijk. De grondverwerving komt aan de orde in hoofdstuk 6.

2.4.

MORFOLOGISCHE EN BODEMKUNDIGE GEGEVENS

Het rivierenland tussen Lobith en Arnhem kent een roerig v e r l e d e n , aangezien de loop van de
rivier en de hoeveelheid water en sediment die ze vervoert door de loop der eeuwen sterk is
veranderd. De uiterwaarden zijn van nature niet vlak. Doordat de rivier zich regelmatig heeft
verlegd zijn nog sporen van voormalige beddingen te z i e n . De oeverzone bij Meinerswijk bestaat
uit kalkhoudende poldervaaggronden (Rn52A en Rn82A). Deze gronden, die v r i j w e l allemaal
ontstonden door het afgraven van klei ten behoeve van de baksteenindustrie, overstromen bij
hoge waterstanden.
De bodem bij Huissen bestaat voornamelijk uit kalkhoudende ooivaaggronden (Rd10A). Het gaat
om hooggelegen, diep ontwaterde, geheel kalkrijke lichte zavelgronden. Het lokale
hoogteverschil bedraagt 0,5 tot 1,5 meter. De Huissensche Waarden zijn niet of nauwelijks
vergraven en heeft hierdoor een hoge geomorfologische waarde. De belangrijkste vormbepalende
factor is het water geweest. Door meandering van de Nederrijn ontstonden boogvormige
terreinverheffingen en laagten.
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F L O R A EN F A U N A

Meinerswijk kent een hoge ecologische waarde in het achterliggende gebied. De uiterwaard is
aangewezen als natuurgebied, maar ook recreatie is hier belangrijk. Bij de inrichtingsplannen is
rekening gehouden met de voorkomende vegetatie. Zo is bij kilometerraai 886.905 een Brede
Ereprijs rode lijst 3, aangetroffen [Bron: K.N.N.V. W G . Meinerswijk, M. van Bergen; 1998]
Huissen heeft een betrekkelijke lage ecologische waarde, doordat de gronden in agrarisch gebruik
z i j n . Watervegetatie is niet aanwezig en in de kribvakken ontbreekt oevervegetatie vanwege
intensieve begrazing tot aan het water. In meerdere kribvakken is plaatselijk het grind
weggeslagen en zijn kleine zandstrandjes ontwikkeld.

2.6.

HYDROLOGISCHE GEGEVENS

Van de stroomsnelheidsvectorenkaart is de stromingsrichting en de stroomsnelheid in het
winterbed van de rivier bij Maatgevend Hoogwater af te leiden.
De waterstroming in Meinerswijk komt deels van onder de Nelson Mandelabrug (de zogenaamde
"Groene Rivier"), achter de steenfabriek "Praets" en onder de doorlaatbrug w e e r terug in de
Nederrijn bij kilometerraai 886.695 tot 887.995.
Het blijkt dat van kilometerraai 878.475 tot 879.945 (tussen Usselkop en Pleybrug) een grote
hoeveelheid water uit de Huissensche Waarden over de oeverwal heen de vaargeul instroomt
[Bron: Stroomsnelheidsvectorenkaart RWS DON], Het betreffende d e e l van de Rijnoever wordt
door deze stroming waarschijnlijk zwaarder aangevallen dan de overige oeverdelen bij Huissen,
waar de stroming bij Maatgevend hoogwater parallel aan de vaargeul loopt.
De waterstand van 8,20 tot 8,40 meter + NAP komt bij kilometerraai 886.000 (Meinerswijk)
relatief veel voor in de afgelopen 20 jaar. Ook bij Huissen aan de Usselkop is de meest
voorkomende waterstand 8,20 tot 8,40 meter • NAP (bijlage ll-c). Omdat met klassen is
berekeningen zijn gemaakt, is het natuurlijke verval niet meer af te lezen.

2.7.

RIVIERKUNDIGE WERKEN

Meinerswijk ligt in een binnenbocht en het benedenstroomse deel van het projectgebied bevindt
zich in een beginnende buitenbocht. De kribben liggen ongeveer op 100 meter afstand van elkaar.
De projectlocatie Huissen ligt deels in een flauwe binnenbocht en deels in een flauwe
buitenbocht van de Nederrijn. Over bijna de gehele lengte liggen op een onderlinge afstand van
circa 100 meter kribben.
De oever is bij beide projectgebieden over de gehele lengte kunstmatig beschermd tegen erosie
door bestorting van grof grind en baksteen. In deelgebied Meinerswijk I en Meinerswijk III en ter
plaatse van de Pleybrug is een gestrekte oever met zetsteen aangelegd. Op enkele plaatsen is de
grindbestorting weggeslagen. Hier hebben zich zandstrandjes o n t w i k k e l d . Vooral waarneembaar
in enkele kribvakken in Meinerswijk IV en bij Huissen.

2.8

SCHEEPVAART

De scheepvaart op de Nederrijn neemt een belangrijke plaats i n . Daarom moet met het inrichten
van natuurvriendelijke oevers rekening worden gehouden met de scheepvaart. Het belangrijkste
aspect met betrekking tot de scheepvaart is voldoende vaardiepte.

21

Afstudeerrapport

"Oevertreffend"

2 . 8 . 1 . Intensiteit
De Nederrijn bij Meinerswijk en Huissen heeft een scheepvaartintensiteit van 13.302 schepen per
jaar (1998, meetpunt Sluis en Stuwcomplex Driel). Op de Maas is dit aantal hoger namelijk 15.475
(1998, meetpunt Sluis Grave) en op de IJssel zijn er 10.440 scheepvaartbewegingen (1998,
meetpunt Usselbrug Kampen). Uit onderzoek blijkt dat op het d e e l bij Huissen en Meinerswijk
een afname van nul tot vijf procent plaatsvindt van vrachtvervoerende scheepvaartpassages op
de Nederrijn [Bron: Nederland en de scheepvaart op de binnenwateren].

2 . 8 . 2 . Zichtlijnen
Bij het inrichten van de oevers dient rekening te worden gehouden met de zichtlijnen voor de
scheepvaart. Een vrije uitzichtdriehoek met in de as van het vaarwater ter weerszijden een
lengte van vijf maal de lengte van het maatgevende schip. Langs de as van zijhavens,
splitsingspunten en kruisingen van vaarwegen geldt eenmaal de lengte tot de theoretische
oeverlijn. Deze zichtlengtes moeten aanwezig zijn in verband met de vereiste stopafstand (zie
figuur 2.1.). Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de vaarrichting; een schip
stroomafwaarts heeft zijn vaarroute in het midden van de vaarweg en een schip stroomopwaarts
vaart op een kwart van de vaarwegbreedte aan de rechterkant. Hiervoor geldt een maximale
begroeiingshoogte voor de vegetatie berekend aan de hand van een standaard afvoer van 2200
m V s e c bij Lobith. Als norm voor de maximale hoogte van de begroeiing in deze zichtlijnen voor
de schipper geldt de waterstand bij de standaard afvoer bij Lobith plus vier meter. Dit betekent
voor Meinerswijk een maximale begroeiinghoogte in het zichtlijngedeelte van 11,93 m+NAP (7,93
m+NAP plus 4 meter) en voor Huissen geldt een maximale begroeiinghoogte van 12,53 +NAP (8,53
m+NAP plus 4 meter), [Bron: J . Beer RWS DON afd. ANIC].

2.9.

AANWEZIGE INFRASTRUCTUUR EN VONDSTEN IN DE BODEM

2 . 9 . 1 . Kabels en leidingen
In de ontwerpfase is het belangrijk rekening te houden met de aanwezige infrastructuur in de
bodem. Dit wil zeggen dat moet worden bekeken wat de situatie is ten aanzien van kabels en
leidingen. Indien de geplande ondergrondse inrichtingsmaatregelen de aanwezige kabel of leiding
kruist, moet een oplossing worden gevonden. Dit kan betekenen dat een kabel of leiding wordt
verlegd of een aangepaste herinrichting, zodat de kabel of leiding kan blijven liggen. Omdat de
aanwezige kabels en leidingen in de uiterwaarden vaak grote hoofd- of transportleidingen z i j n ,
komt het vaak voor dat uit kostenoverweging de inrichting wordt aangepast.
Onderzoek naar kabels en leidingen in een vroeg stadium gaat via een melding aan het Kabel en
Leiding Informatie Centrum (KLIC). Na onderzoek op toegestuurde tekeningen is gebleken dat
alleen in de Huissensche Waarden een leiding van Zuiveringsschap Rivierenland onder de rivier
door gaat en door de uiterwaard richting de dijk loopt. Hieraan zijn geen consequenties
verbonden, omdat er geen inrichtingsvoorstel op die locatie gepland is.
In het projectgebied Meinerswijk zijn geen kabels en leidingen in de oeverstrook aangetroffen.
Van dertien van de tweeentwintig aangeschreven bedrijven moet nog bericht worden ontvangen
over de gegevens met betrekking tot kabels en leidingen. Bovendien moet voordat de
uitvoeringsfase start definitieve bestektekeningen naar Defensie worden opgestuurd voor
eventueel aanwezige defensieleidingen.
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2 . 9 . 2 . Rijksdienst O u d h e i d k u n d i g B o d e m o n d e r z o e k
Om sporen uit de oudheid te traceren is een beroep gedaan op de Rijksdienst Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB). Deze dienst verzamelt gegevens over de in de bodem aanwezige
historische bouwwerken en nederzettingen.
Uit het onderzoek van de ROB is het volgende te concluderen: uit de archeologische
verwachtingskaart, gemaakt in het kader van Ruimte voor Rijntakken, wordt de kans op
archeologische vondsten binnen de NVO-lijn voor het project Meinerswijk laag ingeschat.
In de Huissensche Waarden zijn in het eerste perceel ten zuiden van de Pleijbrug vondsten
bekend die wijzen op een laat Middeleeuwse nederzetting. Verder worden vondsten binnen de
NVO-lijn in de Waarden laag ingeschat (zie bijlage ll-d). Bij de definitieve inrichting dient met
eventuele vondsten rekening gehouden te w o r d e n .

2.9.3. Explosieven
Onderzoek naar resten van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is in opdracht van RWS DON
gedaan door G . J . Zwanenburg ('luchtmachtofficier buiten d i e n s t ' ) . Uit het door hem opgestelde
rapport komt het volgende naar voren: "Ondanks het feit dat Arnhem als het ware in de vuurlinie
heeft gelegen, blijkt uit het onderzoek, dat eigenlijk alleen een aantal bommen die zijn
afgeworpen tijdens operatie ' M a r k e t - G a r d e n ' op 17 September 1944, in de te onderzoeken
rivierdelen terecht kunnen zijn gekomen. Uit beschikbare informatie en luchtfoto's blijkt evenwel
dat er alleen bommen terecht zijn gekomen buiten de te onderzoeken g e b i e d e n " .
RWS DON (de geformeerde projectgroep voor de NVO-projecten Meinerswijk, Huissen en
Steenwaard) heeft de uitkomst van het rapport in t w i j f e l getrokken. Er moet een second opinion
worden verricht.
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NVO P r o j e c t

Voorbereiding

Uitvoering

Dienstkring Rijn e n Lek
Grote Bol
Meinerswijk 1
Bosscherwaard
Lopikerwaard
Wageningen
Lopikerkapel
Amerongse Bovenpolder

1993
1991
1994
1994
1994
1994
1992-1997

+ 1994
+ 1992
/ 1995

Steenwaard
Meinerswijk II
Huissen
Bonte Morgen

1994/1995/1998/2000/2001
2001
1994/2001
2000

?2002
?2003
7 2004
?2003

1990
1991
1994
1994
1994
1995
Voorbereid en besteksklaar gemaakt
periode 1992 tot en met 1995

+ 1991
+ 1992
+ 1995
-

Dienstkring
Usseldelta
Twenthekanalen
Scherenwelle
De Zande
Engelse Werk
Vreugderijkerwaard (NM tegen)
Ossenwaard
Fraterwaard
Roetwaard
Hoogewaard en Oenerdijkerwaard
Koppelerwaard
Wetsummer buitenwaarden
Hengforder- en Dorperwaarden
Nijenbeek/Beltman
Vorchterwaarden
Usseldijkerwaard
Nijensteen/Holle Wand

•

+ 1998

en

Vreugderijkerwaard
Duursche Waarden (SBB tegen) plus linker
oever

in

+ 1995
/ 1995
-

2000
2000/2001

Dienstkring B o v e n r i j n e n Waal
Slijk-Ewijk
1989
Heerewaarden
1990
Nevengeul Opijnen
1992
Loevenstein
1992
+
uitgevoerd
niet uitgevoerd
/
gedeeltelijk uitgevoerd
?
in voorbereidingstraject, nog uit te voeren

?2002
?2003

1989
1991
1993
1993

figuur
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DOELSTELLING INRICHTINGSVOORSTEL

Voordat het vergunningentraject en het bodemonderzoek in gang gezet kunnen w o r d e n , is het
van belang dat een realistisch inrichtingsvoorstel is gemaakt. Aan de hand van de
inrichtingsvoorstellen worden de randvoorwaarden in gang gezet. Belangrijk hierbij is dat dit
voorstel een breed draagvlak krijgt bij de geformeerde projectgroep binnen RWS DON voor de
projecten Meinerswijk en Huissen. Bij het inrichten van een dynamische natuurvriendelijke oever
z i j n z o w e l de ecologische en rivierkundige belangen groot, maar vaak ook tegenstrijdig. Een
goede afstemming van deze belangen is gewenst. Milieudeskundigen, juristen, grondaankopers en
vertegenwoordigers van het bevoegd gezag zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van het
inrichtingvoorstel. Projectleiders van RWS DON richten een dergelijke projectgroep o p , met de
intentie vanaf de start van het project alle deskundigen op een gelijke lijn t e krijgen.

3.2.

HAALBAARHEID VAN NATUURVRIENDELIJKE O E V E R P R O J E C T E N

Het verwijderen van puin en steenbestorting en achterwaartse kribverlaging, zodat een
dynamische rivier ontstaat, is de hoofddoelstelling van de beieidslijn "Oeverture". De
natuurvriendelijke oeverlijn is, zoals eerder genoemd, vastgesteld op 50 meter van de rivier.
Doordat er weinig ruimte is aan de oever, zijn de inrichtingsmogelijkheden beperkt. Het
verwijderen van steenbestorting in de oever is sinds 1996 niet meer toegestaan, zonder
saneringsmaatregelen of het isoleren van de vervuilde b o d e m . De v r i j w e l overal aanwezige
vervuilde grond, krijgt bij verwijdering van de steenbestorting de kans om zich te verspreiden
over de rivier. Als bij een inrichtingsmaatregel de kans ontstaat dat grond wegspoelt, moet
sanering van de bodem plaatsvinden, anders wordt geen vergunning verleend op grond van de
W e t verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Hierin staat dat geen verontreinigde grond
verspreid mag worden op rijksrivieren (zie paragraaf 4.6). De milieuvoorwaarden is de nekslag
geweest voor de uitvoering van vele natuurvriendelijke oever p r o j e c t e n . In figuur 3.1. is een
overzicht opgenomen van alle natuurvriendelijke oeverprojecten. Hierin staat vermeld wanneer
w e l k e projecten zijn voorbereid en wanneer z e tot uitvoering zijn gebracht. A l l e e n het project
"Engelse werken" bij Zutphen is geheel volgens de gedachte van de beieidslijn "Oeverture"
uitgevoerd. De Amerongse Bovenpolder ligt tot nu toe de enigste natuurvriendelijke oever
project, gerealiseerd binnen de Dienstkring Rijn en Lek. [Bron: H. van Rheede, RWS].

3.3.

INRICHTINGSVOORSTEL MEINERSWIJK

Om tot een goed inrichtingsvoorstel te k o m e n , is veel overleg met verschillende deskundigen
gevoerd. Hieronder worden verschillende varianten besproken die zijn gebaseerd op ideeen die
ontstaan zijn tijdens de gebiedsinventarisatie, literatuurstudie en tijdens bilateraal overleg" met
deskundigen binnen RWS DON (voornamelijk ecologen en rivierkundigen).
Aangezien Meinerswijk opgedeeld is in vier deelgebieden, worden hieronder per deelgebied de
verschillende inrichtingsvarianten en het voortgangsproces kort toegelicht. De mogelijkheden
voor natuurontwikkeling is de grondslag voor de gemaakte gebiedsindeling. G e l e t is op de
' z i e verklarende woordenlijst biz. 65
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beschikbare ruimte en op de in het veld zichtbare natuurlijke of kunstmatige grenzen. Een
uitgebreide beschrijving van het definitieve inrichtingsvoorstel voor Meinerswijk is opgenomen in
bijlage lll-d.
3.3.1 M e i n e r s w i j k I
In dit deel is relatief weinig vegetatie aanwezig. Om een betere corridorfunctie langs de rivier te
creeren is het van belang de vegetatiegroei te bevorderen.
Het eerste voorstel is het in stand houden van de kribben en kribvakken. Op de oever wordt een
verhoging aangebracht, hierop hebben wilgen en populieren een kans. Achter de oeverwal wordt
een Strang gegraven die wordt gevoed door een instroomdrempel in het midden van de oeverwal.
Het grootste nadeel is dat door de kracht van opkomend hoogwater z o w e l de verhoging als de
drempel wegspoelen.
De tweede variant is het verleggen van de instroomopening van de Strang uit bovenstaand
voorstel in de richting van de spoorbrug. Door het dempen van een d e e l van de bestaande Strang,
komt geen lozingswater van Zuiveringsschap Rivierenland de nieuwe instroomopening de Strang
in. De bestaande Strang wordt achter de oeverwal verlengt richting het noordoosten. Ecologisch
gezien blijkt het niet aanvaardbaar om een d e e l van de bestaande Strang te dempen, omdat dan
de aanwezige watervegetatie wordt vernietigd. Bij opkomend hoogwater b l i j f t de oeverwal met
een breedte van 30 meter niet in stand zonder natuuronvriendelijk of -vreemd materiaal toe te
passen. Het laatste is in strijdt met het b e l e i d . [Bron: Oeverture, RWS DON]
Vanuit rivierkundig oogpunt zijn beide varianten niet aanvaardbaar in verband met de opstuwing
die wordt veroorzaakt door verhoging van de oever in de uiterwaard. Ecologisch is de breedte van
de oeverstrook (50 meter) te beperkt om duurzame natuur te ontwikkelen. Besloten is om 85
meter te benutten voor de oeverinrichting. Zo kan de oeverwal op een breedte van 50 meter
worden aangelegd worden en dus duurzaam in stand blijven tijdens hoogwater, zonder hierbij
natuuronvriendelijk of -vreemd materiaal te gebruiken.
De oeverwal wordt in de definitieve inrichtingsvariant niet verhoogd en krijgt een breedte van 50
meter. De bestaande Strang wordt niet gedempt. Achter de oeverwal komt een Strang van 20
meter breed. Vanuit het diepste punt van de Strang (dallijn) wordt een talud gemaakt naar
bestaand maaiveld'. De Strang krijgt een natuurlijk geleidelijk meanderend verloop, waardoor
een grote interactie tussen water en land ontstaat. Het talud krijgt verschillende hellingen
waardoor een extra dynamisch en fysisch leefgebied voor planten en dieren ontstaat
(bijlage lll-a). Op de oeverwal krijgen onder andere wilgen en zwarte populieren een kans zich te
ontwikkelen (figuur 3.2.).
3 . 3 . 2 . M e i n e r s w i j k II
In dit deel bevinden zich al een aantal wilgen, waardoor de corridorfunctie aanwezig is. Wel
bevindt zich hier veel onnatuurlijk m a t e r i a a l in de kribvakken, maar dit is bescherming voor
afkalving van de oever.
In eerste instantie is voorgesteld dit d e e l te laten voor wat het is, omdat uit terreinbezoek is
gebleken dat hier betrekkelijk weinig ruimte is om natuur te ontwikkelen. Om dit d e e l toch een
natuurlijker aangezicht te geven is in t w e e d e instantie bedacht om de bestorting te verwijderen
en het talud te bekleden met kokosmatten om vegetatieontwikkeling te bevorderen. Eveneens is
gedacht aan een constructie van palen met wiepen als vooroeververdediging of een combinatie
van beiden. Een andere variant is het verwijderen van bestorting en het laten ontstaan van
steilranden. Van alle voorgestelde varianten is af gezien, omdat de veiligheid van de bewoners van
' z i e verklarende woordenlijst biz. 65
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de nabije bebouwing in gevaar komt en de constructies geen van a l l e duurzaam in stand blijven.
Bovendien is door gemeente Arnhem en RWS DON in 1992 getracht de natuurwaarde te verhogen
Destijds is het bestaande talud aangelegd en is getracht het zichtbare puin te verwijderen.
Definitief wordt besloten om geen inrichtingsmaatregelen uit te v o e r e n , omdat ten aanzien van
de natuurontwikkeling, met in achtneming van de veiligheid en beschikbare ruimte, het hoogst
haalbare rendement reeds gerealiseerd is.

3 . 3 . 3 . M e i n e r s w i j k III
Na veldbezoek is gebleken dat de aanwezige zetstenen oeverwal de interactie tussen de land en
water belemmerd. Ecologen zien graag de groots mogelijke interactie tussen land en water aan
de oever.
Na het terreinbezoek is de eerste gedachte om op dit p e r c e e l , dat ingeklemd ligt tussen de
zomerkade (asfalt) en een zetstenen oeverwal, een plasdras - zone te maken. Het perceel wordt
ontgraven en benedenstrooms (open) aangetakt op de rivier in een kribvak. Het ontgraven wordt
dusdanig gedaan dat een flauw oplopend talud ontstaat. Golfslag opgewekt door scheepvaart
geeft echter te veel dynamiek in de plasdras - zone, waardoor v r i j w e l geen vegetatie tot
ontwikkeling kan komen.
Het definitieve inrichtingsvoorstel is v r i j w e l gelijk aan bovenstaand voorstel (figuur 3.3.). Door
het aanbrengen van een instroomdrempel kan de hoge dynamiek, veroorzaakt door de golfslag,
worden beperkt. Eveneens wordt de waterstand in de plasdras - zone gewaarborgd. Het ontgraven
gebeurt op dusdanige wijze dat een laag plateau ontstaat, dat v r i j w e l het gehele jaar
watervoerend is en ruimte biedt aan w a t e r p l a n t e n . Van daaruit wordt talud gemaakt naar de
zijkanten van het perceel met dien verstande dat een strook van vijf meter bestaand maaiveld
gehandhaafd b l i j f t aan de randen. Zo wordt de stevigheid van de z o m e r k a d e en zetstenen wal
gewaarborgd (bijlage lll-b).
3.3.4. M e i n e r s w i j k IV
Dit deel van Meinerswijk behoefd nauwelijks herinrichting. Het korte monotone grasland biedt
niet de optimale bescherming voor de fauna dat langs de oever foerageert. De zandstrandjes en
enkele solitaire wilgen zijn uniek in Meinerswijk. Daarom moet dit behouden blijven.
Meinerswijk IV is qua natuurtechnisch onderhoud op dit moment afgezonderd van de rest van
Meinerswijk. Hier vindt intensieve seizoensbegrazing plaats. Het eerste voorstel is afgraven van
oever en kribvakken, zodat een gevarieerder en lager talud wordt gecreeerd. Dit brengt echter
een gevaar tot achterloopsheid" van kribben met zich m e e . Het achterwaarts verlengen van
kribben is hier als tweede variant ter sprake gebracht, maar is uit kostenoverweging en
toepassing van natuuronvriendelijk en -vreemd materiaal v e r w o r p e n .
Dezelfde nadelen spelen een rol bij de derde inrichtingsvariant. Het verwijderen van enkele
kribben en het aanleggen van enkele T- en L-vormige kribben. De stromingsverandering in de
kribben die deze variant teweeg brengt, is echter zo beperkt dat dit niet leidt tot de gewenste
verhoging van de natuurwaarde. Uiteindelijk wordt afgezien van verandering aan de kribben en
wordt gekozen voor een verandering in het natuurtechnisch onderhoud. Voorgesteld wordt om de
oever jaarrond te begrazen door dit deel open te stellen voor de reeds in andere delen van
Meinerswijk aanwezige grote grazers. Door deze verandering krijgt de oever een ruige structuur.
Een beperkte wilgengroei wordt toegelaten en in de kribvakken worden de zandstrandjes in stand
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gehouden. Waar het rivierkundig verantwoord is, wordt de stortsteen verwijderd uit de
kribvakken (bijlage lll-c).

3.3.5. D e f i n i t i e f i n r i c h t i n g s v o o r s t e l
In bijlage lll-d is een beschrijving opgenomen van het definitieve inrichtingsvoorstel. Hoe tot het
voorstel is gekomen is in bovenstaande paragrafen uiteengezet. De conclusie van de rivierkundige
doorberekening is positief, aangezien de voorgestelde inrichtingsmaatregelen een
waterstandverhoging van 1 millimeter tot gevolg hebben (bijlage lll-e). Dit is de maximale
opstuwing die wordt toegestaan. De voorgestelde vegetatieontwikkeling en de wijzigingen in de
bodemhoogtes kunnen vanuit rivierkundig oogpunt worden uitgevoerd.

3.4.

INRICHTINGSVOORSTEL HUISSEN

Het eerste idee is geweest Huissen op te delen in drie deelgebieden om een gevarieerde oever
met verschillende inrichtingsmaatregelen te c r e e r e n . De indeling is willekeurig gebeurt. Overal
bestaan goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling en zichtbare natuurlijke of kunstmatige
grenzen zijn niet in het veld aangetroffen.
Voor d e e l I, nabij de Pleijbrug, wordt besloten om niets te veranderen. Aangezien uit
archeologisch onderzoek blijkt dat daar Laat- Middeleeuwse nederzettingen zijn gevonden.
Daarnaast vertonen de oever en kribvakken al een geleidelijk verloop, wat de oevervegetatie
genoeg mogelijkheden biedt om tot ontwikkeling te komen. Voor deel II is een nevengeul door de
kribben voorgesteld om voldoende paai- en foerageergebieden te creeren voor stroomminnende
vissen. Hierbij worden de kribben achterwaarts verlengd, de kribvakken en oever verlaagt en een
houten damwand gestagen om de kribkoppen te verbinden (figuur 3.4.). Zowel ecologisch als
rivierkundig zijn hiertegen veel bezwaren, namelijk v e e l toepassing van onnatuurlijk materiaal,
stromingsverandering in de rivier en hoge kosten. In deelgebied III is de oever relatief steil. Hier
wordt voorgesteld enkele kribben te verwijderen en de oever te verlagen. Scheepvaartkundig
blijkt dit niet haalbaar, omdat de vaargeul niet op diepte b l i j f t , doordat aanzanding tussen de
kribvakken plaatsvindt. Bovendien heeft deze maatregel weinig ecologische meerwaarde.
Besloten wordt dan ook deze inrichtingsvarianten te laten vervallen en Huissen niet op te delen in
deelgebieden. Door voor de totale Huissensche Waarden een inrichting te m a k e n , ontstaat een
ecologisch verbinding.
Een groot bezwaar en zeer gevoelig i t e m , wat bij alle genoemde inrichtingsvarianten een rol
speelt, is de verdeling in waterafvoer naar de Ussel en de Nederrijn. De Huissensche Waarden
liggen ter hoogte van de Usselkop en hier mogen geen inrichtingsmaatregelen worden genomen
die teveel schommeling in de afvoerverdeling teweeg brengen. Dit betekent dat enkel
maatregelen genomen mogen worden met zeer beperkte grondaanvoer of -afvoer.
De volgende varianten zijn vervolgens de revue gepasseerd. Het aanleggen van lobben en
eilandjes in de kribvakken zoals dit van nature ook wordt gevormd langs rivieren (figuur 3.5.).
Afgewisseld in diepte en grootte geeft dit afwisseling en verschuiving van leefgebieden per
seizoen en per jaar omdat de waterstanden hierop invloed hebben. Een palen en
wiepenconstructie in de kribvakken, waardoor verandering van sedimentatie' en stroming teweeg
wordt gebracht. Hierin zijn vele verschillende varianten besproken (figuur 3.6.). Het graven van
poeltjes in de oever die ondergronds aangetakt worden door grindkoffers of watervoerend blijven
op basis van de wet van de communicerende v a t e n .
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Deze inrichtingsmaatregelen blijken echter niet duurzaam, omdat z e geen stand houden in de
rivierdynamiek. Eveneens kunnen enkele varianten achterloopsheid van de kribben veroorzaken.
Andere varianten worden uitgesloten, aangezien z e in strijd z i j n met het bestemmingsplan waarin
staat dat niet vergraven mag w o r d e n . De aanwezige waardevolle morfologische structuur moet
behouden blijven.
In verband met de afvoerverdeling is vervolgens voorgesteld aan beide zijden van de rivier
t i j d e l i j k watervoerende geultjes te graven op 40 m e t e r van de o e v e r l i j n , met een breedte van 10
m e t e r , een lengte van circa 50 m e t e r en een onderlinge afstand van 100 meter. Ten eerste
hebben tijdelijk watervoerende geultjes weinig ecologische meerwaarde, ten tweede blijkt het
idee niet duurzaam, aangezien na een hoog w a t e r voldoende sediment a c h t e r b l i j f t in de ondiepe
geultjes. Na enkele malen hoogwater zijn de geultjes verdwenen uit het landschap. Ook deze
variant blijkt niet haalbaar.
Het verwijderen van de bestorting w o r d t als laatste variant voorgesteld. Door d e z e ingreep vindt
afkalving van de oevers plaats. Zo wordt een natuurlijk proces hersteld. Tevens veranderd de
beheersvorm van agrarisch beheer naar natuurlijk beheer, waardoor verandering in vegetatie
optreedt. Uitwerking van d e z e variant is niet opgenomen in de bijlage, aangezien dit voorstel nog
niet definitief is vastgesteld binnen RWS DON. Ook is nog geen doorrekening voor de
stromingweerstand en afvoerverdeling uitgevoerd.

3.5.

A N A L Y S E KNELPUNTEN

Bij het tot stand komen van het inrichtingsvoorstel zijn een aantal knelpunten geanalyseerd van
verschillende aard. De knelpunten zijn deels veroorzaakt door interne factoren en deels door
externe factoren. De interne knelpunten die z i j n aangetroffen spelen binnen de Dienstkring Rijn
en Lek, binnen RWS DON of tussen de samenwerking van deze t w e e . De externe factoren worden
veroorzaakt door derden of door andere invloeden van buitenaf.

3.5.1. Interne f a c t o r e n
•

•
•

Voor ieder NVO - project w o r d t een projectgroep samengesteld met deskundigen.
-Tijdens de projecten Meinerswijk en Huissen is na een maand de projectgroep
samengesteld. De projectleider van RWS DON heeft na een maand aangegeven dat dit goed
w e r k t , omdat op deze manier positieve kruisbestuiving plaats kan vinden. De projectleden
kunnen dan vroegtijdig hun inbreng geven aan de inrichtingsvoorstellen. Op het moment van
de start van de projectgroepvergaderingen is voor beide projecten al een inrichtingsplan
bedacht, terwijl de projectgroepleden hierover inspraak willen hebben. Hierdoor worden
enkele stappen terug gedaan in het inrichtingsvoorstel, aangezien veel commentaar op deze
voorstellen is geleverd;
-Bij de projectvergaderingen vindt veel discussie plaats tussen deskundigen. Ervaren is dat
veel negatieve kruisbestuiving plaats heeft gevonden. Deskundigen bemoeiden zich over en
weer met andermans vakdisciplines. Dit leidt tot te lange discussies;
-Vooraf is niet voldoende gei'nventariseerd hoeveel tijd de verschillende deskundigen hebben
voor het deelname in de projectgroep. Daarnaast heeft vooraf niet voldoende afstemming
plaats gevonden over de frequentie van het vergaderen;
- Bij een grote projectgroep is het moeilijk om alle leden bij elkaar te laten komen tijdens
een vergadering.
Bij het totstandkomen van een inrichtingsvoorstel zijn veel tegenstellingen tussen de wensen
van ecologen en hydrologen e r v a r e n . Dit leidt tot veel discussie, bilateraal is beter.
Binnen RWS DON heerst onduidelijkheid over de te voeren b e i e i d s l i j n . Bij de
rivierkundigen
heerst enige vorm van onbegrip over de "Oeverture", wanneer gesproken w o r d t over
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vegetatiedoeltype wilg. Dit leid per definitie tot opstuwing van het water in de rivier door
verandering in de vegetatie.
Doordat de natuurvriendelijke oever een breedte heeft van 50 meter is een beperkte ruimte
beschikbaar voor de inrichting. Het is moeilijk om tot een duurzaam, realistisch en goed
uitvoerbaar voorstel te komen waarbij tevens rekening wordt gehouden met de gestelde
randvoorwaarden (vergunningen, milieuhygienische bodemkwaliteit en de
aankoopmogelijkheden). Het maken van inrichtingsplannen kost v e e l t i j d .
Bij ondersteunende afdelingen is moeilijk t i j d vrij te maken voor de projecten om advies in
te winnen of medewerking te krijgen. Specifiek voor beide projecten is geweest dat
ecologen van het RIZA overvolle agenda's hebben. Hierdoor is het bijna niet mogelijk
geweest advies in te winnen bij ecologen;
Voor het vervaardigen van kaartmateriaal (AutoCad en Arc-View) zijn te weinig
ondersteunende tekenaars beschikbaar. Vooraf is toegezegd dat hier door de projectleiders
een beroep op kon worden gedaan voor het vervaardigen van de kaarten. Achteraf is
gebleken dat alleen een stagiair tekeningen kan vervaardigen met AutoCad;
Binnen RWS is geen duidelijkheid over de plannen van verschillende afdelingen. In Huissen is
het de bedoeling natuurvriendelijke oevers te c r e e r e n , maar tevens heeft RWS DON
vergunning verleent aan plannen om ter hoogte van het Looveer een restaurant aan de oever
van de Nederrijn te bouwen. Dit levert voor een buitenstaander onduidelijkheid op;
De afvoerverdeling bij de Usselkop levert bij de totstandkoming van een inrichtingsvoorstel
grote problemen op. Weinig tot geen veranderingen mogen optreden in de afvoerverdeling
bij de herinrichting van de Huissensche Waarden. V e e l inrichtingsvoorstellen zijn om deze
reden niet goed gekeurd. Mogelijkheden tot compensatiewerken vinden geen doorgang
wegens ruimtegebrek of omdat uitvoering niet gelijktijdig kan worden bewerkstelligd, omdat
daarvoor geen geld is gereserveerd;
De planning van de uitvoering en de reservering van het budget wordt door RWS DON ruim
van te voren gepland. Zo is voor de uitvoering van NVO - Meinerswijk in 2002 geld
gereserveerd en voor NVO - Huissen in 2003. Geld wordt al gereserveerd, maar onbekend is
of voldoende werknemers beschikbaar zijn om het project op te z e t t e n . Tevens is onbekend
of de uitvoerbaarheid van het project haalbaar is;
Vanuit de managers van RWS DON en van de Dienstkring Rijn en Lek komt weinig draagvlak
voor de natuurvriendelijke oeverprojecten. Als sprake is van enige tegenslag binnen een
project, wordt de uitvoering van het project een jaar (of meerdere) uitgesteld. Dit werkt erg
demotiverend voor de projectgroep, aangezien de motivatie om het project te laten slagen
afneemt of zelfs geheel v e r d w i j n t .
Afspraken worden soms vergeten. Bij RWS DON komt het, net als in ieder bedrijf voor, dat
afspraken worden vergeten. De bereikbaarheid en terugkoppeling van sommige personen
binnen RWS DON is onvoldoende;
Doordat RWS DON een overheidsinstelling is, zijn er v e e l bureaucratische regels waaraan
men zich moet gehouden. Het uitvoeren van deze regels kost vaak onnodig veel tijd, maar
hier kan niet van afgeweken worden. Wat bij deze projecten voor vertraging heeft geleid is
de uitgaande post en de onduidelijkheid over de te volgen procedures.
Voordat software - pakketten op computers van werknemers worden gei'nstalleerd, moet een
cursus van de gewenste programme's worden gevolgd. Doordat de projectleiders van NVOHuissen en NVO -Meinerswijk t i j d e l i j k e werknemers z i j n , beschikken zij niet over voldoende
en over de juiste software. Met name met de elektronische post heeft dit vertraging
opgeleverd.
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3.5.2. Externe factoren
Bij projecten bestaat een grote afhankelijkheid van bedrijven die ook rechten in het gebied
hebben. Hierdoor kunnen vertragingen ontstaan in de voortgang van het project.
•
Vroegtijdig is begonnen m e t een inventarisatie van de kabels en leidingen in het
projectgebied. Van de tweeentwintig bedrijven die belangen in het gebied hebben met
betrekking tot kabels en leidingen is na twee maanden van dertien bedrijven een
bevestigend antwoord gekomen.
De voortgang van het project in de ontwerpfase is eveneens belemmerd door invloeden van
buitenaf.
•
Door de Mond- en KLauwzeer is de toegang tot natuurgebied "Meinerswijk" afgesloten.
Inventarisatie in het gebied is hierdoor niet meer mogelijk geweest, sinds het uitbreken van
de z i e k t e .
•
Gevaar van de oeverlijn is dat deze geruime tijd van het jaar bij hoog water niet zichtbaar
is, doordat de waterstand in d e Nederrijn te hoog is. Deze problemen doen zich vaak voor in
de winter en het voorjaar. Geruime tijd tijdens de voorbereidingsfase is de waterstand zo
hoog geweest dat een groot deel van het gebied niet zichtbaar is geweest.
•
De hoogwaterstand kan ook problematisch zijn bij de uitvoering van een project. Bij "De
Bakenhof" is tijdens de uitvoering bij een hoogwaterperiode e e n deel van het werk in elkaar
gestort. Dit heeft een schadepost van c i r c a een miljoen tot gevolg gehad.
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4.
4.1.

DOELSTELLING RANDVOORWAARDE VERGUNNINGEN

Ten doel is gesteld om het vergunningentraject zover mogelijk in gang te zetten voor beiden
NVO-projecten. Om te inventariseren over w e l k e vergunningen de initiatiefnemer van de
voorgestelde plannen (in dit geval RWS DON) moet beschikken, is het noodzakelijk dat voor de
start van het vergunningentraject het inrichtingsvoorstel rivierkundig wordt doorberekend. Aan
de hand van het definitieve inrichtingsvoorstel wordt bepaald welke beschikkingen, hetzij
vergunningen, meldingen of ontheffingen van toepassing zijn op beide NVO-projecten. Deze
worden in onderstaande paragrafen afzonderlijk en zo beknopt mogelijk beschreven. Gekeken
moet worden of een gecobrdineerde behandeling van de vergunningen mogelijk is. De benodigde
vergunningen zijn gebaseerd op de voorgestelde inrichtingsplannen van hoofdstuk 3.

4.2.

W E T BEHEER RIJKSWATERSTAATSWERKEN

(WBR)

De WBR is van toepassing op onder andere rijksrivieren en heeft een werkingsbreedte van dijk tot
dijk. Alle activiteiten aan of op d i j k e n , in de uiterwaarden, aan kribben of kribvakken of in de
rivier zelf worden geregeld binnen deze wet. De WBR is in principe een haalbaarheidstoets voor
de te nemen maatregel gespiegeld aan de rivierkundige belangen. Aspecten als graven in de
nabijheid van kribben en zomerdijken, waterstandveranderingen, aanleggen van werken in de
rivier, compensatiewerken ten aanzien van waterverdelingen, vegetatieontwikkeling en
beheeraspecten van de vegetatie komen hierin aan de orde. (bijlage IV-a).
Het bevoegd gezag voor de WBR is voor "natte" waterstaatswerken de Staatssecreataris van
Verkeer en Waterstaat. De initiatiefnemer kan in dit geval RWS DON zelf z i j n . In principe
betekent dit dat RWS DON dan een "vergunning eigen d i e n s t " nodig heeft.
De kernpunten waar het in de projecten Meinerswijk en Huissen om draait zijn de volgende:
•
Verwijderen van baksteen uit kribvakken. Dit kan achterloopsheid van kribben in de hand
w e r k e n . (Meinerswijk en Huissen);
•
Laten ontstaan van steilranden in de kribvakken. Dit kan achterloopsheid van kribben tot
gevolg hebben. (Huissen);
•
Aanleggen van een Strang en een plasdras zone. Dit kan gevolgen hebben voor waterstanden
tijdens hoogwater en kan de waterstroming bei'nvloeden. (Meinerswijk);
•
Bevorderen van ontwikkeling van ruigten, struweel en ooibos. Dit kan
waterstandsverhogingen opleveren tijdens hoogwater. (Meinerswijk en Huissen);
•
Ontgronden tussen de zomerdijk en zetsteenwerk aan rivierzijde. Dit kan tot gevolg hebben
dat schade ontstaat aan deze w e r k e n . (Meinerswijk);
•
Ontgrondingswerkzaamheden van grotere aard. Deze kunnen leiden tot verandering in
afvoerverdeling op de Nederrijn en de Ussel. (Meinerswijk en Huissen).

4.3.

AANLEGVERGUNNING

De Aanlegvergunning is een voortvloeisel uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Wanneer sprake
is van het aanleggen van een ' w e r k ' moet men kijken of in de betreffende gemeente een
bestemmingsplan met een aanlegvergunningenstelsel van kracht is. In dit geval gaat het om de
herinrichting van oevers en moet toetsing plaatsvinden voor de aanlegverordening en de daarvoor
geldende richtlijnen binnen de gemeente Arnhem en B e m m e l . Binnen het bestemmingsplan wordt
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geregeld of een bepaald werk mag worden aangelegd zonder in strijd te zijn met andere
beleidslijnen of bestemmingsplannen. (bijlage IV-b).
De belangrijkste punten voor de projecten Meinerswijk en Huissen z i j n :
•
In Meinerswijk worden verschillende ' w e r k e n ' ' aangelegd, deze zijn weliswaar binnen een
project realiseerbaar;
•
Verstevigen kribben in Huissen door aanbrengen van stortsteen of natuursteen ter
voorkoming van achterloopsheid.

4.4.

ONTGRONDINGSVERGUNNING

Binnen deze vergunning worden alle zaken aangaande ontgrondingen en ontgrondingen
gerelateerde aspecten geregeld. Ontgronden betekent in dit geval grond wegnemen uit de
uiterwaard. Wanneer minder dan 10.000 m grond wordt verzet is geen vergunning nodig, maar
een melding is dan w e l nodig. Boven deze norm is een vergunning vereist in het kader van de
Ontgrondingenwet. Een andere aspect dat binnen de werkingsfeer van de vergunning valt, is de
vraag wat met de grond gebeurt na het ontgraven. Wordt deze in depot gezet of vindt afvoer van
de grond plaats. In beide gevallen moet worden bekeken hoe dit wordt bewerkstelligd. Een ander
belangrijk punt is wat de milieukwaliteit van de specie is. Is de specie verontreinigd of niet,
b e t r e f t het hier klei of zand en wat is het watergehalte van de specie, (bijlage IV-c).
Het bevoegd gezag inzake de Ontgrondingvergunning is Gedeputeerde Staten van de betreffende
provincie.
Van belang voor de projecten Meinerswijk en Huissen zijn de volgende aspecten:
•
De aanleg van de Strang waarbij circa 28.500 m grond vrijkomt. (Meinerswijk);
•
De ontgraving voor de plasdras - zone waarbij ongeveer 12.500 m grond vrijkomt.
(Meinerswijk);
•
Laten ontstaan van steilranden in de kribvakken in de Huissensche Waarden
(ongecontroleerd ontgronden).
3

3

3

4.5.

W E T BODEMBESCHERMING

(WBB)

De Wbb is van toepassing wanneer grond verplaatst of ontgraven gaat worden.
Voor aanvang van de werkzaamheden moet een melding van verontreinigde grond volgens de Wbb
worden gedaan. Hierbij wordt een saneringsplan opgesteld (bijlage IV-d). Sinds de
inwerkingtreding van het wetsvoorstel "Waterbodemsanering W b b " in 1997, is de Staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat bevoegd gezag voor de rijkswateren ten aanzien van het verstrekken
van Wbb-beschikkingen.
De speerpunten voor de projecten zijn de volgende:
•
De aanleg van de Strang in Meinerswijk. Hierbij wordt naar alle waarschijnlijkheid een
snijvlak van klasse I, II, III of IV slib blootgelegd door de ontgraving. Dit moet worden
afgedekt of de bodem moet gesaneerd w o r d e n ;
•
In geval van aanwezigheid vuilstort in deelgebied Meinerswijk I is een melding verplicht in
het kader van de Wbb. Bevoegd gezag is a l t i j d , in geval van ernstige verontreiniging de
provincie;
•
De aanleg van de plasdras zone. Wanneer verontreinigde grond aan de oppervlakte komt te
liggen moet dit met schone grond worden afgedekt, of de plasdras moet gesaneerd worden.
Hiervoor gelden eveneens bovenstaande redenen. (Meinerswijk).
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(WVO)

De Wvo is van toepassing wanneer het storten of neerleggen of vrijmaken van verontreinigde of
schadelijke stoffen van toepassing is. Hierin wordt dus onder andere geregeld dat "vrijliggende"
verontreinigde gronden die rijkswateren zouden kunnen verontreinigen, moeten worden gemeld
(bijlage IV-e).
Het bevoegd gezag in het kader van de Wvo is de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. De
dagelijkse uitvoering en handhaving van het beleid gebeurt door Rijkswaterstaat, het betreft hier
een rijkswater.
De Wvo is voor de volgende punten van belang, maar kan door de aanvraag van de Wbb
ondervangen worden:
•
Bij de aanleg van de Strang in Meinerswijk. Hierbij wordt naar alle waarschijnlijkheid een
snijvlak van klasse I, II, III of IV slib blootgelegd, de verspreiding van klasse I t / m IV slib in
rijkswateren wordt daardoor mogelijk gemaakt (Meinerswijk);
•
De aanleg van de plasdras zone. Hiervoor gelden eveneens bovengenoemde redenen.
(Meinerswijk);
•
Het laten ontstaan van stijlwanden in de kribvakken. Hierdoor ontstaat mogelijke
verspreiding van klasse I, II, III of IV slib in de Nederrijn. (Huissen).

4.7.

SAMENWERKING TUSSEN W B B EN W V O

Het van toepassing zijn van de Wbb en de Wvo voor de projecten Meinerswijk en Huissen, is na
het lezen van de belangrijkste raakvlakken van beide w e t t e n op de p r o j e c t e n , niet vreemd. In
principe regelen beide w e t t e n dat de verspreiding van klasse I, II, III of IV slib niet mogelijk is. In
de Wbb wordt voornamelijk aandacht besteedt aan saneren van verontreiniging in de bodem. In
de Wvo wordt ingezoomd op het tegengaan van verspreiding van klasse I tot en met IV slib in of
door water. Beide wetten beogen dat er geen verspreiding en lozing mag plaatsvinden van
verontreinigde grond of slib. Door dit duidelijke raakvlak van beide regelingen is het goed
mogelijk om de aanvragen van de Wbb en de Wvo gelijktijdig en gezamenlijk te laten starten. In
v e e l gevallen kan de ene vergunning - of meldingsplicht de ander laten vervallen. Zo kan
waarschijnlijk bij beide projecten worden volstaan met een Wbb -vergunning.

4.8.

KAPVERGUNNING

Voor aanvang van de werkzaamheden in uiterwaarden is het meestai nodig bomen te verwijderen.
Het verwijderen van bomen wordt geregeld in de gemeentelijke Kapverordening. De
Kapverordening is een voortvloeisel uit de Boswet. Voor het aanvragen van een Kapvergunning
moet worden gekeken naar de omvang van de boom (dbh) en de grote van de houtopstand.
Tevens is bepalend of de boom of houtopstand een gezichtbepalende factor in het landschap is.
Iedere gemeente hanteert verschillende normen (bijlage IV-f).
Het bevoegd gezag is de Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente.
Raakvlak van bovenstaande richtlijn met het project Meinerswijk is de volgende:
•
Ontgraven ten behoeve van de plasdras zone. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat een aantal
bomen zullen moeten worden gekapt die of op het betreffende perceel staan of op het talud
van de zomerkade of zetstenen oeverwal groeien. (Meinerswijk).
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VOGELRICHTLIJNEN

De Vogelrichtlijn dateert uit 1979. Doel van de richtlijn is de doeltreffende en duurzame
bescherming van in het w i l d levende vogelsoorten en de bescherming van hun leefgebieden te
waarborgen. De Vogelrichtlijn heeft een directe werking. In dit opzicht moeten activiteiten in
gebieden die op basis van de vogelstand zich kwalificeren als vogelrichtlijngebied en niet zodanig
aangewezen als speciale beschermingszone, een volledige toets aan de Vogelrichtlijn ondergaan
(bijlage IV- g). Ook de gebieden die aan de beschermde zone grenzen hebben met de richtlijn te
maken. De basis van de beschermingszone ligt in de habitatrichtlijn (zie paragraaf
'Habitatrichtlijn'). Ten aanzien van de speciale beschermingszones moeten de nodige
instandhoudingsmaatregelen worden geregeld in beheerplannen, zodat significante gevolgen' en
causale verbanden' een passende beoordeling krijgen binnen de Vogelrichtlijn. Die passende
beoordeling bestaat hieruit dat een inrichtingsproject alleen wordt toegestaan indien het de
natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast.
Het betreffende bevoegd gezag is in de meeste gevallen een Ruimtelijke Ordening bevoegd
gezag, in het kader van planologische inpassing. Dit zijn de provincie, gemeente of ministerie van
VROM. In het geval van 'dwingende redenen van openbaar belang' dient de Europese Commissie
eerst advies uit te brengen. Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening e n / of de
Natuurbeschermingswet komt een Algemene Maatregel van Bestuur tot stand, op basis waarvan
bestuursorganen wordt opgedragen Europese richtlijnen in acht te n e m e n . Tijdige en juiste
toepassing van de Vogelrichtlijn vindt plaats in het kader van planstudie en planvorming en is een
verantwoordelijkheid van de projectleider.
De projectgebieden Meinerswijk en Huissen bevinden z i c h in of nabij door de Vogelrichtlijn
aangewezen 'vogelrichtlijngebieden' of de daaraan gerelateerde beschermingszones. Voor beide
projectgebieden is te verwachten dat de vogelrichtlijn van toepassing is. Hierbij dient in de
planstudie rekening gehouden te worden. Specifiek vogelonderzoek kan (derhalve) vereist zijn om
aan te tonen dat er geen significante gevolgen zijn voor de projectgebieden tijdens en na
uitvoering van de geplande werkzaamheden.

4.1 0.

VOGELWET

Binnen deze wet worden regels gesteld aan het verstoren van vogels; "Het is verboden vogels te
doden, te vangen of te verontrusten". Dit verbod betekent het beschermen van vogels, met name
in het broedseizoen. Van de Vogelwet is al snel sprake als zich in het gebied vogels bevinden,
aangezien de Vogelwet betrekking heeft op praktisch alle vogels. Daarom is inventarisatie van
w e l k e vogelwaarden in het projectgebied aanwezig zijn belangrijk. Ook als het projectgebied
buiten een speciale beschermingszone ingevolge de Vogelrichtlijn ligt.
Het bevoegd gezag is in deze o f f i c i e e l de Commissaris van de Koningin, maar normaal gesproken
oefent de afdeling Landelijk Gebied van de betreffende provincie dit gezag uit.
Voor de projectgebieden Meinerswijk en Huissen is de Vogelwet waarschijnlijk van toepassing. In
beide gebieden komen vogels voor; een van de criteria om te toetsen of de Vogelwet van
toepassing is. Bovendien liggen de projectgebieden (Rijnuiterwaarden) binnen de in de
Vogelrichtlijn gestelde beschermingsgebieden. Meinerswijk is een erkend natuurgebied en in
Huissen zijn de uiterwaarden aangewezen als Relatienotagebied

' z i e verklarende woordenlijst b i z . 65
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HABITATRICHTLIJNEN

De Habitatrichtlijn dateert uit 1992 en is uitgevaardigd door de Europese Commissie. Het
waarborgen van de biotische diversiteit door de instandhouding van de natuurlijke habitats en de
w i l d e flora en fauna is het doel van de richtlijn. De Habitatrichtlijn maakt, evenals de
Vogelrichtlijn, verschil tussen beschermde zones en beschermde soorten. De mogelijkheid bestaat
dat een bepaald gebied niet in een speciale beschermde zone ligt, maar dat er w e l een
beschermde soort leeft. Dan is alsnog de Habitatrichtlijn van toepassing. T y p e r e n d , maar een
logisch gevolg van de Vogel- en Habitatrichtlijnen is het f e i t dat de aangewezen gebieden elkaar
grotendeels overlappen (bijlage IV-g). Voor de habitatrichtlijn gelden dezelfde
besluitvormingsmodellen, beslismomenten en andere regelgeving als voor de Vogelrichtlijn. (zie
bovenstaande paragraaf 'Vogelrichtlijn').
Bevoegd gezag in deze is eveneens dezelfde als genoemd in de Vogelrichtlijn, namelijk een
Ruimtelijke Ordening bevoegd gezag.
Voor de projecten Meinerswijk en Huissen betekend dit dat het gebied Huissen in een
aangewezen beschermingszone ligt. Hierop is dus de Habitatrichtlijn van toepassing. Voor
Meinerswijk is de richtlijn ook van toepassing, Meinerswijk grenst immers aan een speciale
beschermingszone of hier zijn beschermde soorten genoemd, die in deze richtlijnen staan
v e r m e l d . Nader onderzoek moet dit uitwijzen.

4.12.

AANPASSING

BESTEMMINGSPLANNEN

In sommige gevallen is het noodzakelijk om in de initiatief-, defenitie- en ontwerpfase rekening
te houden met de bestemmingen die toegedeeld zijn aan de percelen binnen het projectgebied.
De vigerende bestemming moet immers stroken met de toekomstige bestemming. Wanneer de
bestemmingen verschillen moet een wijziging van het bestemmingsplan plaatshebben. Met de
artikel 19 procedure kan vrijstelling verleend worden voor het vigerende bestemmingsplan. Het
bevoegd gezag met betrekking tot deze procedures ligt bij de gemeente, evenals de handhaving
van het bestemmingsplan (bijlage IV-h).

4.13.

MONUMENTENWET

De monumentenwet beoogt het behoud van monumenten van bouwkunst en archeologie. Het kan
daarbij gaan om z o w e l afzonderlijke monumenten als om monumentale stads- en dorpsgezichten.
Voor de uiterwaarden Meinerswijk en Huissen is deze w e t van toepassing, maar in de
projectgebieden zelf bevinden zich geen Rijks- en gemeentelijke monumenten.
De Nota van Belvedere (1999) die net als de monumentenwet waardevolle cultuurhistorische
elementen als stads- en dorpsgezichten beoogt, omvat eveneens de bescherming van waardevolle
landschappen.
Een voortvloeisel uit de monumentenwet is het Europese Verdrag van V a l l e t a (Malta, 1992). Dit
verdrag beoogt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem en de inbedding ervan in
de ruimtelijke ontwikkeling. Dit verdrag wordt verwerkt en opgenomen in de nog te wijzigen
monumentenwet en impliceert dat bij bestemmingsplanwijziging altijd archeologisch onderzoek
moet worden verricht. Bevoegd gezag voor een gemeentelijk monument is het College van
Burgemeesters en Wethouders van betreffende gemeente. De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap is bevoegd gezag wanneer het Rijksmonumenten b e t r e f t .
Voor Meinerswijk is dit verdrag van toepassing omdat monumentale of cultuurhistorisch
waardevolle monumenten in het projectgebied aanwezig kunnen z i j n . Bij onderzoek door de ROB
is gebleken dat in Meinerswijk geen waardevolle monumenten in het projectgebied aanwezig z i j n .
Voor Huissen is het verdrag van toepassing op de door het ROB aangeduide laat- Middeleeuwse
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nederzetting in het noorden van de Huissensche Waarden onder de Pleijbrug. Op dit perceel zijn
geen inrichtingsmaatregelen gepland, dus zijn er geen consequenties voor de inrichting (bijlage
IV-I).

4.14.

BOUWSTOFFENBESLUIT

Het Bouwstoffenbesluit bodem - en oppervlaktewaterenbescherming (Bsb) is een voortvloeisel uit
delen van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen.
Het Bsb is volledig in werking getreden per 1 juli 1999. In het bouwstoffenbesluit worden eisen
gesteld aan de samenstelling en uitloogbaarheid, waaraan grond - en bouwstoffen moeten
voldoen om als bouwstof in een ' w e r k ' in de buitenlucht kunnen toepassen. Het besluit beoogt de
volgende milieudoelstelling te bereiken: beschermen van bodem en oppervlaktewateren,
verminderen van de toepassing van primaire bouwstoffen en daarmee het stimuleren van
toepassing van secundaire bouwstoffen. Bevoegd gezag ten aanzien van de handhaving van het
Bsb is de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.
Voor Meinerswijk en Huissen z i j n de volgende raakvlakken met het Bouwstoffenbesluit van
toepassing:
•
Het al dan niet in de kribvakken terugbrengen van breuk - of natuursteen ten behoeve van
verdediging van de oever. (Meinerswijk en Huissen);
•
Het aanbrengen van 'schone' kleideklagen tegen verspreiding van klasse I t / m IV grond in
snijvlakken van vergraving. (Meinerswijk);
•
Het aanbrengen van de drempelconstructie in de plasdras - zone. (Meinerswijk);

4.15.

W E T MILIEUBEHEER

(WM)

In het geval van de projecten Meinerswijk en Huissen bestaat geen verplichting tot aanvraag
vergunning of melding inzake de W m . In beide gevallen is geen sprake van 'het oprichten,
veranderen, de werking veranderen of in werking hebben van een inrichting' in de zin van de W m .
Afhankelijk van de omvang van een ontgronding kan het nodig zijn voor graafmachines en
afvoerschepen een milieu-vergunning te moeten aanvragen.

4.16.

MILIEU E F F E C T R A P P O R T A G E - PLICHT

(MER)

Bij de projecten Meinerswijk en Huissen bestaat geen verplichting ten aanzien van de MER-plicht,
omdat in beide gevallen voor de projecten afzonderlijk het grondverzet beperkt b l i j f t . Er vindt
geen overschrijding van de voor de MER-plicht gestelde norm van 500.000 m plaats.
3

4.17.

BESTAANDE VERGUNNINGEN,

OVEREENKOMSTEN EN RECHTEN AANPASSEN

4 . 1 7 . 1 . Kabels en leidingen
Wanneer in het gebied kabels en leidingen aanwezig zijn waarmee problemen ontstaan ten
aanzien van de geplande inrichting moeten deze worden verlegd. Voor het verleggen van een
kabel of leiding in een verontreinigde bodem is in principe een Wbb-melding nodig. Bij het
Waterschap moet worden nagegaan of een keurontheffing nodig is en bij de gemeente moet
worden bekeken of een aanlegvergunning vereist is. Mogelijk moeten de op de kabel en leiding
van toepassing zijnde vergunningen veranderen, dit moet eveneens bij de gemeente gebeuren.
Mogelijk moet het recht van opstal worden herzien bij de huidige eigenaar van de grond (bijlage
IV-j). Het bevoegd gezag is de betreffende gemeente.
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Voor de projectgebieden Meinerswijk en Huissen is bovenstaand vooralsnog niet van toepassing,
omdat geen kabels en leidingen liggen op plaatsen waar werkzaamheden gepland z i j n .
4 . 1 7 . 2 . Pachtsituaties
In veel gevallen zijn de gronden in uiterwaarden verpacht aan agrariers. Het beleid van RWS DON
omvat het pachtvrij maken en verwerven van alle gronden in de oeverstrook. Er zijn een viertal
mogelijkheden tot het pachtvrij maken van gronden namelijk; vrijwillige beeindiging (afkopen),
onvrijwillige beeindiging op vordering van het Rijk, doorbreken automatische verlenging door het
Rijk of opnemen van bedingen in de pachtovereenkomst. (bijlage IV-k).
Bevoegd gezag in deze is de Grondkamer. Voor beide projecten is het pachtvrij maken van
gronden belangrijk, aangezien een groot deel van de oeverstrook aan de Staat toebehoort. Voor
de eigendomssituaties wordt verwezen naar hoofdstuk 6 Grondverwerving.
4 . 1 7 . 3 . Vis- en l o o p r e c h t e n
In het geval van de projecten Meinerswijk en Huissen is er geen sprake van w e t t e l i j k vastgelegd
(heerlijk)visrecht. W e l komt er recreatieve visserij (sportvissers) voor. Hiervoor zijn eveneens visen looprechten vastgesteld bij de kamer voor binnenvisserij. Wat de gevolgen hiervoor zijn ten
aanzien van vergunningen moet nader worden onderzocht.
4.17.4. Jachtrechten
In het geval van de projecten Meinerswijk en Huissen is voor zover bekend geen sprake van
w e t t e l i j k vastgelegd jachtrechten.

4.18.

MILIEU VERORDENING

De provinciaie milieuverordening is van toepassing wanneer in Meinerswijk blijkt dat een vuilstort
aanwezig is. Indien deze moet worden verwijderd kan RWS DON, als de exploitant of veroorzaker
niet aanwijsbaar is, de verantwoordelijkheid voor haar rekening nemen. Omdat RWS DON bij het
verwijderen van een vuilstort als ontdoener in aanmerking komt, moet worden voldaan aan de
milieuverordening. Het bevoegd gezag in dit geval is de betreffende provincie waarbinnen de
vuilstort gelegen is.

4.19.

COORDINATIE VAN DE VERGUNNINGEN

Het aanvragen van de vergunningen voor genoemde projecten is een gecompliceerde zaak. Het is
daarom belangrijk om vooraf goed te inventariseren w e l k e vergunningen nodig zijn voor de
realisatie van de werkzaamheden. Het kunnen t i j d e l i j k e vergunningen, meldingen, ontheffingen
en aanpassingen van vergunning(delen) betreffen. Dit maakt de vergunningaanvraag tot de meest
gecompliceerde taak voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers. Voor een goed verloop van
de vergunningaanvraag worden d e z e , wanneer mogelijk, gebundeld aangevraagd. Door een
gecobrdineerde aanvraag te doen, kunnen onderlinge relaties tussen vergunningen en meldingen
vroegtijdig worden vastgesteld en kan in een vroegtijdig stadium worden geanticipeerd om de
aanvraag goed te doen verlopen. Door op gecobrdineerde basis te werken is het mogelijk snel te
w e r k e n , zodat de juridische procedures zijn afgerond voor de start van de uitvoeringsfase (bijlage
IV-c ). De procedure is dat de vergunningaanvraag ingediend moet worden bij de
vergunningverlenende instantie. Deze instantie heeft voorwaarden gesteld aan een
vergunningaanvraag. Indien aan die voorwaarden is voldaan, wordt de aanvraag ontvankelijk
verklaard. Vervolgens toets de instantie de aanvraag aan de daarop van toepassing zijnde
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w e t ( t e n ) . Deze instantie heeft ook vastgesteld aan welk beleid en w e l k e visies met betrekking tot
de voorgenomen maatregelen en het plangebied zij de aanvraag toetsen. Als deze toetsing
positief is voor de vergunningsaanvraag, wordt de vergunning v e r l e e n d . Hierna volgt nog een
bezwaar- en beroepsprocedure, aangezien een ieder die belang heeft met betrekking tot de
vergunningverlening rechtsbescherming wordt geboden. Deze bezwaarprocedures kunnen leiden
tot een grote vertraging van de uitvoering van een project (bijlage I V - l ) .
4.20.

VERGUNNINGAANVRAAG

De van toepassing zijnde vergunningen op de oever in Meinerswijk zijn in bijlage IV-m
schematisch weergegeven.
De doorlooptijden van de aanvragen zijn voor alle vergunningen verschillend en moeilijk te
bepalen. Toch is getracht uiteen te zetten wat de doorlooptijden Wanneer bezwaren gegrond
zijn verklaard tegen de voorgestelde maatregelen kan het lang duren voordat de vergunningen
worden verleend. Voor de aanvragen van de vergunningen voor het project Meinerswijk wordt een
gecobrdineerde aanvraag nagestreefd op grond van de Ontgrondingswetvergunning. Volgens de
Algemene Wet Bestuursrecht moet de procedure uit Artikel 3.5 worden gevolgd. In het schema
(bijlage IV-n) zijn de doorlooptijden uiteengezet globaal z i j n . De Ontgrondingenwet is leidend
voor dit project. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gunstigste termijn zesentwintig
weken is na het indienen van de aanvraag en het nadeligste t e r m i j n tweeentachtig weken is na
indiening. Wanner de Ontgrondingenwet leidend is, betekent dit dat na het verstrijken van deze
termijnen met de uitvoering kan worden begonnen. Het is niet haalbaar de doorlooptijden te
c o m p r i m e r e n , zodat de vergunningaanvraagprocedures versneld kunnen w o r d e n . De reden
hiervoor is dat de aanvrager gebonden is aan de aanvraagtermijn van de vergunning van de
Ontgrondingswet.

4.21.

A N A L Y S E KNELPUNTEN

Omdat veel verschillende vergunningen aangevraagd moeten worden en al deze vergunningen van
belang zijn voor het slagen van het project, zorgt de hoeveelheid benodigde vergunningen voor
een risicofactor. De specifieke knelpunten bij het doorlopen van beide projecten worden
hieronder genoemd:
•
De vooraf gestelde randvoorwaarde van het afstudeerproject, om de vergunningen aan te
vragen, is niet gelukt. De inrichtingsvoorstellen moeten door RWS DON definitief worden
vastgesteld. Dit is binnen de gestelde afstudeertermijn niet gehaald. Bovendien wordt pas
als de bodemonderzoeken zijn uitgevoerd en het inrichtingvoorstel daarop is aangepast het
vergunningentraject in gang gezet. W e l is een inventarisatie van de benodigde vergunningen
opgesteld;
•
Door de complexiteit van de Nederlandse wetgeving is moeilijk te achterhalen welke
vergunningen noodzakelijk zijn voor de realisatie van de natuurvriendelijke oever projecten.
De jurist die d e e l uit maakt van de projectgroep heeft aangegeven dat het voor hem ook een
lastige taak is om uit te zoeken w a t de snelste manier is om de vergunningen aan te vragen
en hoe de vergunningaanvraag gecobrdineerd kan w o r d e n . Gerealiseerd moet worden dat
het inzichtelijk maken van de benodigde vergunningen evenveel t i j d kost als het maken van
het inrichtingsvoorstel. Geregeld wordt gedacht dat als er een goed inrichtingvoorstel op
tafel ligt, begonnen kan worden met de uitvoering;
•
In de toekomst, wanneer de vergunningen ter inzage liggen, kan vertraging van het project
optreden door mogelijke beroep- en bezwaarschriften van d e r d e n . De theoretische
looptijden kunnen in de praktijk erg afwijken van de doorlooptijden zoals in bijlage IV-n zijn
weergegeven;
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Vanaf 1992 is voor v e l e natuurvriendelijke oever projecten het voorbereidingstraject
opgestart. Een van de hoofdoorzaken dat de projecten niet tot uitvoering zijn gekomen, is
de milieukwaliteit van de bodem. Doordat de oeverstroken vaak verontreinigd zijn met
klasse I t / m IV materiaal is de vergunningverlening van de Wbb of de Wvo een knelpunt. Om
verspreiding van vervuilde stoffen te voorkomen, moet de bodem gesaneerd worden of moet
de verontreinigde laag worden afgedekt met een kleidek. Dit kan hoge uitvoeringkosten tot
gevolg hebben, waardoor de kostenfactor een mogelijke knelpunt oplevert voor de
uitvoering van het project.
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DOELSTELLING RANDVOORWAARDE MILIEUKWALITEITEN BODEM

Zodra de inrichtingsvoorstellen definitief zijn vastgesteld, kan gestart worden met het uitvoeren
van het bodemonderzoek. Doordat dan duidelijk is waar en hoe diep gegraven moet worden, kan
een offerteaanvraag worden opgesteld. Voordat een o f f e r t e kan worden aangevraagd moet het
inrichtingsvoorstel definitief zijn vastgesteld. De opdracht gunt RWS DON gewoonlijk aan het
bedrijf met de laagste prijs. De uitkomsten van het bodemonderzoek kunnen niet verwerkt
worden in onderliggend rapport, aangezien bodemonderzoek niet is verricht. W e l is in dit
hoofdstuk een opzet voor het bodemonderzoek opgenomen.

5.2.

D O E L EN WERKWIJZE

In Meinerswijk I wordt een Strang aangelegd. Meinerswijk III wordt gedeeltelijk ontgraven ten
behoeve van een plasdras zone. In de delen Meinerswijk II en IV vinden geen graafwerkzaamheden
of inrichtingsmaatregelen plaats.
Voor vaststelling van de milieukwaliteit van het vrijkomende materiaal wordt een milieukundig
bodemonderzoek uitgevoerd. Doel van het bodemonderzoek is inzicht te krijgen in de
milieuhygienische kwaliteit van de b o d e m . Dit omvat:
•
De milieuhygienische kwaliteit van het vrijkomende m a t e r i a a l ;
•
De milieuhygienische kwaliteit van de toekomstige (water)bodem, (na uitvoering van het
werk).
Ten aanzien van de voorgenomen project-uitvoering is het mogelijk o m :
•
De voorgenomen activiteiten aan de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren en de Wet
Bodembescherming (inclusief het Bouwstoffenbesluit) te toetsen;
•
Inzicht te krijgen in de benodigde vergunningen en meldingen;
•
Inzicht te krijgen in de hergebruiksmogelijkheden van het vrijkomende m a t e r i a a l ;
•
Inzicht te krijgen in de kosten voor de afvoer van het vrijkomende, niet vermarktbare
materiaal.

5.3.

HYPOTHESEN

De onderzoeksopzet van het bodemonderzoek is afhankelijk van de te verwachten
verontreinigingen in de bodem. Daarom wordt voorafgaande aan de opzet van het onderzoek een
hypothese opgesteld.
Meinerswijk I
De onderzoekslocatie kan aangemerkt worden als verdachte locatie (diffuus) met een onbekende
verontreinigingskern. Deze hypothese is vastgesteld op grond van de volgende punten:
•
Uit onderzoeksrapporten van bodemonderzoeken die vijf jaar geleden (1997) in de
Huissensche Waarden zijn uitgevoerd, wordt de conclusie getrokken dat de bodem
verontreinigd is en in aanmerking komt als klasse III of IV grond. Voor Meinerswijk kan
dezelfde verontreinigingsgraad worden aangehouden, de gebieden liggen immers beiden aan
de Nederrijn dichtbij elkaar. In de loop van de t i j d is het verontreinigingsniveau van de
oevers en uiterwaarden niet gedaald, althans niet zonder menselijke ingreep.
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In Meinerswijk I is bekend, uit historische documenten en overlevering [mondelinge
mededeling C. Paris, gemeente Arnhem] dat ter plaatse van de toekomstige Strang mogelijk
een oude vuilstort aanwezig is.

Meinerswijk III
De onderzoekslocatie kan aangemerkt worden als een verdachte locatie (diffuus) met heterogeen
verdeelde verontreinigingskernen. Deze hypothese is opgesteld aan de hand van de volgende
punten:
•

•

5.4.

Uit onderzoeksrapporten van bodemonderzoeken die vijf jaar geleden (1997) in de
Huissensche Waarden zijn uitgevoerd, wordt geconcludeerd dat de bodem is verontreinigd
en in aanmerking komt als klasse III of IV grond. Voor Meinerswijk kan dezelfde
verontreinigingsgraad worden aangehouden, de gebieden liggen immers aan dezelfde rivier
en dicht bij elkaar. In de loop van de t i j d is het verontreinigingsniveau van de oevers en
uiterwaarden niet gedaald, althans niet zonder menselijke ingreep;
De twee aanwezige steenfabrieken in Meinerswijk kunnen verontreiniging hebben
veroorzaakt aangezien in het verleden de nodige activiteiten hebben plaatsgehad. In
Meinerswijk III is door terreininspectie en overlevering vastgesteld dat allerlei potentiele
verontreinigingsbronnen aanwezig z i j n . Bijvoorbeeld spoorrails, metaaldelen en andere
voorwerpen afkomstig voor de Ussellinie ten t i j d e van de Koude Oorlog. Dit is door de
beheerder van Meinerswijk [mondelinge mededeling J . Didderen] bevestigd.

VOORLOPIGE O P Z E T VELDONDERZOEK

Meinerswijk

I

Het veldonderzoek ter plaatse van de Strang moet inzicht geven in de milieuhygienische kwaliteit
van de vrijkomende grond en de toekomstige (water)bodem na verlaging. De bodem ter plaatse
van de Strang is hoofdzakelijk opgebouwd uit klei (tot 0,5 m-mv). In de bovenste laag zijn
afwisselend slib-, zand- en bladlaagjes te v e r w a c h t e n . Onder de klei bevindt zich een dik
zandpakket. Ten noordoosten van de bestaande Strang bevindt zich een zandrug.
De oppervlakte van de Strang (watervoerende deel bij waterstand 8,00 m+NAP) is 1,1 ha. Vanaf
deze oppervlaktecontour volgt voor de rest van het vergravingsoppervlak een afwisselend talud.
Het areaal waarop maatregelen zijn gepland heeft een oppervlak van 4,5 ha. De diepte van
ontgraving loopt op tot 3,85 m. De huidige hoogte van het bestaande maaiveld varieert van 9,3
m+NAP tot 10,4 m+NAP. Er wordt ontgraven tot een niveau van maximaal 6,75 m+NAP.
Voorgesteld wordt om met een raster te werken waarmee de boringen worden verdeeld over de
onderzoekslocatie. Alle boringen dienen te worden doorgezet tot 0,5 meter onder de nieuwe
hoogte van de (water)bodem. De gemiddelde boordiepte komt daarmee op 1,75 m-mv. De
boringen waarin mogelijk resten van de oude vuilstort z i t t e n , worden doorgezet tot de
waarneembare onderkant van de vuilstort (figuur 5.1).
Meinerswijk

II

In dit deel van Meinerswijk zijn geen inrichtingsmaatregelen voorgenomen.
Meinerswijk

III

Het veldonderzoek ter plaatse van de Strang moet inzicht geven in de milieuhygienische kwaliteit
van de vrijkomende grond en de toekomstige (water)bodem na verlaging. De bodem ter plaatse
van de plasdras zone is hoofdzakelijk opgebouwd uit klei (tot 0,5 m-mv). In de bovenste laag zijn
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afwisselend slib-, zand- en bladlaagjes te v e r w a c h t e n . Onder de klei bevindt zich een dik
zandpakket. Over het gehele p e r c e e l vallen verontreinigingskernen te verwachten.
De oppervlakte van de toekomstige plasdras zone is 1,4 h a . Aan de zuidzijde wordt het perceel
begrensd door de zomerkade (asfalt) aan de rivierzijde wordt het begrensd door een zetstenen
wal.
Het huidige maaiveld heeft een hoogte van gemiddeld 10,3 m+NAP. Vanaf de instroomdrempel
wordt de diepste strook gegraven met een breedte van 10 meter en een lengte van 280 meter,
tot een gemiddeld niveau van 8,2 m+NAP. Aan alle zijden van de strook loopt het talud naar de
bestaande hoogten van de zomerkade c . q . zetstenen w a l . De breedte tussen de kades is circa 50
meter. De gemiddelde ontgravingsdiepte is 1,1 meter.
Voorgesteld wordt om met een raster te werken waarmee de boringen worden verdeeld over de
deellocatie. Alle boringen dienen te worden doorgezet tot 0,5 meter onder de nieuwe hoogte van
de (water)bodem. De gemiddelde boordiepte komt daarmee op 1,60 m-mv, dit is een niveau van
8,7 m+NAP (figuur 5.2).
Meinerswijk IV
Hier zijn geen inrichtingsmaatregelen en graafwerkzaamheden gepland.
Voor gedetailleerde informatie over het bodemonderzoek in Meinerswijk wordt verwezen naar de
opgestelde offerte in bijlage V.
5.5.

BODEMONDERZOEK HUISSENSCHE W A A R D E N

Voor het bodemonderzoek in de Huissensche waarden is geen opzet gemaakt omdat voor dit
project nog geen definitieve inrichting is vastgesteld. Bodemonderzoek wordt alleen opgezet en
uitgevoerd wanneer een eenduidige inrichting is voorgesteld dat een breed draagvlak heeft
gevonden. Dit is van belang omdat het bodemonderzoek dan direct kan worden toegespitst op de
beoogde inrichting.

5.6.

A N A L Y S E KNELPUNTEN

Het bodemonderzoek levert weinig knelpunten op waar tegenaan is gelopen. Pas nadat het
inrichtingvoorstel dusdanig ver is gevorderd dat weinig tot geen veranderingen meer worden
doorgevoerd kan een bodemonderzoekopzet worden gemaakt.
•
De inrichtingsvoorstellen moet door het hoofd van de Dienstkring Rijn en Lek definitief
worden vastgesteld, voordat het bodemonderzoek mag worden uitgevoerd. De
inrichtingsvoorstellen worden goedgekeurd, als er een projectbeschrijving (Scoop)
geschreven is. Hierin wordt beschreven hoe een project wordt opgezet vanaf de
initiatieffase tot aan nazorgfase. Voor Meinerswijk is door het projectleidersduo een
bodemonderzoekopzet en een offerteaanvraag opgesteld, maar de offerteaanvraag is nog
niet verstuurd aangezien de projectbeschrijving nog niet geschreven is. Dit heeft geleid tot
vertraging van het doorlopen van het bodemonderzoekstraject. Bij het opstarten van deze
procedure is vooraf niets verteld over het schrijven van een Scoop. Waarschijnlijk is dit
geen s t r u c t u r e d voorkomende fout, aangezien de projectleider hier w e l van op de hoogte is.
De projectgroepleden zijn het niet eens dat eerst de projectbeschrijving moet zijn goed
gekeurd, voor de o f f e r t e de deur uit mag. Pas als de milieukwaliteit van de bodem bekend
is, kan bepaald worden of de voorgestelde inrichtingsmaatregelen haalbaar z i j n . Dit is het
argument dat zij hiervoor aandragen.
•
Ook voor het bodemonderzoek geldt dat externe factoren invloed hebben op de vorderingen.
Vanwege de Mond en klauwzeer kan nu geen veldbezoek plaatsvinden in Meinerswijk.
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Hierdoor kan het bodemonderzoek niet worden uitgevoerd. Ook tijdens hoogwater is het niet
mogelijk het bodemonderzoek uit te voeren in de oeverstrook.
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6.
6.1.

DOELSTELLING RANDVOORWAARDE

GRONDVERWERVING

RWS DON heeft zich ten doel gesteld percelen binnen de NVO-lijn te verwerven, die niet in
eigendom zijn van de Staat (Dienst der Domeinen). Voor de gronden die de Staat w e l bezit, maar
in verpachte staat, dient de pacht voor aanvang van de uitvoering gestuit te w o r d e n . Een van de
randvoorwaarden voor het realiseren van beide projecten is het in bezit krijgen van de grond,
zodat de geplande werkzaamheden (2002/2003) uitgevoerd kunnen w o r d e n .
Voor dit afstudeerproject is ten doel gesteld om met alle betrokken partijen tenminste een
orienterend gesprek te hebben gevoerd. Omdat de onderhandelingen voor het verwerven van de
percelen een langdurig proces is, kan gesteld worden dat het niet reeel is, dat binnen de
beschikbare vier maanden alle benodigde percelen in bezit komen van RWS DON.
Naast de gevoerde orienterende gesprekken is een aankoopstrategieplan opgesteld. Hierbij is niet
alleen gekeken naar verwerving van de gronden, maar ook naar mogelijke ruilgronden voor de
particuliere grondbezitters en naar samenwerkingsverbanden tussen verschillende
overheidsinstellingen en ondernemers.

6.2.

INVENTARISATIE EIGENDOMSSITUATIE

Allereerst is een inventarisatie verricht naar de eigendomssituatie. In bijlage V l - a is z o w e l voor
Meinerswijk als voor Huissen een kaart opgenomen, waarop de eigendomssituatie staat
aangegeven. Aan de hand van deze kaart is bepaald met w i e onderhandeld moet worden over de
aankoop of ruiling van grond.
In het aankoopgebied van Meinerswijk zijn maar enkele gesprekspartners, te w e t e n de gemeente
Arnhem, Staatsbosbeheer en Ballast Nedam. Verder zijn enkele percelen in bezit van de Staat,
deze zijn in verpachte staat. Bij de aankoper van RWS DON is echter bekend dat politiek,
bestuurlijke gevoeligheden aanwezig z i j n , van dusdanige aard, dat ze van invloed kunnen zijn op
de vorderingen van de grondverwerving.
Uit de eigendomssituatie in Huissen blijkt dat meer partijen betrokken zijn bij de verwerving van
de percelen. De gemeente B e m m e l , Heyting beheer BV, VBI Huissen BV, Betonmortelbedrijven
cementbouw BV, Beheersmaatschappij van Dalen BV. Doordat nabij de Looveer de Huissensche
Waarden een bedrijventerrein ligt, spelen hier meerdere belangen een rol. Deze bedrjven
vervoeren materialen via de Nederrijn en zij hebben belang dat deze mogelijkheid blijft bestaan
ten behoeve van de bedrijfsvoering. Tevens is er een particulier eigenaar te w e t e n M . J . C . van
Nispen Tot Sevenaer en een stirchting, namelijk De Dullertstichting. Ook in Huissen heeft de Staat
enkele percelen in bezit, echter in verpachte staat.

6.3.

AANKOOPSTRATEGIEPLAN

6.3.1. Gespreken
Om een beeld te krijgen wat de belangen behelsen van de verschillende partijen waarmee
onderhandeld moet worden over eventuele verkoop of ruiling van de grond, is voor iedere
eigenaar een eigenarenkaart gemaakt (bijlage Vl-b). Tijdens de afstudeerperiode is een
orienterend gesprek gevoerd met alle betrokken grondeigenaren. De besprekingsverslagen van
deze gesprekken zijn in de bijlagen opgenomen (bijlage Vl-c). Vooraf is bepaald met welk doel
het gesprek is ingegaan. In principe is het verkrijgen van gronden het hoofddoel, maar als dit niet
lukt dan kan de grond geruild w o r d e n . Wanneer verwerving niet mogelijk blijkt, kan de eigenaar
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de grond in gebruik geven om voorgestelde inrichtingsplannen alsnog uit te voeren. Nadeel
hiervan is dat RWS DON investeert op gronden in de oeverstrook die ze vervolgens niet in beheer
hebben.
6.3.2.

A a n k o o p van gronden

Realisatie van de aanleg van natuurvriendelijke oevers is mede afhankelijk van de bereidheid van
de grondeigenaar om grond te verkopen. Bij geringe aan te kopen oppervlakten wordt door de
agrariers eerder gekozen voor een geldelijke vergoeding. Bij de aankoop of uit pachtname van
grote oppervlakten verlangen agrariers eerder compensatiegrond, omdat andere factoren een rol
spelen, zoals melk- en mestquotum. Bij een verandering in het beheer is het mogelijk een
beheersovereenkomst af te sluiten, maar voor continuering van de natuurvriendelijke oevers is
aankoop de beste oplossing. Andere op de markt opererende vastgoedondernemers hebben vaak
andere belangen op de gronden dan de agrariers. Zij zijn vaak niet bereid om tot verkoop over te
gaan, maar willen wel meewerken aan de plannen van RWS DON zonder hun grond te verkopen.
De aankoop van de grond moet op vrijwillige basis geschieden (minnelijke verwerving). In regel
wordt de grond door een taxatiecommissie gewaardeerd en wordt door de grondaankoper van
RWS DON een bod uitgebracht aan de eigenaar. Wanneer de eigenaar akkoord gaat met het
aanbod, kan een koopovereenkomst worden opgesteld. Lukt het niet op vrijwillige basis de grond
te verwerven, kan onteigend worden. Dit betekend dat de eigendom van bijvoorbeeld een stuk
land tegen schadeloosstelling aan de rechthebbende wordt ontnomen en aan degene die
onteigent (hier de Staat) wordt overgedragen. De doorlooptijd van de administratieve fase en de
civiele fase neemt doorgaans twee jaar in beslag.

6 . 3 . 3 . Schadeloosstellingen
Indien men in het gebied werkzaamheden gaat uitvoeren op percelen van verschillende eigenaren
en pachters, krijgen zij de schadeloosstelling voor eventuele schade die zij daarvan ondervinden.
Er zijn verschillende vormen van schade en daarom ook verschillende vormen van vergoedingen.
Te denken valt aan inkomensschade (inkomstenverliezen door afname van de oogsten, doordat
hun areaal is afgenomen), waardevermindering (onrendabele vorm van het overblijvende
perceel), omrijschade (ruilgrond verder van het bedrijf gelegen of minder makkelijk bereikbaar).

6 . 3 . 4 . Stuiting van pacht
De staatsgronden, voor zover gelegen in het uiterwaardengebied en met enige agrarische waarde,
z i j n veelal door de Dienst der Domeinen verpacht voor de w e t t e l i j k e duur van zes jaar aan
agrariers. Het kan dus nodig zijn voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers om de grond uit de
pacht te nemen. In de meeste pachtcontracten van de Staat zijn de artikelen 62
(uitzonderingsbepalingen voor publiekrechtelijke lichamen) en 64 (schadeloosstelling)
opgenomen. Op grond van met name artikel 62d. kan de pachtovereenkomst worden beeindigd als
er een rivierkundige noodzaak voor is. In de Derde Nota Waterhuishouding is de aanleg van
natuurvriendelijke oevers als beleid geformuleerd en vertegenwoordigt hiermee een
maatschappelijk belang. Op basis van dit beleid kan de pacht van de oevers gestuit worden.
Pachtovereenkomsten dienen bij voorkeur beeindigd te worden door opzegging aan het eind van
het lopende pachttermijn. Hierdoor worden de schadeloosstellingen beperkt tot het minimum.
Het opzegtermijn voor pachtovereenkomsten bedraagt een j a a r . Andere mogelijkheid is de
pachtcontracten langs minnelijke weg tussentijds te beeindigen. Hierbij bestaat w e l een
schadevergoedingsverplichting (Pachtwet art. 64). Bij de Dienst der Domeinen zijn gegevens
opgevraagd over de pachtovereenkomsten die op de Staatsgronden aanwezig z i j n . Het totale
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oppervlakte dat pachtvrij moet worden gemaakt bedraagt in Meinerswijk 14.73.83 hectare en in
Huissen 14.52.08 hectare, tot op heden is geen antwoord gekregen van Domeinen over de
aanwezige pachtovereenkomsten.
6.3.5.

Grondaankoop

RWS DON is bereid bij aankoop van gronden de huidige marktprijs te betalen. Voor een bod wordt
uitgebracht, worden de te verwerven gronden bekeken en getaxeerd door een taxatiecommissie.
Vervolgens brengt de grondaankoper een bod aan de eigenaar.
Het areaal dat in Meinerswijk verworven dient te worden bedraagt 6.99.45 hectare. Hieronder
volgt een overzicht van de te verwerven gronden in Meinerswijk:
3.51.18 hectare van Staatsbosbeheer
0.99.91 hectare van Gemeente Arnhem
1.84.52 hectare van Ballast Nedam B.V.
0.63.84 hectare van Hoogkamp B.V.
In Huissen is voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers 7.74.38 hectare nodig.
4.06.09 hectare De Dullertstichting
0.27.27 hectare Beheersmaatschappij van Dalen
0.72.63 hectare V.B.I. Huissen B.V.
1.53.62 hectare van Van Nispen Tot Sevenaer
0.90.32 hectare van Betonmortel Bedrijven
0.24.45 hectare van de G e m e e n t e Bemmel
6 . 3 . 6 . Conclusies naar a a n l e i d i n g van d e g e s p r e k k e n
In bijlage Vl-c zijn alle besprekingsverslagen van de orienterende gesprekken opgenomen. De
gemeente Arnhem is bereidt mee te werken aan de grondaankoop. Ballast Nedam w i l niet
verkopen om strategische redenen, maar wil w e l m e e w e r k e n . Doordat op dat perceel alleen het
beheer verandert, is dit geen belemmering voor de uitvoering van het inrichtingsplan. Hier moet
een beheerovereenkomst afgesproken worden. Geconcludeerd kan worden dat de
grondverwerving geen knelpunt voor de doorgang van project Meinerswijk vormt. Alleen het
aangenomen standpunt van Staatsbosbeheer (het niet verkopen van de oeverstroken) kan een
knelpunt opleveren. Over dit standpunt wordt nog overleg gevoerd binnen RWS DON. Met de
gemeente Arnhem zijn gevorderde afspraken gemaakt over het natuurtechnische onderhoud. Als
het inrichtingsvoorstel helemaal definitief is, w i l l e n zij een o f f i c i e l e aanbieding van RWS DON
voor het te voeren toekomstige technisch onderhoud.
In Huissen ligt het gecompliceerder. De Dullertstichting heeft aangegeven de grond af te willen
staan, mits vervangende en in de buurt gelegen gronden aangeboden w o r d e n . Dit is geen
p r o b l e e m , aangezien de DLG ruilgrond beschikbaar heeft, onder anderen in de zuidelijke
Huissensche Waarden. Tevens ligt 13 hectare aaneengesloten landbouwgrond te koop, gesitueerd
nabij Elst. Mogelijk kan RWS DON dit aankopen, om zo over uitruilgronden te beschikken.
De rentmeester van de familie Van Nispen Tot Sevenaer heeft aangegeven dat over zes a zeven
jaar het reguliere pachtcontract van de zittende pachter af loopt. Tot die tijd w i l hij geen
medewerking verlenen aan de realisatie van natuurvriendelijke oeverprojecten, maar na
beeindiging van de pachtovereenkomst is hij bereidt de grond af te staan voor
natuurontwikkelingsprojecten. W e l geeft hij aan dit af te willen handelen met de grondaankoper
van de DLG. Misschien kan een afspraak met de zittende pachter worden gemaakt over mogelijk
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vervangende pactgrond. De grond van Van Nispen Tot Sevenaer komt op die manier vrij van pacht
en kan worden aangekocht.
De oeverstrook bij het industriegebied "De Looveer" kan niet verworven w o r d e n . De bedrijven,
V.B.I. Huissen, Van Dalen B.V en Heijting Beheer B.V. Betonmortelbedrijven willen niet verkopen,
aangezien zij voor hun bedrijfsvoering de gunstige positie aan de rivier willen behouden. Wel zijn
zij bereidt mee te werken om de oeverstrook, en daarmee het industriegebied een
aantrekkelijker landschappelijk aangezicht te geven. Ook de gemeente Bemmel is in
samenwerking met de bovengenoemde bedrijven bereidt mee te werken om de oever een
natuurlijker aangezicht te geven. De grond kan hier niet verworven worden, maar w e l kan een
natuurlijk aanzien aan de oever worden gegeven op andermans grond. Met deze bedrijven moeten
nadere afspraken worden gemaakt.
Conclusie is dat nog veel onderhandeld moet worden met de betrokken partijen. In de laatste
projectgroepvergadering geeft de grondaankoper aan dat het mogelijk moet zijn om voor 2003
(de uitvoering) alle gronden te hebben aangekocht. Als het vergunningentraject in gang wordt
gezet (hieruit blijkt dat het voorstel definitief is goedgekeurd), kan de grondaankoper actief gaan
onderhandelen met de betrokken partijen.
6.4.

SAMENWERKINGSVERBANDEN TUSSEN VERSCHILLENDE BELANGHEBBENDE OVERHEDEN

Binnen een regio e n / of gebied waar meerdere ministeries beleidsdoelstellingen moeten
realiseren kan goed samengewerkt worden. Door samenwerking van verschillende
overheidsinstellingen kan efficienter geopereerd worden op de vastgoedmarkt dan wanneer
iedere overheidsinstelling individueel haar belangen nastreeft.
6 . 4 . 1 . S a m e n w e r k i n g in M e i n e r s w i j k
Vroegtijdig zijn de inrichtingsplannen voor de natuurvriendelijke oever besproken met de
stadsecologe van de gemeente Arnhem en met de terreinbeheerder van Meinerswijk. De
gemeente Arnhem is de aangewezen terreinbeherende instantie voor natuurgebied Meinerswijk.
Het is daarom belangrijk draagvlak te krijgen voor de plannen van RWS DON bij de gemeente
Arnhem. Tevens heeft de gemeente Arnhem een deel van de oeverstrook in eigendom die RWS
DON in eigendom wil krijgen door ruiling met een perceel bouwrijp industrieterrein in "De
Bakenhof". Ook is met de stadecologe en de terreinbeheerder gesproken over het toekomstig te
voeren natuurtechnische beheer. Het beheersplan zoals die is besproken is opgenomen in
hoofdstuk 7. Om de ontwikkelingen te kunnen volgen en om te controleren of de gewenste
doelstellingen gehaald worden, is een monitoringsprogramma noodzakelijk. Dit is eveneens een
taak van de gemeente Arnhem. Voor het gevoerde beheer en de monitoring ontvangt de
gemeente Arnhem een vergoeding van RWS DON. Het is nu noodzaak een o f f i c i e e l verzoek voor
medewerking van de gemeente Arnhem in te dienen.
De samenwerking met Staatsbosbeheer wordt gecompliceerder, nadat projectniveau
overstijgende afspraken zijn gemaakt tussen de Hoofd Ingenieur Directeur (HID) van RWS DON en
het regiohoofd van Staatsbosbeheer regio Gelderland. De gemaakte afspraken omvatten dat
Staatsbosbeheer haar oevers in eigendom mag houden. Staatsbosbeheer vindt het niet
noodzakelijk haar gronden te verkopen om de doelstelling (van RWS DON) voor het realiseren van
natuurvriendelijke oevers te halen. Dit zou betekenen dat op andermans grond gei'nvesteerd gaat
worden voor NVO- projecten en dat de primaire functie van de oever (de waterstaatkundige taak)
onder de functie van natuur of agrarisch gebruik komt. Ook kan een precedentwerking' ontstaan,
w a n t wat kan een particuliere grondbezitter niet wat Staatsbosbeheer w e l kan. Een verandering
in het aankoopbeleid kan de ondermijning zijn van het project Oeverture.
" z i e verklarende woordenlijst biz. 65
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Echter deze afspraak overstijgt het project Meinerswijk en Huissen en wordt verder intern bij
RWS DON besproken tussen het afdelingshoofd grondaankoop en de HID.
6 . 4 . 2 . S a m e n w e r k i n g in Huissen.
Belangrijk is zorg te dragen voor voldoende draagvlak bij de overheidsinstanties. Draagvlak kan
verkregen worden door afstemming van de plannen met het b e l e i d . Door elkaar tijdig op de
hoogte te stellen van alle plannen, kan een betere samenwerking plaatsvinden. Tijdens het
gesprek met de DLG- Arnhem is gebleken dat de DLG eventuele uitruilgrond heeft in
Landinrichtingsgebied "Over-Betuwe - O o s t " . Mogelijk kunnen agrariers in de Huissensche
Waarden, die grond afstaan aan RWS DON, gecompenseerd worden met grond gelegen in "OverBetuwe- Oost". De DLG is in verband met Landinrichtingsgebied "De Gelderse P o o r t "
(uiterwaarden van het Pannerdensch Kanaal tot Usselkop) actief in het uiterwaardengebied. De
gronden in de Huissensche Waarden zijn aangewezen als reservaats- of beheersgebied.
De heer Korevaar, grondaankoper van de DLG is actief in de Huissensche Waarden. Afgesproken is
dat wanneer hij gronden gelegen binnen de NVO-lijn kan aankopen, hij dit aan RWS DON meldt,
zodat deze gronden doorgeleverd kunnen worden aan RWS DON.
Volgens de gegadigdenkaart is Staatsbosbeheer de eerste instantie om het beheer te gaan voeren.
Aangezien de inrichtingplannen van Huissen niet definitief z i j n , is nog niet gesproken met
Staatsbosbeheer over het mogelijk te voeren beheer.

6.5.

ANALYSEKNELPUNTEN

Bij het verwerven van grond bestaat een grote afhankelijkheid van medewerking van derden. Ook
bij de grondverwerving wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en externe factoren.
6 . 5 . 1 . Interne f a c t o r e n
•

•

•

Over het algemeen is weinig overleg geweest tussen de projectleiders en de grondaankoper
van RWS DON. Vooraf is de afspraak gemaakt om de projectleiders op de hoogte te houden
van vorderingen. Met name over de vorderingen, gemaakt met de gemeente Meinerswijk,
zijn de projectleiders onvoldoende gei'nformeerd;
Verschillende plannen zijn gemaakt binnen RWS DON. Zo is een Huissen een aankoopbeleid
voor het NVO- project, maar zijn ook plannen voor het bouwen van een restaurant aan de
oever bij de Looveerweg. De interne communicatie is onvoldoende, aangezien de
projectleiders niet van deze plannen op de hoogte zijn gesteld. Zij hebben dit vernomen van
een ondernemer die met zijn bedrijf in de Huisssensche Waarden is gevestigd;
RWS DON kan beter op de markt operen wanneer andere belanghebbende
overheidsinstellingen op de hoogte worden gehouden van de plannen. Doordat met name de
DLG een actief aankoopbeleid voert in de uiterwaarden en RWS DON de DLG niet op de
hoogte stelt van plannen, ontstaat frictie.

6.5.2.
•

•

Externe factoren

RWS DON is voor de totstandkoming van haar plannen grotendeels afhankelijk van de
bereidheid van grondeigenaren om de grond te verkopen. RWS DON voert een duidelijk
aankoop beleid; alle grond aankopen, gelegen in de oeverstrook. Dit strakke aankoopbeleid
kan leiden tot vertraging van de uitvoering of zelfs tot stopzetting van het project;
De orienterende gesprekken zijn veelal onbevredigend voor de projectleiders. De plannen
kunnen worden voorgelegd en daarna moet terugkoppeling met de grondaankoper plaats
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vinden. Veelal willen gesprekspartners tijdens de orienterende gesprekken verder
onderhandelen over de voortgang. Zij weten dan waar ze aan toe z i j n ;
Door de verandering in het verkoopbeleid van Staatsbosbeheer komt de uitvoering van
Meinerswijk mogelijk in gevaar. Op een perceel van Staatsbosbeheer is de aanleg van de
Strang gepland. Als Staatsbosbeheer dat niet wil op haar grond kan geen doorgang van het
project plaatsvinden. Echter dit knelpunt stijgt boven projectniveau, dus hier wordt niet
dieper op ingegaan.

53

HOOFDSTUK 7

BEHEER EN ONDERHOUD

Afstudeerrapport

7.1.

"Oevertreffend"

INLEIDING

De realisatie van het streefbeeld wordt overgelaten aan natuurlijke processen als erosie,
sedimentatie, spontane vestiging van planten en vraat door grazende d i e r e n . Met beheer- en
onderhoudsmaatregelen kan een zekere sturing aan de ontwikkeling van de natuurlijke oever
worden gegeven, indien daartoe aanleiding ontstaat. Om de ontwikkeling te kunnen volgen en de
eventuele noodzaak van bijsturing te bepalen, wordt een monitoringsprogramma uitgevoerd.

7.2.

NATUURTECHNISCH ONDERHOUD

Het beleid van Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland is erop gericht natuurtechnische
onderhoud van oevers onder te brengen bij een natuurbeheerder die reeds in of nabij het gebied
opereert. Aan de hand van de gegadigdenkaart wordt bepaald w i e het natuurtechnisch onderhoud
mag voeren. Voor Meinerswijk geldt dat de gemeente Arnhem het natuurtechnisch onderhoud
voert en voor Huissen staat Staatsbosbeheer Regio Rivierenland aangegeven als eerste gegadigde.
Na de uitvoering van het inrichtingsplan dient een beheersovereenkomst opgesteld te worden.

7.3.

RIVIERBEHEER

Voorwaarde voor het te voeren beheer en onderhoud is gebaseerd op afvoer van water, ijs en
sediment, scheepvaartkundige en de bescherming van achterliggende percelen tegen afkalving.
Na de uitvoering van het inrichtingsplan blijft RWS DON verantwoordelijk voor het rivierbeheer.
Sinds de Derde Nota Waterhuishouding is bepaald dat RWS DON de oeverstroken van de rivier in
bloot eigendom krijgt of behoudt. RWS DON kan, indien dit vanuit rivierkundig oogpunt
noodzakelijk wordt geacht, de beheerder voorschrijven om (natuur)technische maatregelen te
nemen. Het feitelijke beheer ligt niet bij RWS DON, zij geven enkel in - en output gerichte
aansturing voor het natuurtechnisch onderhoud van de oeverstroken.

7.4.

NATUURTECHNISCH ONDERHOUDPLAN MEINERSWIJK

7 . 4 . 1 . Meinerswijk I
In de eerste jaren na aanvang van de oeverontwikkeling is het streefbeeld voor de oever nog niet
geheel verwezenlijkt. Om een inschatting van de ontwikkeling op korte termijn te krijgen, wordt
hieronder een " r e f e r e n t i e b e e l d " voor de oever beschreven. Dit beeld is gebaseerd op een
persoonlijke inschatting en dient als indicatie. Aan de hand van deze inschatting is berekend
(afdeling rivierkunde RWS DON)wat de rivierkundige consequenties van een natuurlijke oever bij
Meinerswijk z i j n . Ook kan deze inschatting bij het monitoringsprogramma worden gebruikt
(Hoofdstuk 3). De oeverwal tussen de rivier en de Strang (deellocatie Meinerswijk I) moet in
eerste instantie tijdelijk afgezet worden voor de grote grazers die momenteel in Meinerswijk
lopen. Doordat deze grazers hier tijdelijk niet komen, kunnen vloedbos en ruigtekruiden zich
ontwikkelen. Wanneer zich hier voldoende struweel en wilgen hebben kunnen vestigen, kan de
t i j d e l i j k e afzetting verwijderd w o r d e n . Struikvormige wilgen als Katwilg en Amandelwilg en
planten als Rietgras, Brandnetel en Bitterzoet zijn dominant. Aan de kant van de Nederrijn komt
een meer open vegetatie voor met grassen en pionierssoorten. Dit is ook de wens van de
gemeente Arnhem, zij zien graag dat de karakteristieke openheid van Meinerswijk - west
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behouden b l i j f t . De bedekking van de verschillende vegetatietypen is naar verwachting over twee tot vijf jaar als volgt:
Op de o e v e r w a l :
Ooibos 0 - 20%
Struweel 0 - 1 5 %
Ruigte 40 - 50%
Onbegroeid 0 - 1 5 %
Tussen wal en Nederrijn:
Grasland (natuurbeheer) 10 - 20%
Struweel 20 - 30%
Ruigte 30 - 40%
Onbegroeid 0 - 1 0 %
Tussen wal en Strang:
Moerasplanten 40 - 50%
Zegge en rietgras 20 - 30%
Riet 0 - 1 0 %
Onbegroeid 0 - 1 0 %
Uit onderzoek van RWS DON is gebleken bij de berekening van de stromingsweerstand ter plaatse
van kilometering 885.000 een maximale waterstandverhoging optreedt van 1 mm [Bron J . P
Boutkan] (zie bijlage lll-e). Deze waarde valt net binnen de beieidslijn, waardoor rivierkundig
geen bezwaar bestaat tegen uitvoering van bovengenoemde inrichtingen van de oevers.
Het is niet waarschijnlijk dat de beheerder in eerste instantie moet in grijpen in de
vegetatieontwikkeling. Door Rijkswaterstaat is de stromingsweerstand in het winterbed van de
rivier doorgerekend op basis van bovengenoemde maximale percentages. Wanneer blijkt dat de
struikachtige vegetatie te hoog wordt, kan de intensiteit van de begrazing worden verhoogd.
M o m e n t e e l loopt er op drie hectare een grote grazer in Meinerswijk. Eventueel kunnen bomen,
struiken of opwas ook door menselijke ingrepen worden v e r w i j d e r d .
Om de gewenste waterdiepte in de Strang te behouden moet gemonitord worden of niet teveel
aanzanding en -slibbing plaatsvindt. Wanneer dit het geval is moet gebaggerd worden. De
frequentie van het baggeren wordt bepaald aan de hand van monitoring (naar eigen inzicht moet
eens in de tien jaar gebaggerd worden).

7 . 4 . 2 . M e i n e r s w i j k II
Het beheer b l i j f t bestaan zoals dit m o m e n t e e l gevoerd wordt, aangezien geen
inrichtingsmaatregelen worden getroffen. Hier vindt net als in het grootste d e e l van Meinerswijk
jaarrond begrazing plaats.
7 . 4 . 3 . M e i n e r s w i j k III
Een plasdras vegetatie heeft een standplaats die zeer ondiep of rond de waterlijn ligt. Een deel
van het water kan tijdens hoge afvoeren geborgen w o r d e n . De plasdras dient e c h t e r geen
onderdeel van het doorstroomprofiel van de Nederrijn te v o r m e n . De bedoeling is dat dit deel
natuurlijk begroeid raakt, nadat de ontgronding heeft plaats gevonden.
De eerste jaren zullen veel eenjarige pioniersoorten zich vestigen. Na circa twee tot vijf jaar
zullen zich naar verwachting veel waterplanten vestigen in het diepste gedeelte. In het ondiepere
gedeelte van de plasdras - zone zullen zich moerasplanten gaan vestigen. De doorberekening van
de stromingsweerstand is gebaseerd op de volgende vegetatieontwikkeling:
Waterplanten
0 - 20%
Moerasplanten
20 - 40%
Zegge en rietgras
10 - 20%
Riet
10 - 20%
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Een diepte van meer dan 0,40 meter biedt plaats aan waterplanten, enkele moerasplanten en
geeft de meeste mogelijkheden voor de waterfauna. In de ondiepere natte stroken groeien veel
moerasplanten en ruigtekruiden. Om een snelle verlanding te voorkomen moeten natte stroken
niet te ondiep worden aangelegd. Het bodemniveau van de plasdras zone, met functies voor
planten van natte en vochtige grond, mag maximaal 10 cm boven water liggen. Zolang de plasdras
niet verlandt, slaan geen wilgen en elzen o p . Het onderhoud moet er op gericht zijn dat geen
verlandingssituaties ontstaan. Een opslag van wilgen en elzen is niet gewenst, dus er moet
eenmaal per jaar gemaaid w o r d e n . Wilgen kunnen teveel schaduw veroorzaken, waardoor
ontwikkelingsmogelijkheden van een oevervegetatie met rietzoneplanten, grassen en kruiden
beperkt wordt.
Op plaatsen in stilstaand en langzaam stromend w a t e r kan jaarlijks gemiddeld vier centimeter
baggervorming plaatsvinden. Bagger bestaat uit sediment en afgestorven dierlijk- en plantaardig
materiaal. Enige bagger op de bodem van wateren is voor veel bodemorganismen en planten als
w i t t e w a t e r l e l i e , gele plomp en krabbescheer een voorwaarde. De betekenis voor planten en
dieren daalt echter sterk wanneer de baggerlaag te dik wordt. Daarnaast wordt het water na
verloop van tijd ondieper door de aangroei van bagger. De frequentie van het baggeren wordt
bepaald door monitoring, maar naar verwachting komt er circa 4 c m per jaar b i j . Om de juiste
w a t e r d i e p t e te behouden waar waterplanten groeien, moet eens in de vijf jaar gebaggerd
worden.
7 . 4 . 4 . M e i n e r s w i j k IV
Het achterwege laten van intensieve begrazing van de direct aan de rivier grenzende oever heeft
een grote invloed op het voorkomen van planten en d i e r e n . Momenteel wordt dit deel intensief
begraasd. Het vee dat nu op de oever graast in het groeiseizoen, eet de kiemplanten en jonge
wilgen waar mogelijk direct op. Hierdoor krijgen wilgen en ander struweel (pionierssoorten) geen
kans om zich verder te ontwikkelen. De oever bestaat hierdoor uit kort grasland met enkel grote
w i l g e n . Ook vertrapping door v e e , vooral op de zandige bodems bij de rivier zelf, is funest voor
de begroeiing.
Om de oever een natuurlijker aanzien te geven met een hoog soortenrijkdom is een ander beheer
noodzakelijk. Waar begrazingsdruk afneemt of ophoudt, zoals het uitrasteren van v e e , komt naar
verwachting op de oever een snelle en intensieve begroeiing met p l a n t e n , struiken en bomen.
Door dit d e e l van Meinerswijk langs de oever, net als in het achterliggende d e e l van Meinerswijk,
het hele jaar rond te begrazen met een lage maar constante d i c h t h e i d , verandert het huidige
monotone grasland in een bloemrijke ruigte. De overgangen tussen land en water wordt hierdoor
minder scherp.
De verwachte vegetatieontwikkeling na twee tot vijf jaar (zie figuur 7.3.):
Ruigten
0 - 10 %
Grasland (natuurbeheer)
50 • 70%
Struweel en bomen
0 - 20%
De afrastering wordt v e r w i j d e r d , zodat de al aanwezige konikspaarden en gallowaysrunderen dit
d e e l van Meinerswijk jaarrond kunnen begrazen.
De aanwezige zandstrandjes dienen behouden te blijven, aangezien dit niet of nauwelijks
voorkomt in Meinerswijk. Door de onnatuurlijke verhardingen te v e r w i j d e r e n , ontstaan meer
steilranden. Natuurlijke vorming van steilranden wordt niet tegengegaan, tenzij teveel afkalving
optreedt waardoor kribben achterloops dreigen te raken. Dit wordt jaarlijks gemonitord en
wanneer noodzakelijk wordt zand in de kribvakken teruggebracht.
Mogelijk wordt door de lichte begrazingsdruk de vegetatieontwikkeling enigszins beperkt.
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NATUURTECHNISCH ONDERHOUDSPLAN HUISSEN

Het beheer van de Huissensche Waarden wordt naar alle waarschijnlijkheid afgestemd op het
natuurtechnisch onderhoud van de aanliggende uiterwaarden van "De B a k e n h o f . Volgens de
gegadigdenkaart is Staatbosbeheer de aangewezen terreinbeherende instantie om het
natuurtechnische onderhoud te voeren. Voor de hand ligt om het natuurtechnisch onderhoud van
beide projecten op elkaar af te stemmen, aangezien Staatsbosbeheer ook verantwoordelijk wordt
voor het onderhoud in "De B a k e n h o f . In de uiterwaarden van "De Bakenhof" worden grote grazers
uitgezet. Omdat het in de Huissensche Waarden ook de bedoeling is grazers uit te z e t t e n , wordt
voorgesteld een leefgebied voor de grazers te maken.
De inrichtingsplannen zijn voor de Huissensche Waarden niet definitief uitgewerkt en ook zijn
geen rivierkundige doorberekeningen gemaakt om te kijken of waterstandsverhogende effecten
o p t r e d e n . Om deze reden is nog geen natuurtechnisch onderhoudplan geschreven en kan deze ook
niet in dit rapport opgenomen worden.

7.6.

MONITORING EN EVALUATIE

Deze paragraaf bevat een opzet voor een monitoringsprogramma. Het doel van monitoring is
enerzijds het nagaan of de projectdoelstelling wordt verwezenlijkt, en anderzijds het controleren
of de daarmee samenhangende biotische en abiotische patronen en processen vanuit rivierkundig
oogpunt aanvaardbaar z i j n . De ontwikkeling van de oeverzone moet daarom meetbaar en
evalueerbaar z i j n .
Om toekomstige ontwikkelingen goed te kunnen volgen is het wenselijk om een
monitoringsprogramma op te stellen en uit te voeren. De bevindingen worden vastgelegd in
periodieke rapportages, op grond waarvan een evaluatie kan plaatsvinden. Binnen het
monitoringsprogramma wordt onderscheid gemaakt in rivierkundige, morfologische en ecologische
aspecten.
7.6.1. Rivierkundige aspecten:
Het gebied moet eens in de vijf jaar in beeld gebracht worden door het nemen van luchtfoto's.
Het periodiek opmeten van de terreinhoogte op de oever en de waterdiepte in de kribvakken
gebeurt om de stromingsweerstand te beperken. De meting is gericht op het vastleggen van de
maaiveldhoogten en knikpunten in het talud, in raaien die loodrecht op de rivier liggen.
Tevens dienen elk jaar de kribben gecontroleerd te worden op de technische staat de
achterloopsheid en andere opgetreden schade. De eventueel aanwezige afrastering wordt
gelijktijdig met de kribben op schade gei'nspecteerd.
7 . 6 . 2 . Morfologische aspecten:
Het gaat hier om de gevolgen van de toegenomen ruimte voor morfodynamische processen. Deze
komen tot uiting in de vorm van erosie- en sedimentatiepatronen. Zowel door m i d d e l van
luchtfoto's als terreininspectie worden geomorfologische verschijnselen als vorming van
steilranden, hellingen, stranden, oeverwallen, rivierduinen, geulen en lokale reliefverschillen
gesignaleerd. Ook wordt informatie verkregen omtrent de oeverafslag.

58

Afstudeerrapport

7.6.3.

"Oevertreffend"

Ecologische a s p e c t e n :

Voor de oeverlijn is het wenselijk om de vegetatiestructuur en de vegetatietypen te karteren. De
structuurkartering verschaft inzicht in de ontwikkeling van houtachtige vegetaties als struwelen
en bossen, belangrijke ecotopen binnen het streefbeeld Wilg.
De ontwikkeling van de begrenzing van de te onderscheiden vegetatie-eenheden is ook een
belangrijke graadmeter wat betreft het s t r e e f b e e l d .
7.6.4.

Evaluatie

Bij de evaluatie van de rivierkundige aspecten wordt door RWS DON met name aandacht besteed
aan de veranderingen in terreinhoogte en oeverlijn en de berekening van de stromingsweerstand.
Hierbij worden de opgemeten profielen vergeleken met de gegevens van het geschetste
streefbeeld. De evaluatie van de gegevens uit het monitoringsprogramma kan aanleiding geven
tot het nemen van beheersmaatregelen ter sturing van de ontwikkeling.
Verder kan de evaluatie dienen als lering ten behoeve van andere natuurvriendelijke
oeverprojecten.
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8.
8.1.

CONCLUSIES

Na de hoofdstukken 3,4,5 en 6 zijn de knelpunten geanalyseerd waar tijdens het
voorbereidingstraject tegenaan is gelopen. Geconcludeerd kan worden dat het maken van een
goed en realistisch inrichtingsvoorstel veel t i j d kost. Pas als dit voorstel rivierkundig is
doorberekend, mag worden gestart met de het milieukundig bodemonderzoek. Naar aanleiding
van de uitkomsten van het milieukundig bodemonderzoek, wordt het inrichtingsvoorstel
definitief. Op dat moment kunnen de vergunningen worden aangevraagd.
Voor Huissen is niet tot een definitief inrichtingsvoorstel gekomen, aangezien de afvoerverdeling
niet of nauwelijks bei'nvloed mag worden. Rivierkundig heeft geen doorberekening plaats
gevonden. Meinerswijk is verder in het voorbereidingstraject. Hier heeft w e l een doorberekening
plaatsgevonden, maar door uitblijven van het opstellen van de projectbeschrijving is het
milieukundig bodemonderzoek niet opgestart. Binnen de projectgroep heerst een positieve
gedachte voor de haalbaarheid van beide p r o j e c t e n . Bij een maximale inspanning, kan het
tijdspad voor beide projecten volgens alle projectgroepleden worden gehaald.
Voor het verwerven van de gronden bestaat een grote afhankelijkheid van de betrokken partijen.
Wanneer deze partijen bereidt zijn tot verkoop, kan de grond in eigendom komen van RWS DON.
Of de tijdplanning van een project gehaald kan w o r d e n , is van veel factoren afhankelijk.
Samengevat zijn de belangrijkste knelpunten:
•
Voor wat betreft de randvoorwaarden blijkt de milieukundige kwaliteit van de bodem en het
verwerven van de gronden stagnatie te veroorzaken voor de uitvoering van de NVOprojecten;
•
Het draagvlak van de ondersteunende afdelingen en van de managers zijn vaak onvoldoende
aanwezig. Bij t w i j f e l over de haalbaarheid van het project, wordt de uitvoeringstermijn
verschoven naar a c h t e r e n ;
•
De samenwerking tussen de verschillende overheidsinstanties kan veel beter. De
aankoopplannen kunnen veel beter op elkaar afgestemd w o r d e n ;
•

De beschikbare capaciteit is vaak een beperkende factor. Werkdruk van onder andere
projectgroepleden, ondersteunende diensten (met name ecologen en tekenaars) en van de
projectleider (die druk houdt om tijdig de uitvoering te realiseren) is groot. Bij teveel
tegewerking kan dat ondermijning van de uitvoering betekenen;

•

De communicatie is niet optimaal binnen RWS DON. Het gaat hier om de communicatie
tussen de verschillende afdelingen, tussen de Dienstkring Rijn en Lek en het hoofdkantoor
DON;

•

Als blijkt dat saneringen moeten plaatsvinden en v e e l verontreinigde grond moeten worden
afgevoerd, worden de projectkosten hoog. De kostenfactor is een s t r u c t u r e d knelpunt voor
het niet uitvoeren van een project;

•

De bezwaar- en beroepsprocedures van derden bij de vergunningaanvraag kan leiden tot
grote vertragingen voor de uitvoering of kan zelfs het einde van het project betekenen als
de bezwaren gegrond worden verklaard.
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AANBEVELINGEN

In de onderstaande paragraaf worden puntsgewijs aanbevelingen gedaan die kunnen leiden tot
een verbetering van het voorbereidingstraject, zodat de gestelde tijdplanning beter kan worden
gehaald. Ook worden aanbevelingen gedaan voor verhoging van het aantal te realiseren
kilometers natuurvriendelijke oevers.
•

Voordat geld gereserveerd wordt voor de uitvoering van een NVO-project is het verstandig
om voor de initiatieffase een z e e r verkorte planstudie voor de drie verschillende
randvoorwaarden te m a k e n . Hieruit moet blijken of de aanleg van de natuurvriendelijke
oever realistisch is;

•

Voordat projectleden deelnemen aan een projectgroep moet duidelijk worden gemaakt wat
de status is van deze projectgroep. Nu is er v e e l onduidelijkheid over hoeveel tijd de
vergaderingen en bilaterale overleggen in beslag nemen. Het is belangrijk dat deskundigen
van de ondersteunende afdelingen weten hoeveel t i j d voor een project vrij gemaakt moet
w o r d e n . Bovendien kan sneller gewerkt worden door bilaterale overleggen in plaats van
maandelijkse projectgroepvergaderingen;

•

De orienterende gesprekken voor de verwerving van de grond zijn in het geval van
Meinerswijk en Huissen beperkt gebleven. Pas wanneer het inrichtingsvoorstel definitief is,
kan onderhandeld w o r d e n , bovendien werkt het efficienter als met het eerste gesprek een
richtlijn voor de prijs wordt uitgesproken;
Het is belangrijk regelmatiger contact met de grondaankopers van andere
overheidsinstellingen (van DLG, provincie en gemeenten) te hebben. Misschien is het
mogelijk in de toekomst halfjaarlijkse aankopersvergaderingen te organiseren. Dit kunnen
vergaderingen per aankoopgebied of per provincie z i j n . De vergaderingen tussen de
verschillende, in een bepaald gebied opererende aankopers, heeft een tweeledig d o e l . Ten
eerste kan het de verstandhouding tussen de aankopers bevorderen en ten tweede kan de
inzichtelijkheid van de verschillende overheidsplannen worden vergroot en daarmee beter
op elkaar afgestemd w o r d e n ;

•

•

Over de volgorde van de te nemen stappen heerst nogal wat onduidelijkheid. Zorg voor een
duidelijk stappenplan. Voorstel hiervoor is om eerst een voorlopig definitief
inrichtingsvoorstel vast te stellen. Vervolgens kan op basis van het voorkeursalternatief het
bodemonderzoek is gang worden gezet en naar aanleiding van de uitkomsten van het
onderzoek kan het inrichitngsvoorstel worden aangepast. Na deze aanpassing wordt het
voorstel definitief en op dat moment kunnen de vergunningen worden aangevraagd.
Gelijktijdig met het bodemonderzoek kan het grondverwervingstraject in gang worden
gezet;

•

RWS DON heeft als doel alle rivieroevers in bezit te krijgen. Deze doelstelling is niet
noodzakelijk voor het creeren van "groene linten" langs de rivier. Door afspraken met huidige
eigenaren kan ook een landschappelijk waardevol en ecologisch waardevol aangezicht aan de
oever worden gegeven;

•

' Laat het ecologische belang als hoogste prioriteit dienen bij de totstandkoming van het
inrichtingsvoorstel. De totstandkoming van het inrichtingsvoorstel mag niet af hangen van de
eventuele hoge kosten bij saneringen;
Het is belangrijk een trekpaard te hebben voor het project. De huidige projectleider heeft
een grote werkdruk en kan hierdoor niet hard aan de kar trekken om tijdig de uitvoering te
h a l e n . Het is noodzakelijk dat hier aandacht aan wordt besteedt. Bij een goed aangediend
project, gevoerd met een strak regime, zijn de ondersteunende afdelingen eerder bereid
zich hiervoor in te z e t t e n . Als dit niet gebeurd en alle NVO-projecten stranden in de

•

62

Afstudeerrapport

"Oevertreffend"

voorbereidingsfase, daalt de motivatie en bereidheid van de ondersteunende diensten om
zich in te zetten voor NVO- p r o j e c t e n . Stel een nieuwe taakstelling voor de realisatie van
NVO-projecten op. Zorg dat hiervoor voldoende capaciteit beschikbaar is (extra medewerker
NVO-projecten of studenten);
Zoals in bovenstaand punt is het advies een nieuwe taakstelling op te stellen voor de
realisatie van NVO- p r o j e c t e n . Stel daarnaast de vraag of het nog zinvol is NVO- projecten
voor te bereiden met het oeverdoeltype Wilg. De Nederijn is de meest geschikte rivier in
Nederland om natuurvriendelijke oevers te realiseren, maar het oeverdoeltype wilg, zoals
genoemd in de beieidslijn "Oeverture" is niet r e e e l . Volgens rivierkundigen is het niet of
nauwelijks mogelijk ooibossen met wilgen langs de Nederijn te ontwikkelen in verband met
de waterstands verhogende e f f e c t e n die optreden door wilgengroei.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
Hieronder zijn een aantal woorden uit dit afstudeerrapport opgenomen die een verklaring behoeven. De woorden zijn op
alfabetische volgorde gerangschikt.
Achterloopsheid:

Schade aan krib waarbij de w o r t e l doorgebroken is en het water kan zo achter
de krib langs komen.

Bilaterale overleg:

Een overleg waar een tweezijdige overleg plaatsvindt tussen twee personen.

Causaal v e r b a n d :

Een oorzaak aanduidend verband.

Dubbelbestemming:

Een stuk grond/ perceel waar in het kader van een gemeentelijk
bestemmingsplan twee bestemmingen aan zijn gegeven.

Epifytische mossen:

Mos die groeit op bovengrondse delen van andere levende planten zonder
daaraan voedsel te onttrekken.

F o e r a g e e r plaats:

Voedselplaats voor vissen.

Gradient:

Stijgend verloop van een grootheid in de ruimte. Bijvoorbeeld: geleidelijke
ruimtelijke overgang in m i l i e u , vegetatie of in het beheer.

Maaiveld:

Bodemoppervlak; contactzone tussen bodem en plantendek.

Precedentwerking:

Een geval waar men zich op meent te kunnen beroepen bij een later
te nemen beslissing. Hier: staatsbosbeheer krijgt voorrangspositie en
iedere grondbezitter kan zich beroepen op deze beslissing.

Sedimentatie:

Bezinken, neerslaan of afzetten van een vaste stof uit een vloeistof.

S i g n i f i c a n t e gevolgen

Veelbetekende gevolgen (in dit geval voor vogels).

Successie:

Opeenvolging van verschillende ontwikkelingsstadia van de natuurlijke
vegetatie.

Uiterwaard:

Buitendijks land langs een rivier

Ver landing:

Het veranderen van open water in land, door ophoping van afgestorven planten

Werken:

Allerlei soorten projecten die een verandering van de bestaande situatie teweeg
brengt. Projecten zijnde het plaatsen van een gebouw, graven van een plas,
aanleggen van een tuin vallen hieronder.
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NVO

Natuurvriendelijke

RWS DON

Rijkswaterstaat

K.N.N.V. WG.

Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging - Werkg
Kabel en Leiding Informatie Centrum
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VROM
NBP
EHS
LNV
NW

Oever

Directie Oost-Nederland

Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek
Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Natuur Beleidsplan
Ecologische Hoofdstructuur
Landbouw, Natuur en Visserij

VenW

Nota Waterhuishouding
Verkeer en Waterstaat

RVR
WBR

Wet Beheer

NURG

Nadere Uitwerking voor het Rivierengebied

Ruimte voor Rijntakken
Rijkswaterstaatwerken

Wbb

Wet bodembescherming

Wvo
Dbh

Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Diameter borst hoogte

Bsb
NMP

Bouwstoffenbesluit

Wm
MER
HID
DLG
BBL
PKB

Nationaal Milieubeleidsplan
Wet milieubeheer
Milieu Effect Rapportage
Hoofd Ingenieur Directeur
Dienst Landelijk Gebied
Bureau Beheer Landbouwgronden
Planologische kernbeslissing
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