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1.1

Achtergrond

Door onder andere klimaatverandering moeten we in de toekomst rekening houden
met meer en hogere afvoerpieken. De verwachting is uitgekomen dat dit in 2001 zou
leiden tot een maatgevende hoogwaterafvoer van 16.000 m per seconde bij Lobith
3

(en op langere termijn mogelijk tot 18.000 m per seconde). Dit betekent dat de
3

hoogwaterstanden bij Lobith 20 tot 30 cm stijgen. Zonder verdere maatregelen neemt
de kans op overstroming dus toe [Stand van Zaken Ruimte voor Rijntakken, R W S
DON, 1999].
Om de veiligheid en leefbaarheid te garanderen is een duurzame bescherming tegen
hoogwater nodig. Telkens de dijken ophogen is uiteindelijk geen duurzame oplossing.
Daarom is gekozen voor rivierverruiming [Kabinetsstandpunt-Anders omgaan met
water, 2000].
Naast rivierverruiming is ook natuurontwikkeling een belangrijk doel binnen het
project. In het Landinrichtingsplan Ooijpolder is vastgesteld dat in de Gendtse Waard
natuurontwikkeling gerealiseerd zal worden.
Om beide doelstellingen voor de Gendtse Waard te realiseren is het project
'Herinrichting' Gendtse Waard gestart met als doel het uitvoeren van het vastgestelde
Landinrichtingsplan Ooijpolder en daarbij rivierverruiming in het kader van Ruimte
voor de rivier.
1.2

Plangebied: Gendtse Waard

Het projectgebied Gendtse Waard ligt aan de rechteroever van de Waal tussen
kilometerraai (kmr) 871,4 en 876,6 (zie afbeelding 1.1.) en is onderdeel van het
riviertraject dat wordt aangeduid als het Waalbochtengebied (kmr. 868 - 887). De
voorlopige hydraulische taakstelling voor het Waalbochten-traject (NijmegenPannerdensche Kop) is in het kader van de beleidsanalyse Ruimte voor de Rijntakken
(RvR) bepaald op 20 cm daling van de extreem hoge waterstand bij de Maatgevende
Afvoer ter plaatse van de Pannerdensche Kop, ondanks de verhoging van de
maatgevende waterafvoer van 15.000 naar 16.000 m /s bij Lobith.
3

1

Het kan zijn dat voor het plan de milieueffectrapportage (m.e.r.)-procedure doorlopen
moet worden. RWS DON heeft in maart 2000 besloten de planstudie te starten.
Voorliggend rapport heeft betrekking op de Startnotitiefase van de m.e.r.-procedure;
het behandelt de geohydrologische achtergronden bij de Startnotitie voor de Gendtse
Waard.
1.3

Probleemstelling

De twee belangrijkste vragen die voor het project Gendtse Waard beantwoord moeten
worden zijn:
hoe kan er in de Gendtse Waard ruimte worden gemaakt in het winterbed van de
rivier, om op die manier duurzaam meer ruimte te geven aan de rivier en aan
natuurontwikkeling? De opdracht dat de waterstand dient te dalen met 10 cm is
een randvoorwaarde voor de herinrichting. Op deze manier kan de maatgevende
afvoer van 16.000 m /s veilig verwerkt worden;
3

waar liggen geohydrologische mogelijkheden en knelpunten bij rivierverruiming
en natuurontwikkeling in de uiterwaard?

2

Voorliggende deelrapportage bevat een verkenning van de mogelijkheden en
knelpunten voor herinrichting van de Gendtse Waard in relatie tot de huidige en
toekomstige geohydrologische situatie. Het rapport geeft inzicht in:
eisen en randvoorwaarden met betrekking tot geohydrologie en de
waterhuishoudkundige situatie;
de huidige situatie met betrekking tot bodem, geomorfologie, geohydrologie en
de waterhuishoudkundige situatie en de autonome ontwikkeling;
-

mogelijke effecten van de maatregelen op de geohydrologie en waterhuishouding
in de Gendtse Waard en het aangrenzende binnendijkse gebied;
de mogelijkheden en knelpunten voor verruiming van het winterbed van de
Gendtse Waard vanuit geohydrologie.

1.4

Leeswijzer

Het beleid en het beleidskader worden in hoofdstuk 2 beschreven. Hoofdstuk 3
beschrijft de huidige geohydrologische situatie in de directe omgeving van de
Gendtse Waard. In hoofdstuk 4 worden de kansen, knelpunten en wensen ten
aanzien van de geohydrologische situatie aangegeven. Deze volgen uit de
watersysteemanalyse en de reeds gehouden vergaderingen van de projectgroep en
adviesgroep. In hoofdstuk 5 wordt het beoordelingskader voor de m.e.r.- procedure
voorgesteld.
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2 Beleidskader
2.1

Het Nederlandse beleid

De Nederlandse regering heeft, in overeenstemming met internationale afspraken,
reeds enkele jaren geleden gekozen voor een duurzame(re) aanpak van
hoogwaterbescherming in de vorm van het zogenoemde 'Ruimte-voor-de-rivier
beleid'. In zowel de 'Beleidslijn Ruimte voor de Rivier' (1996) als de Vierde Nota
Waterhuishouding (1999) geeft de Nederlandse regering aan dat een duurzame
veiligheid zoveel mogelijk moet worden gerealiseerd door het nemen van
rivierverruimende maatregelen in plaats van dijkverhoging en -versterking. Ook in het
kabinetsstandpunt (d.d. 15 december 2000) over de bescherming tegen
overstromingen en wateroverlast ['Anders omgaan met water, waterbeleid in de 21 e
eeuw'] onderschrijft het Kabinet de noodzaak om te anticiperen op de verwachte
klimaatsveranderingen en bodemdaling. Het Kabinet spreekt onder meer de voorkeur
uit voor maatregelen die de rivieren meer ruimte geven, boven maatregelen als
dijkverhoging. In paragraaf 2.2 tot en met 2.6 worden de beleidskaders op
verschillende niveaus kort beschreven.
2.2

Europa

Europese Kaderrichtlijn

Water

Sinds december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. De richtlijn
verwoordt een nieuwe visie omtrent het duurzaam omgaan met water en schetst het
kader voor integraal waterbeheer. Voor de hele Europese Unie is daarmee een
uniform waterbeleid uitgetekend. Belangrijke onderdelen van deze kaderrichtlijn
(KRW) zijn het opstellen van stroomgebiedbeheerplannen en uniformiteit in de
normstelling ten aanzien van waterkwaliteit.
2.3

Rijk

Wet Milieubeheer [Ministerie VROM, 1993] en Wet verontreiniging
oppervlaktewateren

[Ministerie van V&W, 1970}

Vanwege het grondverzet kan gedurende de planstudie blijken dat voor het initiatief
tot herinrichting van de Gendtse Waard een m.e.r.-plicht geldt.
voor winning van oppervlaktedelfstoffen van 100 ha of meer is op grond van de
Wet Milieubeheer een milieu effectrapportage (m.e.r.) vereist;
mogelijk blijkt in de planvorming dat de vrijkomende onbruikbare grond in het
projectgebied geborgen wordt in een zandwinput. Ook deze activiteit is m.e.rplichtig indien de grond klasse 3 of 4 betreft en 500.000 m of meer wordt gestort
3

(de zandwinput heeft een capaciteit van meer dan 500.000 m ). De m.e.r.-plicht
3

geldt voor de Wet Milieubeheer en voor de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren.
Vierde Nota

Waterhuishouding

De NW4 beschrijft het landelijk beleid op het gebied van integraal waterbeheer. Dit
beleid is gericht op de ontwikkeling van een duurzaam watersysteem dat relatief
weinig onderhoud kost. De nota vermeldt het streven om hoogwaterbescherming
(waterstandsverlaging) primair te bereiken door maatregelen in het winterbed.
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Om het toekomstbeeld van de grote rivieren te realiseren moet worden voldaan aan
een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten. Vanuit geohydrologie is het
tegengaan of compenseren van nadelige effecten op de grondwaterhuishouding een
belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen van de maatregelen.
Waterbeleid voor de 21 e eeuw
In WB21 wordt beschreven op welke wijze Nederland om zou moeten gaan met
verwachte ontwikkelingen zoals klimaatveranderingen, ruimtelijke inrichting en
ruimtegebruik. In de nota is onder andere de drietrapsstrategie voor de kwantiteit van
water opgenomen: Vasthouden, bergen en afvoeren. Later is de drietrapsstrategie
voor waterkwaliteit toegevoegd: Schoonhouden, scheiden en zuiveren.
In de nota wordt een aanzet gegeven voor de regionale stroomgebiedvisie. In de
regionale stroomgebiedsvisies, afgeleiden van de internationale
stroomgebiedsbenadering (Europese Kaderrichtlijn Water) dient per regionaal
stroomgebied een normenstelsel te worden ingevoerd. Het studiegebied maakt
onderdeel uit van het stroomgebied Rivierengebied.
Het kabinetsstandpunt 'Ruimte voor de rivier' geeft voor de Rijn een concrete
uitwerking van dit kabinetsstandpunt. Meer ruimte voor het water zorgt voor een
daling van de (hoog)waterstand. Duurzame veiligheid tegen overstromen staat
voorop.
Overeenkomstig het Kabinetsstandpunt worden tussen nu en 2015 langs de rivieren
maatregelen getroffen om de afvoercapaciteit van de rivieren minimaal op het peil van
16.000 m3/s (bij Lobith) te brengen. Dit geschiedt bij voorkeur in de vorm van
maatregelen die de rivier meer ruimte geven. Bij de maatregelen komt veel
grondverzet kijken.
Om te anticiperen op de veronderstelde toekomstige toename van de maatgevende
afvoer (gemeten bij Lobith) van 16.000 naar 18.000 m3/s heeft het Kabinet ook
besloten om samen met andere betrokken overheden een 'spankracht-studie' uit te
voeren. Die studie moet laten zien, hoeveel 'spankracht' de rivieren samen maximaal
bezitten om 18.000 m /s te kunnen afvoeren. Op basis van deze informatie kunnen, in
3

nauwe samenspraak met overheden en belanghebbenden, beslissingen worden
genomen over de waterverdeling over de Rijntakken op lange termijn en
ruimtereservering voor binnendijkse maatregelen. De Waal - zegt het Kabinet nu al blijft in elk geval de Rijntak die de meeste afvoer moet verwerken.
Ruimte voor de rivieren
In het "project" Ruimte voor Rijntakken zijn de mogelijkheden voor rivierverruiming
voor het oostelijk deel van Nederland verkend. In het advies Ruimte voor Rijntakken
[RWS DON, 2000] aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat wordt
voorgesteld de maatregelen van lopende rivierverruimings- en natuurontwikkelingsprojecten, gericht op een afvoer van 16.000 m /s bij Lobith, uiterlijk in 2005 af te
3

ronden. De meest interessante maatregelen zijn het verwijderen van onnatuurlijke
obstakels, het herstel van nevengeulen en het verlagen van het winterbed. De
winning van beton- en metselzand in het gebied draagt bij aan de bekostiging van de
rivierverruiming terwijl ontstane putten binnen de wettelijke vereisten, gebruikt kunnen
worden voor de berging van de onbruikbare (deels vervuilde) uiterwaardengrond. Op
die manier wordt de druk op de beton en metselzand-winning elders beperkt. Via het
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tweede structuurschema Oppervlaktedelfstoffen (SOD II) zal het Rijk er zorg voor
dragen dat omputten beleidsmatig mogelijk is.
De Gendtse Waard is een van de gebieden waar in het kader van Ruimte voor de
Rivier ["Anders omgaan met water", Ministerie van V&W, 2001] en de Vierde Nota
Waterhuishouding een taakstelling voor veiligheid is voorgesteld.
2.4

Provincie

Waterhuishoudingsplan

Gelderland

1996-2004

In het provinciaal waterhuishoudingsplan is het accent gelegd op de te onderscheiden
waterhuishoudkundige functies, gebiedsgericht beschermen van natuur, bestrijding
van verdroging en een duurzame ontwikkeling van het stedelijke gebied.
Streekplan Gelderland [Provincie Gelderland, 1996]
Ten aanzien van ontgrondingen die gepaard gaan met de herinrichting zijn de
volgende randvoorwaarden en uitgangspunten van belang:
de Gendtse Waard is aangewezen als gebied voor kleiwinning;
kleiwinning dient zoveel mogelijk in relatie tot de diverse
natuurontwikkelingsprojecten plaats te vinden;
ontgrondingen moeten bijdragen aan het realiseren van doelstellingen voor de
natuur.
Ten aanzien van grondwater vermeldt het streekplan dat in grote delen van Landelijk
Gebied B het waterbeheer is gericht op de eisen die natuur van het hoogste
ecologische niveau stelt. Als rand voo rwaarde geldt:
binnen regionale hydrologische beinvloedingsgebieden zijn geen ingrepen toegestaan
met negatieve effecten op de natuur in Landelijk Gebied B.
Van belang is verder dat de Gendtse Waard niet behoort tot een van de
planologische beschermingscategorieen, zoals een grondwaterbeschermingsgebied
of een reserverings- of zoekgebied voor drinkwater.
2.5

Waterschap Rivierenland

Integraal Waterbeheersplan Gelderse

Rivierengebied-2

In het IWGR-2 worden een aantal principes geformuleerd die in de komende jaren als
leidraad dienen voor het waterbeheer in het beheersgebied.
Van weerstand naar veerkracht.
Afstemming beheer op de natuurlijke dynamiek van het watersysteem;
Waterbalans neutraal ontwikkelen.
Rekening houden met lokale en regionale waterbalansen;
Nullozing vanuit menselijke activiteiten.
De omgeving zo min mogelijk beinvloeden en streven naar nullozing;
Geen afwenteling in ruimte en tijd.
Problemen mogen niet worden afgewenteld op benedenstrooms gelegen gebieden,
en tevens is een verschuiving van het probleem naar de toekomst niet wenselijk.
De Keur van het Waterschap
Het Waterschap Rivierenland voert het beheer en onderhoud van de zomer- en
winterdijken in de Gendtse Waard. De Keur van het Waterschap Rivierenland bevat
alle geboden en verboden die gelden met betrekking tot de waterkering en de
watergangen in het gebied en geeft daarmee inhoud aan de Wet op de waterkering,
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de Wet op de Waterhuishouding en de Waterschapswet. De Keur vermeldt dat de
waterkering is opgebouwd uit drie verschillende zones: de kernzone (inclusief de
dijk), de beschermingszones en de buitenbeschermingszones. De kernzone beslaat
circa 4 m aan beide zijde van de dijk. De beschermingszone varieert afhankelijk van
de ondergrond ter plaatse van 20 tot 75 meter.
Wat toegestaan is verschilt per zone:
In de kernzone mogen in beginsel geen ingrepen plaatsvinden. Binnen de kernzone
geldt derhalve een verbod om:
graafwerkzaamheden uit te voeren;
beplanting aan te brengen of weg te halen;
te rijden buiten de verharde wegen.
In de kernzone van winterdijken is het bovendien verboden om vee of huisdieren te
laten loslopen, voorwerpen te slepen of te bemesten op een andere manier dan door
het waterschap is toegestaan.
Binnen de kernzone en de beschermingszone is het verboden om:
graafwerkzaamheden uit te voeren;
bouwwerken neer te zetten of af te breken;
grond af te voeren of te egaliseren;
voorwerpen, materialen of stoffen te deponeren of op te slaan;
te kamperen of evenementen, zoals wedstrijden te organiseren.
Binnen de kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone is het verboden
om:
graafwerkzaamheden uit te voeren of seismisch onderzoek te doen;
grondwater te onttrekken aan de bodem.
Voor ingrepen in de kernzone moet ontheffing worden verleend door het Waterschap
Rivierenland. Verzoeken tot ontheffing van de Keur wordt door het bestuur getoetst
aan de vastgestelde beleidsregels voor de waterkeringen (o.a. veiligheid, integraal
waterbeheer en veerkracht). De volgende randvoorwaarden zijn in ieder geval van
kracht:
de primaire waterkering (bandijk) mag niet worden aangetast;
de netto waterstandsverlaging van 10 cm mag niet betekenen dat er plaatselijk
waterverhoging optreedt; de dijken hebben wel enige overhoogte.
2.6

Gemeente

Bestemmingsplan

buitengebied (voormalige) gemeente Gendt (1992)

De Gendtse Waard heeft de bestemming Waterstaatsdoeleinden
(dubbelbestemming); de gronden zijn (in combinatie met andere bestemmingen)
bestemd voor de waterhuishouding en, waar aan de orde, voor aanleg, onderhoud en
verbetering van de hoofdwaterkering en de zomerkade. De Suikerdam en kade Polder
hebben de bestemming Verkeer (wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden,
bermstroken, taluds en beplantingen). De meeste gronden binnen de zomerkade
hebben de bestemming Natuurgebied of Agrarisch natuurgebied met behoud van
natuur- en landschapswaarden; werkzaamheden in het kader van
Waterstaatsdoeleinden zijn uitsluitend toelaatbaar indien natuur- en
landschapswaarden hierdoor niet onevenredig (kunnen) worden aangetast.
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3 Huidige geohydrologische situatie en autonome
ontwikkeling
3.1

Inleiding

De Gendtse Waard is gelegen aan de binnenbocht van de Waal, net benedenstrooms
van het splitsingspunt Pannerdensche kop. Het projectgebied maakt deel uit van een
complex hydrologisch systeem. De Waal, het Pannerdensch Kanaal en De Linge
stromen door of vlak langs het projectgebied. De dynamiek van deze waterlopen
heeft grote invloed op het verloop van de grondwaterstanden. Bovendien is de
opbouw van de ondergrond zeer heterogeen.
De Gendtse Waard is gelegen aan de binnenbocht van de Waal (kmr. 871-877), net
benedenstrooms van het splitsingspunt Pannerdensche kop (afbeelding 3.2.). Gendt
en zijn achterland worden beschermd tegen het rivierwater door de bandijk. De
uiterwaard is opgebouwd uit een kronkelwaard met een oppervlak van ongeveer 375
hectare.
3.2
3.2.1

Huidige situatie
Bodem en geomorfologie

Bodem
In het stroomgebied van de Nederlandse rivieren kan de lokale bodemopbouw door
de sterk wisselde loop van de rivieren lokaal sterk varieren. Door afwisseling van
erosie- en sedimentatie-processen zijn in het rivierengebied de zogenaamde "kriskras-gelaagdheid" en dode rivierarmen ontstaan. Als gevolg van de sterk wisselende
stroomsnelheden van het rivierwater in relatie tot de afstand van de hoofdstroom zijn
de meest zandige sedimenten direct naast de rivier afgezet terwijl de meeste klei
verder van de rivier is afgezet. Zo zijn in het rivierengebied stroomruggen,
oeverwallen, en komkleien ontstaan. Het deel ten westen van de steenfabriek bestaat
overwegend uit rivierzand en het overige deel uit rivierklei. De afzettingen in het
gebied worden gerekend tot de Betuwe Formatie wat betekent dat naast de kleiige
afzettingen zandige stroomruggen aanwezig kunnen zijn en dat plaatselijk veen kan
voorkomen (niet boven 40 cm-mv). Een groot gedeelte van de deklaag van kleiig
materiaal in de Gendtse Waard is afwezig omdat de in de bovengrond aanwezige klei
in het verleden veelal als grondstof diende voor de baksteenindustrie. Door de
kleiwinning zijn de vele plassen, "tichelgaten", ontstaan.
De bodem in het plangebied bestaat voornamelijk uit lichte zavelgronden
(Ooivaaggronden, Rd10A, Rd90A) en kleigronden (Poldervaaggronden Rn52A).
Verder komen in het plangebied enkele jonge stroomruggen voor (Rn95A) (het
oostelijke deel van de uiterwaard en het westelijk deel van het plangebied). Door de
kleiwinning is de bodem in de uiterwaarden grotendeels verstoord. De ligging van de
verschillende bodemtypen is in figuur 3.1 weergegeven.
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Bodemkaart

Figuur 3.1. Bodemkaart (Bron: Stiboka, 1975)
Het plangebied wordt gekenmerkt door, zoals eerder genoemd, een kris-kras
gelaagdheid in de ondergrond. Deze wordt verduidelijkt in de zandbanenkaart van de
Provincie Gelderland uit 2002 (zie figuur 3.2). Op deze kaart staat de dikte van het
kleipakket en de diepte waarop het zandpakket in de ondergrond voorkomt
weergegeven.
Zandbanen
^^/winterdijk
Diepte pleistoceen In uiterwaarden
0
0 - 1 .0 m-m v
1.0 -2.0 m-my
JBBM 2.0 -3.0 m-mv
j 3.0 -4.0 m-mv
H
4.0 -5.0 m-mv
H H 5.0 -6.0 m-mv
Antropogeen verstoord
Water
Rivierduinen
< 1 m-mv
=^
1 - 2 m-mv
Zandbanen binnendijki
Onbekend
Antropogeen verstoord
H H Ondoorl.matdikt* 9-10 m
H I Ondoorl matdikt* 8-9 m
3B Ondoorl mat.dikte 7-8 m
H i Ondoorl.mat dikte 6-7 m
H R Ondoorl.matdikte 5-6 ro
fgB Ondoorlmatdikte 4-5 m
[ - Ordoorl.mat.dikt* 3-4 m
Ondoorl.mat dikte2-3 m
Ondoorl.matdikte 1-2 m
Ondoorl.matdikte 0-1 m
Doorl.mattop 3.0-6.0 m-mv
Doorl.mattop 2.0-3.0 m-mv
Doorl.mattop 1.5-2.0 m-mv
HH Doorl.mattop 1.0-1.6 m-mv
H H Doorl.mattop < 1.0 m-mv

Figuur 3.2. Zandbanenkaart (Bron: Provincie Gelderland, 2002)
Volgens de zandbanenkaart ligt het zand in bijna de gehele uiterwaard op ± 0-3 m mv. Op een aantal plaatsen ligt het dieper (± 3-6 m -mv). Belangrijk in relatie tot de
ondergrond ter plaatse van de vergravingen is dat zoveel mogelijk voorkomen moet
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worden dat zandbanen c q . het eerst watervoerend pakket geraakt worden bij het
graven van een geul. Hierdoor ontstaat namelijk kortsluiting van het freatisch
grondwater naar het grondwater in het 1 ste watervoerendpakket of piping onder de
1

winterdijk door vanuit plassen in de uiterwaarden. Hierdoor neemt de kwel binnendijks
toe.
Geomorfologie
Uit de geomorfologische kaart blijkt dat het grootste deel van de Gendtse Waard
wordt gekarakteriseerd als een 'vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie'. De
oostelijke oever wordt gerekend tot 'welvingen in de uiterwaard, hoger gelegen',
terwijl het plassengebied langs de winterdijk is benoemd als 'lage storthopen met
ijzerkuilen en/of grind, zand en kleigaten'. Gezien de historie betreft dit zand- en
kleigaten.
Opmerkelijk is het dat op en achter de vaste oeverbestorting, in het zuidwestelijk deel
van de uiterwaard, grind wordt gevonden. Door het geringe verhang en de
normalisatie van de rivier, welke resulteren in lage stroomsnelheden, is het huidige
transport van grind in Nederland minder geworden. De aanwezigheid van grind in dit
gebied valt wellicht te verklaren door de aanwezigheid van een zandwinplas die ligt in
het zuidwestelijk deel van de uiterwaard. Bij hoge afvoeren kan water dat over de
oever in de plas stroomt plaatselijk voor opwelling of verplaatsing van grind zorgen.
Het sediment dat na hoogwater in dit gebied wordt afgezet is in de orde van grootte
honderden micrometers (zand) [Dinter et al., 1995]. De afmetingen van het ter plaatse
gevonden grind zijn vele malen groter (orde millimeter/centimeter).
Foto 1: Grind op en achter
de vaste oeverbestorting
(bron: J.P. Boutkan).

Hoogteligging
De terreinhoogte in de uiterwaarden varieert van NAP + 8,6 tot 15,45 m, en wordt
gerekend tot het rivierkleigebied (dikte kleipakket >0,5 m). Kenmerkend zijn de
hoogteverschillen tussen de hoger gelegen oeverwal vlakbij het zomerbed en het
lager gelegen deel achter de oeverwal. Opvallend is de aanwezigheid van een hogere
rug in het terrein die zich dwars op de stromingsrichting in het midden van de
uiterwaard bevindt. Het gebied langs de winterdijk valt op door een groot aantal

1

Freatisch grondwater bevindt zich onder de grondwaterspiegel in een relatief goed doorlatende laag en boven

een slecht doorlatende of ondoorlatende laag.
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plassen. Deze plassen zijn voornamelijk ontstaan door de winning van zand en klei
voor de steenfabriek en versterking van de dijk.

Hoogteligging
Gendtse Waard
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Figuur 3.3. Hoogteligging Gendtse Waard (Bron: RWS)
De maaiveldhoogte van het binnendijkse gebied varieert tussen 10,8 m + N A P en
10,0 m + NAP. De oude kern van Gendt ligt op de 80 centimeter hogere stroomrug
(10,8 m + NAP).
3.2.2

Geohydrologische situatie

Uit tabel 3.1 blijkt dat het onderzoeksgebied kan worden geschematiseerd tot een
holocene deklaag met daaronder 3 watervoerende pakketten, 2 scheidende lagen en
een geohydrologische basis. Watervoerende pakketten bestaan uit goed doorlatende
sedimenten waarin grondwaterstroming plaatsvindt. Deze worden afgewisseld door
scheidende lagen, bestaande uit matig tot slecht doorlatende afzettingen.
De deklaag is enkele meters dik en slecht doorlatend. De opbouw ervan is weinig
uniform. De opbouw wordt gevormd door een aaneenschakeling van oude
oeverwallen (Betuwe Formatie), afgedekt met een continu in dikte varierende kleilaag
(zie tabel 3.1). In de diepere ondergrond vindt een overgang van de Drenthe klei (in
het oosten) naar de Kedichem klei (in het westen) plaats, in het zuidelijk deel
ontbreekt deze scheidende laag ten dele. De tweede scheidende laag (Formatie van
Tegelen) wigt uit naar het oosten en ontbreekt grotendeels onder het projectgebied.
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I

Tabel 3.1. Geohydrologische opbouw
KD-waarde

Opmerking

Formatie

Bodemlaag

Dikte

Betuwe

Deklaag, freatisch pakket

Dikte: 5-6 m

Kreftenheye

1e watervoerend pakket

Dikte: 20 m

900 m / d a g

1e scheidende laag

Dikte: 0-50 m

0-2250

Ontbreekt in

Drenthe

dagen

zuidelijke deel van

Harderwijk

1-2100

2

2

Drenthe
Kedichem

modelgebied
2e watervoerend pakket

m /dag
2

Tegelen

T o p : 50 m - N A P

2e scheidende laag

8000 dagen

Alleen in noordwesten van het
gebied

Tegelen

20-600

3e watervoerend pakket

m /dag
2

Oosterhout/Breda

Geohydrologische basis

100-200

-

m-NAP

Kwel en infiltratie
De freatische grondwaterstroming (grondwaterstroming onder de grondwaterspiegel)
in de Betuwe Formatie (deklaag) is afhankelijk van het stijghoogteverschil met het
eerste watervoerend pakket, opwaarts (kwel) of neerwaarts (infiltratie) gericht.
De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is globaal noord-westelijk
gericht. Een laag rivierpeil in de Waal betekent drainage en stroming van grondwater
naar de Waal. Een hoog rivierpeil impliceert infiltratie vanuit de rivier in het eerste
watervoerend pakket. De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is
dus sterk afhankelijk van de waterstanden in de Waal.
Onttrekkingen
De ter plaatse aanwezige steenfabriek onttrekt proceswater uit het 1e
watervoerendpakket (diepte 8 m - tot 18 m-NAP). In 1999 werd totaal 28.000 m aan
3

grondwater uit het eerste watervoerend pakket onttrokken. Naar verwachting is deze
onttrekking thans nog steeds actueel. Een dergelijke grondwateronttrekking kan de
stroming van het grondwater in de directe nabijheid (circa 20-30 meter) van de bron
beinvloeden (bron: Provincie Gelderland).
Grondwaterstand
De grondwaterstanden in het plangebied worden sterk bei'nvloed door het peil in de
Waal. De grondwaterstand in het binnendijkse gebied wordt, op basis van de
bodemkaart gekenmerkt als grondwatertrap VI en VII. De gemiddelde hoogste en
laagste grondwaterstand bij twee grondwatertrappen is aangegeven in tabel 3.2.
Tabel 3.2. Grondwatertrappen
Grondwatertrap

G L G (cm - maaiveld)

G H G (cm - maaiveld)

VI

40-80

> 120

VII

>80

> 120

2

Kd-waarde= maat voor het vermogen van een watervoerend pakket om water door te laten, gelijk te

stellen aan de volumestroom die per breedte-eenheid van het watervoerend pakket en per eenheid van
stijghoogte-gradient door een watervoerende laag stroomt (ook wel doorlaatvermogen).
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Tijdens hoogwaterperiodes kunnen de grondwaterstanden plaatselijk hoger zijn dan
de G L G in bovenstaande tabel (zie figuur 3.4). Dit vanwege de grote invloed van het
water in het 1e watervoerende pakket op het grondwater.
Relatie met de rivier
In figuur 3.4 zijn de grondwaterstand binnendijks ten westen van Gendt en de
rivierstand bij km-paal 874 weergegeven. De grondwaterstanden zijn
2-wekelijks gemeten en de rivierstanden dagelijks. Uit figuur 3.4 blijkt dat de
grondwaterstanden binnendijks een directe relatie hebben met het Waalpeil. De
Waal, draineert in de zomer en infiltreert in de winterperiode.

Figuur 3.4. Grondwaterstand Peilbuis 40DL0043 en 40DP0082 en rivierstand Waal
km-paal 874 voor de jaren 1990-2000 (Bron: RWS en TNO-DINO).
3.2.3

Waterhuishouding

De waterhuishouding in het plangebied wordt afzonderlijk voor het buitendijkse en
binnendijkse gebied in onderstaande paragraaf beschreven.
Buitendijks
De Gendtse Waard is gelegen tussen rivierkilometer 871,5 en 877. Het zuidwestelijk
deel van de Gendtse Waard is vrij overstroombaar. Het overig gebied is een omkade
polder (Gendtse Polder). Het waterpeil is in beheer bij het Waterschap Rivierenland.
Bij verwachting van een meerdaags hoogwater wordt het water ingelaten in de

13

Gendtse Polder via een coupure in de toegangsweg naar de steenfabriek 'De
Zandberg' (benedenstrooms in de Gendtse Waard op km 875,7).
Coupure
Het inlaten van water gebeurt bij een waterhoogte van 12,9 m + N A P bij Lobith (circa
11,6 m + N A P bij doorlaat) in de winter, en bij een waterhoogte van 13,9 m + N A P bij
Lobith in de zomer (circa 12,4 m + N A P bij doorlaat). De lengte van de coupure is
30,8 m. De buitenpolder loopt na waterinlaat in ongeveer 2 dagen vol. Bij toenemend
hoogwater loopt de polder over het lage deel van de westelijke zomerkade verder vol.
Zomerkade
De zomerkade is in het benedenstroomse deel van de buitenpolder over een afstand
van 1 tot 1,5 km relatief laag. De polder begint hier bij hoogwater vol te lopen. In het
midden en bovenstroomse deel is de zomerkade hoger (dit is het gedeelte waar de
weg naar de steenfabriek over loopt). In dit deel van de zomerkade bevindt zich ter
hoogte van kmr 872,5 (ter hoogte van het Gannitacircuit) een overlaat met een
drempel van 14,6 m +NAP en een totale lengte van 10,2 m.
Suikerdam en Polderkade
De Suikerdam en de Polderkade overstromen gemiddeld minder dan 1 dag per jaar,
omdat deze hoger gelegen is (gemiddeld circa 15,4 m + N A P , met een overlaat op 15
m + NAP, ter hoogte van de aansluiting bij de winterdijk, en een overlaat op een
hoogte van 14,6 m + N A P ter hoogte van het Gannita-circuit). Pas bij extreem
hoogwater wordt de Gendtse waard 'meestromend' over de polderkade (vanaf 15,7 m
+ N A P bij Lobith).
Uitlaat
In het noordwesten van de Gendtse waard, onder de weg naar de Zandberg, bevindt
zich een uitwateringskunstwerk met een drempel van 9,1 m +NAP (=10,2 m +NAP bij
Lobith).
Plassen in de uiterwaarden
In de Gendtse Waarden zijn door de zand- en kleiwinning verschillende plassen of
"tichelgaten" ontstaan. De diepte van de plassen varieert van ongeveer 1 m tot en
met 5 m.
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Figuur 3.5: Gendtse Waard
(kmr. 877-871,5) met het
binnendijks gelegen Gendt
en in rood de winterdijken.
Op de omcirkelde locaties
bevinden zich kunstwerken
(bron R W S DON). (1: sluis,
2: coupure, 3: duiker met
bruggetje 4: overlaat)

Binnendijks
Zoals eerder genoemd bei'nvloed de dynamiek van de grote rivieren het
oppervlaktewaterpeil in de waterlopen en het verloop van de grondwaterstanden. Het
projectgebied wordt bei'nvloed door de Waal.
Tabel 3,3. Rivieren in de directe omgeving van de Gendtse Waard
Bron met betrekking tot peilen:

Breedte (m)

RWS

375

Pannerdensch Kanaal

RWS

250

Linge

W S Rivierenland

25

Het Meer

W S Rivierenland

25

Watergangen op Duits grondgebied

W S Rivierenland

2

Waal

Ten noorden van:

Ten zuiden van:

Van de Waal en het Pannerdensch kanaal wordt uitgegaan dat ze door de deklaag
heen snijden en in contact staan met het eerste watervoerend pakket. Van de overige
waterlopen wordt aangenomen dat ze deklaag niet doorsnijden.
In het binnendijkse gebied handhaatt het Waterschap een streefpeil. In tabel 3.4 en
figuur 3.6 worden de A-watergangen en de streefpeil in de verschillende
3

deelpeilvakken weergegeven.

3

A-watergangen zijn meestal de wat belangrijkere watergangen voor de waterafvoer.
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Tabel 3.4. A - w a t e r g a n g e n in het b i n n e n d i j k s e g e b i e d
Peil (m+NAP)

Breedte (m)

Haaldersche Zeeg

8,70-8,20

10

Oostleiqraaf

8,70

2,5

Westleigraaf

8,70

2,5

Overige A-watergangen

Streefpeil

1,5
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3.2.4

Wateroverlast en verdroging

Het overtollige water binnendijks wordt via het oppervlaktewaterstelsel in de richting
van de Linge afgevoerd. Tijdens periodes van een watertekort wordt water vanuit de
Linge ingelaten.
In het binnendijkse gebied is met name tijdens hoogwaterperiodes sprake van
wateroverlast. In de wijk Dries achter de winterdijk (Kommerdijk) zijn meldingen van
wateroverlast bekend. Naar verwachting komt de rivierkwel vooral via zandbanen
onder de dijk door en veroorzaakt lokaal de wateroverlast.

Figuur 3.7. Locatie met mogelijke wateroverlast "Dries".
3.3

Autonome ontwikkeling

De autonome ontwikkeling is de ontwikkeling die het gebied ondergaat wanneer er
geen (rivierverruimings)maatregelen worden genomen. Als gevolg van
klimaatsveranderingen zal de neerslag in het gebied gaan toenemen, de
afvoerhoeveelheid stijgen en de verdeling van de afvoer over het jaar, in de toekomst
veranderen. Doordat de thema's die genoemd zijn bij de huidige situatie allemaal met
elkaar samenhangen zijn er veel verschillende ontwikkelingen mogelijk in de
toekomst, ook zonder dat er ingrepen plaatsvinden.
Het probleem waarmee het rivierengebied op korte termijn wordt geconfronteerd is
het feit dat, zonder rivierverruimende maatregelen, de 'maatgevende hoogwaterstand'
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(MHW) hoger wordt dan die waarmee tot nu toe werd gerekend. Deze MHW wordt
4

bepaald door de 'maatgevende afvoer' (MA) die de rivier moet kunnen verwerken
5

zonder dat het gebied achter de dijken overstroomt. Voordat de hoogwaterpieken van
1993 en 1995 optraden, volgde uit de statistieken voor de Rijn bij Lobith een
maatgevende afvoer van 15.000 m /s. Voor de komende berekeningen zijn de
3

hoogwatergegevens van 1993 en 1995 in de meetreeks opgenomen. Dit heeft ertoe
geleid dat de maatgevende afvoer van de Rijn bij Lobith in 2001 is verhoogd van
15.000 m /s naar 16.000 m /s. Dit zou, zonder rivierverruimende maatregelen, op de
3

3

Rijntakken leiden tot 20 a 30 cm hogere maatgevende waterstanden.
Als gevolg van de toename van de rivierafvoer zal tijdens hoogwater vaker en op
grotere schaal (hoger Waalpeil) sprake zijn van wateroverlast dan momenteel het
geval is. Voorts zal de handhaving van het (streef)peil lastiger worden door de
verwachte afvoerstijging. Hierdoor zullen naar verwachting ook meer extreme
situaties optreden op het gebied van verdroging.
Daarnaast zal de toename van de rivierafvoer in de autonome situatie leiden tot
veranderingen in de kwaliteit van bodem en grondwater. Zo staat tijdens hoogwater
de Gendtse Waard onder water, waardoor de Gendtse Waard overstroomt. Het
rivierwater wordt echter steeds schoner. Daarnaast verandert de samenstelling van
het grondwater in positieve zin. Immers bij hoge waterstand in de Waal zal er
oppervlaktewater uit de Waal richting land stromen en infiltreren in het 1

e

watervoerend pakket.
Vanuit het geomorfologisch aspect is de ontwikkeling van jonge stroomrug in het
westen van de uiterwaarden een relevante autonome ontwikkeling.

4

De maatgevende

hoogwaterstand

(MHW) is de hoogste waterstand waarop een waterkering moet zijn

berekend. Uit de vastgestelde M H W - e n worden de eisen afgeleid voor de dijkhoogte, stabiliteit van de
dijk, dijkbekleding enzovoorts. De minister van Verkeer en Waterstaat stelt dit M H W iedere vijf jaar vast,
s De maatgevende

afvoer is de afvoer die, volgens de statistieken, bij Lobith een keer in de 1250 jaar

optreedt. De maatgevende afvoer voor de Rijntakken wordt berekend aan de hand van de gemeten
afvoeren bij Lobith. Naar het zich thans laat aanzien wordt in 2 0 0 1 , wanneer in het kader van de Wet op
de waterkering de maatgevende hoogwaterstanden opnieuw worden vastgesteld, de maatgevende afvoer
van de Rijn (bij Lobith) verhoogd van 15.000 m / s tot 16.000 m / s .
3
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4 Kansen, knelpunten en wensen
4.1

Inleiding

Het herinrichtingsproject "Gendtse Waard" komt voort uit en sluit aan bij het
Landinrichtingsplan Ooijpolder en het beleid in het kader van "Ruimte voor de Rivier".
Doel van de herinrichting is het vergroten van de (hoogwater)veiligheid en
natuurontwikkeling. Dit betekent dat de herinrichting in de Gendtse Waard onder
andere zal moeten bijdragen aan een verlaging van het hoogwater ter plaatse
alsmede een vergroting van de waterafvoer. Naast rivierverruiming dient bij de
herinrichting natuurontwikkeling plaats te vinden.
Gezien de doelstelling rivierverruiming zal de aanleg van geulen in de uiterwaard al
dan niet gecombineerd met het atgraven van (delen van) het maaiveld
onontkoombaar zijn.
Onderstaand wordt een aantal mogelijke kansen en knelpunten met betrekking tot de
geohydrologie en waterhuishouding aangestipt. De knelpunten hebben in het
bijzonder betrekking op het risico van de toename van kwel binnendijks.
4.2

Aandachtspunten vanuit geohydrologie en waterhuishouding

De huidige geohydrologische en waterhuishoudkundige situatie, alsmede de aan het
project verbonden eisen en belangen hebben geleid tot een aantal aandachtspunten
vanuit geohydrologie voor de herinrichting:
1.

Diepte van de nevengeul (piping en kortsluiting).

2.

Afstand tot de winterdijk.

3.

Afvoercapaciteit waterlopen binnendijks.

4.

Veiligheid en stabiliteit van de dijken (piping).

5.

Voorkomen extra kwelbezwaar.

6.

Ontwatering uiterwaarden.

7.

Capaciteit van de huidige watergangen (binnendijks).

8.

Dichtheid van de watergangen binnendijks.

4.3

Kansen en knelpunten geohydrologie en waterhuishouding

Kansen
De kansen vanuit geohydrologie en waterhuishouding hangen samen met de
volgende elementen:
vernatting in de uiterwaarden;
afname van kwel richting Gendt door afdichting van de zandgaten nabij de
bandijk;
mitigerende maatregelen tegen extra kwel.
Knelpunten
De knelpunten op het gebied van geohydrologie en waterhuishouding hangen samen
met de volgende elementen:
risico van toename van de binnendijks gerichte grondwaterstroming (kwel);
maatregelen in de Gendtse Waard moeten worden genomen op een minimale
afstand van 100 m uit de teen van de bandijk;
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groter waterbezwaar;
verdroging binnendijks;
meestromende geul zorgt voor versnelde ontwatering uiterwaarden.
De kansen vanuit gehydrologie en waterhuishoudoing hangen nauw samen met de
knelpunten op het gebied van verdroging/vernatting in Gendt en de Gendtse Waard
en kwel/wateroverlast binnendijks.
Ten eerste biedt het project kansen voor het bestrijden van verdroging dat op een
aantal plaatsen in het gebied is geconstateerd. Vanzelfsprekend is er de kans voor de
ontwikkeling van (natte) natuur in de uiterwaard.
Over de kansen die het verondiepen van plassen biedt ter beperking van
wateroverlast in Gendt bestaat geen duidelijkheid. Op de bodem van de zandplassen
ligt naar verwachting fijn zand afgewisseld met lichte klei. Om de wateroverlast als
gevolg van de verwachte toename van kwel binnendijks tegen te gaan kunnen
mitigerende maatregelen worden getroffen.
Een belangrijk knelpunt vanuit geohydrologie en waterhuishouding voor de
herinrichting van de Gendtse Waard vormt het risico van extra wateroverlast in Gendt
door een toename van de binnendijks gerichte grondwaterstroming (kwel). Dit als
gevolg van grootschalige afgravingen nabij de bandijk, zoals de aanleg van een geul.
De afstand van de geul tot de dijk is van belang voor het stijghoogteverloop naar het
binnendijks gebied. Hoe dichterbij de geul komt hoe groter de (kans op) kwel in
Gendt. Ook in de huidige situatie is de invloed van de rivier groot doordat er gaten in
de deklaag zijn gemaakt bij de zand- en kleiwinning in de Gendtse Waard. Hierdoor
heeft het dorp Gendt reeds in de huidige situatie te kampen met kwel/wateroverlast
tijdens hoogwaters.
Verwacht wordt dat het waterbezwaar en de kwel binnendijks zal toenemen door
rivierverruimende maatregelen in de Gendtse Waard. Doordat de rivier in feite dichter
bij Gendt komt te liggen en in direct contact staat met de pleistocene zandondergrond
kan de wateroverlast in en rond Gendt toenemen. De toename van wateroverlast
wordt veroorzaakt door een snelle stijging van de grondwaterstand (stijghoogte van
het water) tijdens een hoogwatergolf. Door stijging van de stijghoogte neemt de
rivierkwel ook toe. De kwelproblematiek wordt nog versterkt door de aanwezigheid
van zandbanen in de ondergrond.
In hoeverre de grondwaterstand en het waterbezwaar als gevolg van de ingrepen in
het gebied daadwerkelijk toenemen, is mede afhankelijk van de capaciteit van het
ontwaterings- en afwateringssysteem dat aanwezig is in Gendt en de ligging van de
zandbanen. Omdat de capaciteit in de huidige situatie net voldoende is of zelfs al
tekort schiet zullen mitigerende maatregelen moeten worden getroffen om de invloed
van de kwel in Gendt te beperken.
Tot slot wordt opgemerkt dat verdroging als gevolg van de drainerende werking van
een eventueel aan te leggen hoogwatergeul geen knelpunt is (grondgebruik
binnendijks is overwegend agrarisch). Het Waterschap Rivierenland verwacht in ieder
geval geen extra effecten (zettingen en droogvallen stadswateren), omdat water
vanuit de Linge ingelaten kan worden.
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5 Beoordelingskader
5.1

Beoordelingskader

Het beoordelingskader is een verzameling van alle criteria waaraan de ingrepen en
de effecten voor wat betreft geohydrologie moeten voldoen. Dit alles te beoordelen bij
een afvoer van 16.000 m /s bij Lobith.
3

5.2

Beoordelingscriteria m.e.r.-procedure

Voor het beoordelen van de alternatieven, in de op te stellen Startnotitie, zijn de
volgende onderscheidende aspecten, criteria en maatstaven aan te geven:
Tabel 5.1. Beoordelingskader geohydrologische aspecten Startnotitie m.e.r.
Criterium

Eenheid

-wateroverlast

toename waterbezwaar binnendijks

m / d a g onder de dijk door

-verdroging/vernatting

verdroging

verandering gemiddelde

Aspect
Kwantiteit grondwater

buitendijks

3

grondwaterstand per 5 c m

binnendijks
Kwaliteit grondwater
veranderinq inundatiefrequentie

daqen/jaar

verandering samenstelling grondwater

% rivierkwel
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Begrippenlijst
Afvoer; het volume aan afstromend water, dat per tijdseenheid door een
dwarsdoorsnede van een waterloop stroomt.
Alternatief; een totaaloplossing, die opgebouwd kan zijn uit een reeks van mogelijke
maatregelen (bouwstenen) voor de voorgenomen winterbedverruiming.
Autonome ontwikkeling; een op zichzelf staande ontwikkeling die plaatsvindt als de
voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd.
Bandijk; hoogwaterkering langs een rivier.
Binnendijkse Kwel; uittredend grondwater aan de landzijde van de dijk.
Buitendijks gebied; aan de rivierkant van de dijk liggend gebied.
Debiet; het vloeistofvolume per tijdseenheid.
Dijk; opgeworpen aarden wal (vaak met steenglooiing versterkt) die dienst doet als
waterkering langs of om enig water (hoger dan een kade).
Doorlaat ver mogen; zie kD-waarde.
Drainage; afvoeren van water over en door de grond door een waterlopenstelsel.
Freatisch grondwater; Water onder de grondwaterspiegel in een relatief goed
doorlatende laag en boven een slecht doorlatende of ondoorlatende laag.
Geohydrologie; De leer van het voorkomen, het gedrag en de en fysische
eigenschappen van water in de bodem.
Geohydrologische basis; niet of nauwelijks doorlatende onderlaag die in de
geohydrologie als onderzijde van het geohydrologisch systeem wordt beschouwd.
Geomorfologie; vorm van het aardoppervlak als gevolg van geologische processen.
Hoogwatergeul; eenzijdig aangetakte geul - meestal aan de benedenstroomse zijde
-, waar water alleen bij hoge afvoeren meestroomt.
Hydraulisch knelpunt; plaats langs de rivier waar het water bij hoge rivierafvoeren
extra wordt opgestuwd, bijvoorbeeld omdat het rivierbed zeer smal is of omdat er
obstakels aanwezig zijn.
Hydrologie; kennis van grondwater(stromingen) in de aarde.
Infiltratie; indringing van water in de bodem ofwel naar beneden gerichte
waterbeweging.
Kade; beschoeide of gemetselde oeverstrook, walkant.
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kD-waarde; maat voor het vermogen van een watervoerend pakket om water door te
laten, gelijk te stellen aan de volumestroom die per breedte-eenheid van het
watervoerend pakket en per eenheid van stijghoogte-gradient door een
watervoerende laag stroomt (ook wel doorlaatvermogen).
Kwel; stroming van grondwater en hydrostatische drukverschillen.
Kwelgebieden; gebieden waar sprake is van uittredende grondwaterstromen.
Maaiveld; bovenkant of oppervlak van het natuurlijk of aangelegd terrein.
m.e.r.; milieueffectrapportage, dat wil zeggen de procedure.
MER; milieueffectrapport, dat wil zeggen het rapport.
MHW; maatgevende hoogwaterstand, de waterstand die voor dit dijkvak statistisch
gezien 1 keer per 1.250 jaar voorkomt.
Waterbezwaar; het onder en door de dijk naar binnenlopende kwelwater.
Waterhuishouding; berging en beweging van water in de bodem.
Watervoerende pakketten; aardlagen met relatief groot doorlaatvermogen (kDwaarde), waarin daadwerkelijk transport van water plaatsvindt.
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