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SAMENVATTING

In de Derde Nota Waterhuishouding is aangegeven dat de oevers van de grote rivieren
natuurvriendelijk moeten worden ingericht. Om dit in het beheersgebied van RWS, dir.
Gelderland te realiseren is de Projectgroep Natuurvriendelijke Oevers Rijntakken
(PNOR) in het leven geroepen. Deze projectgroep maakt concrete plannen voor de
inrichting van rivieroevers.
Voor de oevers van de Biauwe kamer (Nederrijn, rechteroever, kmr 906.120-907.905) is
door de PNOR het voorliggende inrichtingsplan opgesteld. In dit inrichtingsplan wordt
de ontwikkeling van een waterplantenzone en de herintroductie van een erosieve oever
nagestreefd. De ecologische waarden van een waterplantenzone bestaan onder andere uit:
•
•

schuilgelegenheid bieden voor vissen en macrofauna;
foerageerplaatsen bieden voor vissen en vogels;

•

het bieden van voortplantingssubstraat voor vissen en macrofauna.

De ecologische waarden van een erosieve oever bestaan onder andere uit:
•
•

mogelijkheden bieden voor erosie(dynamiek)-afhankelijke vegetatie;
bieden van foerageermogelijkheden voor de avifauna.

Er wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een waterplantenzone door middel van het
afgraven van enkele kribvakken. Oevererosieprocessen worden weer mogelijk gemaakt
door het verwijderen van de stenen oeververdediging.

Arnhem, 8 januari 1993
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1 BESCHRIJVING LOKATIE

1.1 Lokatie
Het projectgebied is gelegen aan de Nederrijn, ter hoogte van de Biauwe kamer/Grebbenberg (kmr 906.120-907.905, rechter-oever) (figuur 1, zie ook bijlage). De achter het
projectgebied gelegen uiterwaard (De Biauwe kamer) is door Stichting het Utrechts
landschap ingericht als natuurontwikkelingsproject. De Biauwe kamer met aangrenzende
oevers is gelegen in het NURG-gebied Noordoever Nederrijn ( N U R G = Nadere
Uitwerking RivierenGebied). De inrichting van het natuurvriendelijk oeverproject zal
naar verwachting voorjaar 1993 worden afgerond.

Noordoever Nederrijn
(NURG project)
Biauwe kamer
RWS directie Gelderland afd. ANWW

Figuur 1: Ligging van het project binnen het NURG-project Nooroever Nederrijn.

1.2

Eigendomssituatie

Het PNOR-project vindt plaats op gronden die deels eigendom van het Utrechts
landschap en deels eigendom van domeinen zijn. De gronden zijn alle in beheer bij het
Utrechts Landschap (bijlage 1). De oeverstrook wordt gepacht van de dienst Domeinen.
Het achter liggende uiterwaarden gebied is in eigendom van het Utrechts Landschap.
Indien voldoende overleg plaats vindt stelt het Utrechts landschap de ontwikkeling van
een natuurvriendelijke oever zeer op prijs.
Voor het inrichten van gronden die in eigendom zijn van Domeinen is toestemming
noodzakelijk. Deze wordt, doordat de pachter (Utrechts landschap) meewerkt, waarschijnlijk gegeven.
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1.3 Hydrologische gegevens
In tabel 1 is de waterstandsduurlijn van de Biauwe kamer (rkm. 907) weergegeven. Een
aantal overige vaste gegevens zijn:
- de Middelbare Rivierstand bedraagt N A P + 621m (1990,0);
- de vastgestelde stuwpeil voor de stuw bij Amerongen bedraagt N A P + 6,00m;
- de hoogst bekende stand bedraagt N A P + 10,18m (1988, periode 1972-1989);
- de laagst bekende stand bedraagt N A P + 4,85m (1987, periode 1972-1989);
- de maatgevende hoogwaterstand bedraagt N A P +11,35.
Tabel 1 Waterstandsduurlijn Biauwe Kamer
W.S
Lexkesveer
900.140

W.S.
Grebbe
908.000

W.S.
gem. onderschr.
Biauwe kamer Periode 1901 907.000
1990

6.00

6.00

6.00

3.00

6.00

6.00

6.00

4.00

6.00

6.00

6.00

5.00
10.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

20.00

6.00

6.00

6.00

40.00
60.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

80.00

6.02

6.02

6.02

100.00

6.07

6.07

6.07

120.00

6.13

6.12

6.12

140.00

6.20

6.16

6.17

160.00

6.31

6.19

6.21

180.00

6.42

6.19

6.22

200.00

6.52

6.19

6.23

220.00

6.61

6.19

6.24

240.00

6.70

6.19

6.25

260.00

6.80

6.20

6.28

280.00

6.95

6.23

6.32

300.00

7.05

6.26

6.36

310.00

7.16

6.29

6.40

320.00

7.35

6.41

6.53

330.00

7.68

6.71

6.83

340.00

8.23

7.26

7.38

350.00

8.61

7.68

7.80

355.00

9.16

8.27

8.38

360.00

9.50

8.64

8.75

362.00

10.00

9.26

9.35

364.00

10.50

9.80

9.89

365.00

Berekend m.b.v. : Afvoerverdeling Rijntakken 1990
Betrekkingslijnen Pann.Kan./Nederrijn/Lek 1990, Duurlijn 1901 - 1990
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2 STREEFBEELD

Voor een beschrijving van de oever wordt de oever opgedeeld in een aantal zones. De
verschillende vegetaties zijn aangepast aan de waterstandsduurlijnen.
De overgang van water naar land is in vier zones te omschrijven (figuur 2):
• waterplantenzone, permanent onder water in helder water;
• oeverplantenzone, grens milieu tussen water en land die minimaal een half jaar
permanent onder water staat;
• zachthoutzone, alleen gedurende perioden met gemiddeld hoogwater overspoeld
(meestal buiten groeiseizoen;
• hardhoutzone, alleen bij extreem hoog water overspoeld.

Figuur 2: Waterstandsduurlijn en oevervegetatie zonering.
(naar Bittmann, 1965 uit Adriaanse, 1986)
EHW:
extreem hoge waterstand
HW: hoge waterstand
GW:
gemiddelde waterstand
LW: lage waterstand

Voor de Nederrijn ziet een volledig ontwikkelde oeverzone er als volgt uit:
Waterplantenzone
Doordat de Nederrijn gestuwd is, is er een stabiele laagwaterstand. Waterplanten zijn
gevoelig voor uitdroging. In de Nederrijn treden weinig extreme laagwaterstanden op
zodat de kansen op een goed ontwikkelde watervegetatie aanwezig is.
Een typische rivierwaterplant is Rivierfonteinkruid. Andere kenmerkende soorten zijn Schedefonteinkruid (deze komt op een aantal plaatsen in de Nederrijn reeds voor), Gele
plomp en Pijlkruid. Planten zijn van groot belang voor de macrofauna (schuilgelegenheid
en substraat) (bijlage 1), plantenetende watervogels (voedsel) (Kleine zwaan, Wilde eend)
en (vooral) vissoorten die zich voornamelijk ophouden in stilstaand of zwakstromend
water (paaiplaats en schuilgelegenheid)(Snoek, Alver, Ruisvoorn, Winde, Grote
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modderkruiper). Omdat de in een goed ontwikkelde waterplantenzone voorkomende
macrofauna als voedsel dient voor vele vis- (Alver, Ruisvoorn, Winde, Grote modderkruiper) en vogelsoorten (Kuifeend, Waterhoen, Grote zaagbek) kunnen ook deze soorten
profiteren van een goed ontwikkelde watervegetatie.
De ondiepe zone is ook van belang voor steltlopers (Witgatje, Groenpootruiter). Deze
foerageren op ondiepe plaatsen. De macrofauna bestaat dan uit specifieke soorten (bijlage
In de (gegraven) geulen in het winterbed ontwikkelt zich een andere vegetatie. Deze
vegetatie zal bestaan uit waterranonkelsoorten (onder andere Stijve en Gewone waterranonkel), fonteinkruidsoorten (onder andere Glanzig en Drijvend fonteinkruid) en Witte
waterlelie. De karakteristieke macrofauna van deze vegetatie is in bijlage 1 uitgewerkt.
Van de eerder genoemde vissoorten die in de rivier voorkomen zal Winde in mindere
mate aanwezig zijn. In deze zij-armen van de rivier zullen meerdere soorten watervogels
foerageren (grondel-eenden).
Oeverplantenzone
In deze zone zal zich een vegetatie ontwikkelen die wordt gekenmerkt door de dominance van Riet. Naast deze soort kan onder andere Gele waterkers, Scherpe zegge,
Geknikte vossestaart, Beekpunge en Fioringras voor. Op plaatsen waar de rivierdynamiek (mede als gevolg van scheepvaart) te hoog is voor de ontwikkeling van Riet wordt
de vegetatie op de zandige en stenige delen gedomineerd door Tandzaad. Andere soorten
die voorkomen zijn Waterpeper, Zwart en Driedelig tandzaad, Spiesmelde en Knopig
duizendknoop. Op de minder vaak voorkomende plaatsen met een meer kleiig sediment,
komen vegetaties voor die gedomineerd worden door Slijkgroen. Andere kenmerkende '
soorten in deze vegetatie zijn Greppelrus, Rode waterereprijs, Moerasdroogbloem,
Getand weegbree, Moeraskers, Gele waterkers en Akkergeel.
Op de waterlijn komen vogelsoorten voor zoals Oeverloper en Witte kwikstaart. In de
rietvelden kunnen soorten voorkomen zoals Kleine karekiet, Rietzanger en Buidelmees.
De zone is ook van belang voor diverse vissoorten zoals Snoek en Ruisvoorn.
De vegetatie die zich ontwikkelt in de oeverplantenzone bij de zij-armen wordt gedomineerd door Gele waterkers. Daarnaast komt Watertorkruid, Rietgras en Akkerkers voor.
Enkele karakteristieke vogelsoorten die voorkomen in deze zij-armen zijn onder andere
Porseleinhoen en Woudaapje.
Zachthoutzone
Tijdens de vegetatieontwikkeling komen in deze zone vooral eenjarige planten voor. In
een later stadium ontwikkelt zich zowel op de oever als aan de zij-armen van de rivier
bos waarin Schietwilg en Zwarte populier dominant zijn. Hierbij komt Zwarte populier
iets hoger op de oever voor dan Schietwilg. In het begin stadium van het bos kunnen
Katwilg en/of Amandelwilg mede dominant zijn. In de ondergroei komen soorten voor
als Smeerwortel, Bitterzoet, en Dauwbraam.
Enkele vogelsoorten die deze bossen als (deel) biotoop gebruiken zijn Kwak, Witgatje,
Bosrietzanger en Steenuil.
Hardhoutzone
Tijdens de ontwikkeling van deze zone zullen zowel de rivieroevers als de zijarmen
gedurende een lange periode gekenmerkt worden door een pioniervegetatie. Deze
vegetatie bestaat onder andere uit Handjesgras, Smal vlieszaad, Doornappel en Stekelnoot. In een later ontwikkelingsstadium zal een struweel kunnen ontstaan bestaande uit
Meidoorn en Sleedoorn. Tot slot zal een bos ontstaan dat grotendeels bestaat uit Gladde
6
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iep, Zomereik en in mindere mate Es waarbij op de meer zanderige delen Gladde Iep
domineert en op de meer klei'ge bodems door Es. De struiklaag is in dit type bos goed
ontwikkeld en kan bestaan uit onder andere Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Rode
Kornoelje en Kardinaalsmuts. In de kruidlaag kan een grote verscheidenheid aan plantensoorten voorkomen. Hierbij kan op de minder voedselrijke plaatsen gedacht worden aan
Robertskruid, Gele dovennetel, Muskuskruid, Gevlekte aronskelk, Bieslook en Slangenlook. Op meer voedselrijke plaatsen kan Pinksterbloem, Zevenblad en Groot warkruid
voorkomen.
Vogels die dit bos als (deel) biotoop gebruiken zijn onder andere Boomkruiper, Roek en
Kleine bonte specht.

7
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3 DOELSTELLING

De Nederrijn is de enige Rijntak waar, door zijn gestuwde karakter, een constante
laagwaterstand aanwezig is en waar relatief weinig waterstandsfluctuaties optreden. Hierdoor is de Nederrijn een zeer geschikte plaats voor de ontwikkeling van watervegetaties.
Erosieve oevers zijn in het gehele rivierengebied realiseerbaar. In de huidige situatie
bestaan langs de Nederrijn slechts weinig plaatsen met oevererosie omdat de oevers voor
een groot deel zijn vastgelegd.
Het oeverproject aan de Biauwe kamer is er op gericht watervegetaties te ontwikkelen.
Dit door middel van vergroting van het oppervlak waar waterplanten zich kunnen
ontwikkelen. Aansluitend aan de watervegetaties wordt een geleidelijk oplopend talud
nagestreefd waarop oevervegetaties en zachthout- (en eventueel hardhout-) ooibos
worden ontwikkeld. Daarnaast wordt het ontstaan van plaatsen met oevererosie nagestreefd.

9
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4 PROBLEEMBESCHRJJVING

De oevers van de Biauwe Kamer zijn in het verleden waar noodzakelijk verdedigd tegen
erosie. Dit is hoofdzakelijk gebeurd met grof grind en plaatselijk met steen. Bovendien
zijn enkele kribvakken aangevuld hetgeen waarschijnlijk als doel heeft gehad het laden
en lossen bij de Steenfabriek te bevorderen. Door de oeververdediging is de vorming van
een geleidelijk aflopend talud niet meer mogelijk waardoor de kans op het ontstaan van
een watervegetatie minimaal is en de ontwikkeling van een oevervegetatie wordt
uitgesloten.
Omdat de oeverbescherming verhindert dat er oevererosie optreedt is er geen biotoop
aanwezig voor planten en dieren die juist afhankelijk zijn van dit type oever (oevers
sterk onder invloed van rivierdynamische processen).
Ten behoeve van het natuurontwikkelingsproject Biauwe Kamer zijn enkele geulen
gegraven. Deze geulen stromen samen uit in de Grift (bijlage 2). Hierdoor is een smalle
landtong ontstaan. Uit berekeningen volgt dat de stroombelasting op de landtong bij
hoogwaterstanden met ongeveer 25% zal toenemen. De stroombelasting zal zich vooral
op het oeverdeel en in de geul concentreren (figuur 3). Om te voorkomen dat de laatste
krib (grenzend aan de Grift) als gevolg van deze toename in stroombelasting achterloops
raakt is extra verdediging van dit oeverdeel noodzakelijk.

Figuur 3

Strorningspatroon langs ophoging bij hoog water
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5 OPLOSSINGEN

Om de ontwikkeling van een watervegetatie met aansluitend een oevervegetatie/zachthoutooibos te stimuleren zijn er enkele mogelijkheden:
1

2

a) de oeververdediging wordt verwijderd waarna erosieve processen mogen plaatsvinden;
b) de oeververdediging wordt verwijderd en de oever wordt, onder een geleidelijk
oplopend talud, afgegraven.
a) de vegetatie moet zich spontaan vestigen;
b) er worden zaad, wortelstokken en wortelknoppen aangevoerd.

ad 1)

ad 2)

Afgraven heeft ten opzichte van spontane ontwikkeling door middel van erosieve
processen het voordeel dat vanaf het begin optimale condities aanwezig zijn voor
de ontwikkeling van water- en oevervegetaties. Het nadeel is echter dat de kosten
van afgraven hoger zijn dan bij spontane ontwikkeling.
Bij spontane ontwikkeling ligt de nadruk op de stimulering van erosieve processen. Deze plaatsen zijn in het rivierengebied vrij zeldzaam.
Het realiseren van een erosieve oever kan uitsluitend geschieden door het verwijderen van de verharde oeverbescherming. Vervolgens wordt de oever grotendeels overgelaten aan de natuurlijk processen (zoals erosie). De erosieve processen hebben in zoverre vrij spel dat er geen schade aan de kribben mag optreden.
De spontane ontwikkeling van de waterplantenzone die gedomineerd wordt door
Rivierfonteinkruid en Gele plomp duurt lang en is misschien zelfs niet mogelijk
doordat (met name van Rivierfonteinkruid) weinig zaadbronnen bovenstrooms
aanwezig zijn. Hierdoor is voor de natuurlijke ontwikkeling van deze soorten
onvoldoende zaad beschikbaar. De ontwikkeling wordt bovendien negatief
beinvloed doordat het zaad dat beschikbaar is, wordt verorberd door watervogels
(zoals Kleine zwaan). Om dit probleem op te lossen kan de ontwikkeling van de
waterplantenzone worden gestimuleerd door wortelstokken, wortelknoppen en/of
zaad van Rivierfonteinkruid en Gele plomp aan te voeren. Hiervan zijn relatief
grote hoeveelheden nodig waardoor de predatie van het zaad/wortelknoppen/wortelstokken door vogels niet meer limiterend zal zijn. Hierdoor worden naar
verwachting voldoende mogelijkheden gecreeerd voor deze 2 soorten om zich
verder uit te breiden. Het nadeel hiervan is dat er kosten mee verbonden zijn.

Voor de bescherming van het kribvak bij de Grift/Nederrijn zijn meerdere mogelijkheden
aanwezig. Deze zijn:
•
•

het aanbrengen van stortsteen of een mengsel van grond en steen;
het beplanten met Wilg.

Het nadeel van beplanten ten opzichte van stortsteen/mengsel van grond en steen is dat
voor het aanbrengen en ontwikkelen van beplanting compensatie nodig is. De aanwezige
compensatie ruimte wordt door de eigenaar/beheerder van de Biauwe Kamer liever op
een andere plaats in het project gebruikt.
Het nadeel van stortsteen ten opzichte van beplantingen is dat stortsteen voor flora en
fauna weinig mogelijkheden biedt.

13
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6

KEUZE

In de Biauwe Kamer wordt zowel gekozen voor de ontwikkeling van waterplantenvegetaties als voor de ontwikkeling van erosieve oevermilieu's. In bijlage 3 wordt de
gewenste oeverontwikkeling per kribvak aangegeven. De gewenste natuurvriendelijke
oevers zijn:
Kribvakken:

kmr 906.120-906.300, kmr 906.460-906.630, kmr 906.630-906.790 en
kmr 907.580-907.770
In het projectgebied zijn enkele diepe kribvakken aanwezig (bijlage 3) waardoor ruimte
aanwezig is voor de aanleg van een brede waterplantenzone. Met uitzondering van
kribvak kmr 906.300-906.460 (zie de laatste paragraaf van dit hoofdstuk) wordt in deze
kribvakken gekozen voor de ontwikkeling van een water- en oeverplantenzone door
middel van afgraven. Tevens wordt de ontwikkeling van waterplanten gestimuleerd door
deze aan te voeren (figuur 4).

Huidige
situatie

toekomstige
situatie

Figuur 4: Oeverontwikkeling Biauwe kamer

Kribvak
kmr 906.790-906.990
In dit kribvak blijft de stenen verdediging gehandhaafd zodat er geen gevaar ontstaat
voor de, op de hoogwatervrije plaats aanwezige, bebouwing.
Kribvak
kmr 907.770-907.905
Er wordt voor gekozen dit kribvak deels (kmr 907.880-907.905) te verdedigen met
grond en steen. Hierdoor wordt voorkomen dat, als gevolg van de toename van stroombelasting (zie hoofdstuk 3), de laatste krib achterloops raakt.
Overige kribvakken
In de overige kribvakken wordt een spontane ontwikkeling van een water- en oeverplantenzone nagestreefd zonder dat inrichtingsmaatregelen worden genomen. De aanwezige
stenen worden niet verwijderd omdat in kribvak 906.300-906.460 een oeverwalontwikkeling plaatsvindt en in de overige kribvakken de zomerdijk te dicht bij de oever is
gelegen.

15
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7

INRICHTINGSPLAN

De compensatieruimte die ontstaat bij het afgraven van opgevulde kribvakken (waardoor
watervegetatie kunnen ontwikkelen) wordt gebruikt voor spontane ontwikkeling van
bomen c.q. bos hoger op de oever
Kribvakken:
kmr 906.120-906.300, kmr 906.630-906.790 en kmr 907.580-907.770
Van deze kribvakken wordt de aanwezige stortsteen/kiezels/bakstenen (waarschijnlijk
resten van een depot) verwijderd.
Voor het realiseren van een waterplantenzone wordt een ondiepe waterzone van 50 cm
beneden stuwpeil gecreeerd. Dit is voor een groot aantal rivierwaterplanten de optimale
situatie. De breedte van deze waterplantenzone zal ongeveer 25 meter bedragen.
Aansluitend aan de waterplantenzone zal een talud van 1:10 worden gegraven. Deze
strook zal ongeveer 15 a 20 meter breed zijn.
Door middel van natuurlijke opslag wordt op het talud van 1:10 de ontwikkeling van een
oever- en zachthoutzone nagestreefd. In welke mate de ontwikkeling van houtige
gewassen mogelijk is, is afhankelijk van de compensatie die vooraf wordt gecreeerd door
het gedeeltelijk afgraven van deze kribvakken (zie paragraaf 8.2).
Kribvak:
kmr 906.840-906.990
In dit kribvak vinden geen inrichtingsmaatregelen plaats. De aanwezige stenen verdediging wordt gehandhaafd zodat er geen gevaar bestaat voor de aanwezige bebouwing.
Kribvak:
kmr 907.770-907.905
Er wordt voor gekozen dit kribvak deels (kmr 907.880-907.905) te verdedigen met
grond en steen. De grond en steen die wordt verwerkt in dit kribvak is afkomstig uit het
project. Indien niet voldoende steen/grond vrij komt bij de afgraving van de kribvakken
kmr 906.120-906.300, kmr 906.630-906.790 en kmr 907.580-907.770, wordt steen/grond gebruikt uit de andere kribvakken (op de eerste plaats kribvak kmr 906.990907.190, resten van een depot).
Kribvakken:
overige kribvakken
Er wordt voor gekozen om bij de overige kribvakken geen inrichtingsmaatregelen te
treffen zodat op deze plaatsen door erosie een dynamisch oevermilieu kan ontwikkelen
dat waarschijnlijk na verloop van tijd zal lijden tot een talud van ongeveer 1:10 met
daarop een water- en oevervegetatie.
In welke mate erosie plaats zal vinden is afhankelijk van de hoeveelheid stenen die
aanwezig is.
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8

PLAN VAN AANPAK

Algemeen:
De uitvoering van het project vindt zo plaats dat de verstoring van het natuurontwikkelingsgebied Biauwe kamer wordt geminimaliseerd. Alle werkzaamheden zullen vanaf de
rivier plaatsvinden. Hierbij zal een kraan per schip aangevoerd worden en met behulp
van een steiger aan land gebracht worden.
Tegen de veerdam, in kribvak kmr 906.120-906.300, is een woonboot gelegen. Hier
wordt omheen gegraven.
Kribvakken:
kmr 906.120-906.300, kmr 906.630-906.790 en kmr 907.580-907.770
Voor het snel realiseren van een waterplantenzone worden deze kribvakken aangeplant.
Het zaad, wortelstokken en/of wortelknoppen van Rivierfonteinkruid en Gele plomp
worden van een andere locatie aangevoerd. Het materiaal wordt in overleg met Riza
verkregen en moet, om te voorkomen dat individuen van een verkeerde populatie worden
gei'ntroduceerd, ontwikkeld zijn in water gevoed door Rijntakken (figuur 4).
De grond die door afgraving verkregen wordt ( ± 44.000 m ) wordt gebruikt voor het
aanvullen van de kribvakken in de Amerongse Bovenpolder. Voor deze actie wordt een
W . V . O . vergunning aangevraagd.
3

Kribvak:
kmr 907.880-907.905
Om dit deel van de oever tegen oevererosie te beschermen (als gevolg van sterke
stromingen bij hoge waterstanden) worden alle stenen die vrijkomen in de Biauwe Kamer
gebruikt voor de aanleg van een verharde oeververdediging.

8.1 W . V . O .
In het voorjaar van 1992 zijn monsters genomen van de uiterwaardbodems. De te
verplaatsen grond valt binnen de klasse 3 (voldoet aan signaleringswaarde). Het
verplaatsen van grond valt hierdoor onder de interimregeling zoals verwoord in de nota
"Verplaatsing verontreinigde grond ten behoeve van rivierkundige werkzaamheden". De
grond is echter niet te verwerken binnen het project. Voorgesteld wordt de grond te
verwerken bij de opvulling van de diepe kribvakken bij Amerongse Bovenpolder (in dit
PNOR-project worden de kribvakken verondiept waardoor de ontwikkeling van watervegetaties mogelijk is). Hierdoor is een vergunning aanvraag in het kader van de W . V . O .
noodzakelijk. Het resultaat van deze aanvraag wordt in het voorjaar van 1993 verwacht.

8.2 Rivierenwet
Het uitgraven van de kribvakken levert, naar schatting, rivierkundig compensatie op
voor de volgende vegetatieontwikkeling:
•
•

over een breedte van ± 30 meter (loodrecht op de oever gemeten) Riet;
over een breedte van ± 20 meter (loodrecht op de oever gemeten) Wilg.
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8.3 Tijdsplanning
Naar verwachting zal de uitslag van de vergunningaanvraag ingevolge de W . V . O . wetgeving begin mei bekend zijn. Nadat een W.V.O.-vergunning is verleend kan de
aanbestedingsprocedure worden gestart. Na deze aanbesteding kan de inrichting worden
gestart. Dit zal waarschijnlijk begin juni zijn.
8.4 Goedkeuring domeinen
De af te graven grond in de kribvakken is in eigendom van de dienst Domeinen en wordt
verpacht aan het Utrechts Landschap. Ten behoeve van het nemen van inrichtingsmaatregelen wordt goedkeuring gevraagd aan Dienst Domeinen.
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9

BEHEERS- EN ONDERHOUDSPLAN

Het natuurtechnische beheer zal worden uitgevoerd door Stichting het Utrechts Landschap. Een integrale begrazing van de oever en het natuurontwikkelingsgebied Biauwe
kamer zal zorg dragen voor de ontwikkeling van houtige gewassen. De begrazing wordt
bovendien gebruikt om de mate van ontwikkeling van houtige gewassen binnen de
rivierkundig toegestane mate van begroeiing te houden.
Na de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen blijft RWS verantwoordelijk voor het
rivierbeheer. Eventueel extra uit te voeren natuurtechnische maatregelen worden op
aanwijzing van de dienstkring, door het Utrechts landschap uitgevoerd. Er zal een
beheersovereenkomst opgesteld worden, waarin de verantwoordelijkheden van RWS en
Stichting het Utrechts Landschap zijn vastgelegd.
Door de geringe ervaring met de ontwikkeling van natuurlijke oevers is het mogelijk dat,
in de huidige situatie niet verwachte, ongewenste ontwikkelingen (o.a. het te ver
eroderen van de oevers waardoor rivierkundige problemen ontstaan) plaatsvinden. Indien
een dergelijk situatie ontstaat wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om deze
ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.
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10 PLAN VAN MONITORING

Na de realisatie van het project wordt een monitoringsprogramma uitgevoerd.
Het plan wordt opgesteld door het RIZA, in overleg met RWS directie Gelderland. Het
doel van de monitoring is tweeledig. Ten eerste moet onderzocht worden in hoeverre het
project aan de primair gestelde doelstellingen voldoet. De doelstellingen van het project
zijn:
•
de ontwikkeling van waterplanten, oeverplanten en zachthout- (en eventueel hardhout-) ooibos;
•
het laten ontstaan van geerodeerde oevers.
Ten tweede zal monitoring inzicht moeten geven in eventuele onverwachte en/of
ongewenste ontwikkelingen waardoor problemen van rivierkundige aard kunnen ontstaan.
Ongewenste ontwikkelingen in rivierkundige zin zijn bijvoorbeeld een te ver voortschrijdende erosie of een overmatige vegetatieontwikkeling op de oevers.
De monitoring zal daarom bestaan uit twee componenten, n.l. de volgen van de
ontwikkeling van de vegetatie en de ontwikkeling van kribvakbodem en oevertalud
(hoogteligging en afslag).
Ten behoeve het monitoren van de oevervegetatie en de ontwikkeling van bodem en
talud worden raaien uitgezet, waarlangs regelmatig opnames geschieden van de vegetatie
(lx per jaar) en de hoogteligging van de bodem (1 tot 2x per jaar na hoogwater).
Ten behoeve van het volgen van de ontwikkeling van de watervegetaties zal een meer
intensieve en gebiedsdekkende monitoring moeten plaatsvinden: Op de plaatsen waar de
waterplanten actief worden gestimuleerd moet de ontwikkeling worden gevolgd door
meerdere malen per jaar opnames te maken. Aangezien daarnaast een spontane ontwikkeling van waterplanten wordt nagestreefd, moeten alle kribvakken 1 x per jaar onderzocht
worden op de aanwezigheid, de omvang en bedekkingsgraad van eventuele waterplantvelden.
Het monitoringsprogramma zal minimaal 2 jaar voortgezet moeten worden. De exacte
tijdsduur en invulling van het monitoringsprogramma is afhankelijk van de snelheid en
aard van de ontwikkelingen. Bij een gunstige ontwikkeling van de watervegetatie kan
bijvoorbeeld overwogen worden te onderzoeken in hoeverre de ontstane oever voldoet
andere ecologische functies, zoals bijvoorbeeld een paai- en schuilplaatsfunctie voor
allerlei soorten vis.

23

natuurvriendelijke inrichting oevers Biauwe Kamer

24

11 KOSTEN

De kosten zijn, exclusief afvoeren en storten van verontreinigde grond, geschat op
f 383.400,- (excl. Btw.). De meerkosten bij gecontroleerd storten bedraagt f 6,6 miljoen.
In tabel 2 is uitgewerkt waaruit de raming bestaat.
Tabel 2 Kosten
Maatregel

Hydraulische kraan 2x

Berekening

Kosten per dag Kosten project
(in gld)
(in gld)

2 kranen x f 90/uur x
8 uur

1.140

Vrachtauto's 6x

6 auto's x f 80/uur x 8 uur

3.840

Schepen 2x

2 schepen x f 200/uur x
8 uur

3.200

Laad steiger lx

1 laadsteiger x f 50/uur x 8 uur

Drijvende kraan lx

1 drijvende kraan x f 250/uur x 8 uur

Totaal per dag

400
2.000
10.580,00

(44.000m : 1.500m /dag) x f 10.880/dag
3

3

319.500

staartkosten 20%
Totaal project

383.400

Extra kosten afvoeren
verontreinigde grond"
Afvoeren en storten

44.000m x f 150/m
3

3

6.600.000

Huidige stand van zaken met betrekking tot de W.V.O.-problematiek
afvoeren,reinigenen gecontroleerd storten verontreinigde grond: afd. ANRB
overige gegevens: Dkr. Nederrijn en Lek
Berekening is een globale schatting van de kosten.

Gegevens :
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BIJLAGE 1

KARAKTERISTIEKE MACROFAUNA IN EEN
WATERPLANTENZONE

In het zomerbed
WATERVEGETATIE

Cricotopus sylvestris
Endochironomus albipennis
Glyptotentipes spec.
Polypedilum sordens

muggelarve
muggelarve
muggelarve
muggelarve

SEDIMENT

Potamopyrgus antipodarum
Dreissena polymorpha
Unio tumidus
Pisidium supinum

slak
mossel
mossel
mossel

In de nevengeul
Hippeutis complanatus
Anisus vortex
Bithynia leachi
Endochironomus albipennis
Glyptotendipes spec.

slak
slak
slak
muggelarve
muggelarve
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