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20 113
Door kUittinningvDOrdeaanlegvan kades
g»at 20 na mei een noge archeologische
iMtenhe verloten. 1B7 ha mei hoge polenlle Dlljfl binnen de planlacatles over.

112 ha
•oor graatvirerkzaamheOen woiOl 112 ha met een
hoge arcneologische polenlie afgegraven, voorna
melijh op de kleischermen in de locaties Natiën,
hoven, llleren en Borgnaren. Na de uitvoering van hot
Grensmaasproject resleerl een Dnpervlakle van 95
ha mei een noge archeoioftscne potentie binnen fle
pianiocaties.

In de autDDQme oniAikkelIngwoidMtsen
behende Hrclieologischevlndtfartten verniel Iga.

In de locatie Roosteren ligt een vermoedelijk Ro
meinse palenrij In de stroomgeulverbreding, naDIJ de
hrug naar Maaseik, In de locatie MaashanO ligt een
vindplaats n^t txMemsporen uit de IJzeni)d/Ro
nwlnse lt|d in de weeidveilaging. Ter hoogte van
Kolem, in de Maas, liggen de resten van hel Laat
Middeleeuwse kasteel van Eisloo. Oete drie vindplaetien woMen afgegraven.

waardan

Varitoi araaal hoge archaologl•ch« polantle

VamlBtlglng baataand*
vIndpPaataen

Araaal hoge potentie door
vtidfogtriil Iwdrelxd

Geen
In de autorrame ontwiKkeling treedt er
geen verdere daling van de grondwaterstand op /oOal aanwezige archeologiuhe waarden geen verdiogmg ondergaan.

Geen
De daling van de grondwaterstand lal voornamelijk
plaBlsvinden in een strook langs de Maas. GeOieOen
met een hoge potentie die m deie strook liggen
worden al afgegraven, waardoor verdroging geen
Bitra effect heeft op deze waarden.

Lichte alname
In de autonome ontwilikeling treedt een
lichie afname van historisch geografische waarden op door aanleg van ni.n,
kades die slecht aansluiten bij hel historisch dijkensirsteem.

Aanzienlijke afname
Op verschillende locaties verdwijnt oud cultuurlend,
m.n. biJ Borgharen, Itteren, Maasband en Visserween.

Romeinse paWnrl) in de stroom'
geulverbredlng Ie Roosteren,

Hll
Varllaa hiatorlsch gaografliche
waardan

Hoogstamboomgaarden beboren wt
oud cuituuriana.

MILIEUKWALITEIT
Bodam
Hoavoelheld verontreinigd
materiaal dat wordt verwijderd
(puntverontrelnlglngsnl

Rliico*! dlfhjH VBlontreinigingen
• ecologlicne risico'a
• humane risico's
• vanpreiding vla opperviaktswatBi
• vBiipieldIng vla giondwatet

2 miljoen m' verontreinigde grond
(resulterend uit sanermgsprogramma,
hoeveelheden zijn met bekend).
In de autonome ontwikkeling wordt een &
tal veroniremigingen gesaneerd volgens
het Provinc lale Elodemsaneii ngs programma. De hoeveelheid verontreinigde grond
die hierbij vnjkomt is met bekend. Daarnaast blijft een 7-lal verontrelniglngslocatles in het plangebied achter,

0.2 miljoen m' verontreinigde grond
(plus een nog onbekende hoeveelheid resulterend
uit saneringsprogramma!.

• BfnuiM
• alname

• afname
* afname
• alname

• gelijk aan hukllge Situatie
• gelijk aan huidige situatie
Vanwege de enorme omvang van de diffuse verontreiniging IS hel onwaarschijnlijk dat in de toekomst sanenngsmaatregelen worden getroffen. Eventuele aanpak zal zich richten op terugdringen van
risico's voor mens en ecosysteem. De
kans op verspreiding van de verontreiniging via grond en oppeivlaktewater zal
met afnemen in de toetiomit.

In het plangebied ligt een T-tal verontreinigde locaties
die niel In het provinciale bodemsanerings-programma
zijn opgenomen. Deze k>cal «s worden afgraven omdat
ze binnen de «inlocaties liggen HiertJij koml ca.
200 000 m' verontreinigde grond vrij die wordt afgevoerd naar een stortplaats buiten het plangebied.

• afname
Doordat de diffuse vefontremlging over een oppervlak van 952 ha woidt afgegraven en gM>orgefl In
Igeisoleerdel kleischennen, neemt de hans op ver
spieiding van de verontieimgingen via hel oppervlakte-en grondwater fors al. Ook zijn de nsico's voor
mens en ecosysteem kleiner dan In de huidige
situatie.

Door atgraving van hel kleidek
neemt de kans op verspreiding van
de verantrelnigde klei vla enjsie van
de oevers enorm at.
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l . o . v . tiuÉdigfl s i t u a t i a

t.o.v. huidige I l t u s l i e

Qrondwatsi

Beperhte wijii£ingen

De ingrepen hebben roer beperKte invloed op de
ligging van hm gronilwalersysteem. kwelgebieden
blijven op dezelfde plaats, inlIltraliegeQ^eden verschuiven nauwelijks.

LlgeliS grondwateisystemen

Oeen wijiigingen

D o n het provinciale verdrogingsbeiekl zijn geen
ïerannenngen vowiier. nocd loegeslaan in de ligging van grondwatersyslemen.

Denftrificatle
Oeiljk san huidige situatie

Plaat$ell|k vern<«ine nitraatuitsooeling.

Ge«n vefandehngen wottKn voonien

Redticiie van nrtraaturtsDoeiiF^ te venvachten bij
kleischeimen Borghaien, Itteren, Nattenhaven en
Koeweide, in ;ones mei grondwaterstandsverhogingen van meer dan 15 cm. Veihoging ven
nilfaaluitspoellng in grote gebieden aan Vlaamse
iijde Grensmaas, waar grondwaterstandsve'laging
van meer dan 20 cm. voorkomt.

Oxldatia van o r g a n l u h a I t a l

üelijk aan huidige situatie

Gelijk aan huidige situatie

Wijzigingen worden met voonien

Wijzigingen worden ook in de Voorkeursaanpak met

vootzisn.
OppeFvlahtewatar
Gehalten totaal-N en t o t aal-P

Daggemiddelde zuurslofgohalto

Afname

Afname

Door uitvoenng van beleid omtrent mest

Aangezien de gehalten voornamelijk afhankelijk zijn

wetgeving etc zal in de autonome ontwik-

van de belasting zal ook in de Voorkeurs aan pak een

keling een afname van het lotaai-N en

afname plaatsvinden. De kwaliteitsverbetering is

totaal-P gehalte plaatsvinden.

dus onafhankelijk van de Voorkeursaan pak.

Gelijk aan de huidige situatie

Vert)etering

Vooral in hel zomerhalfjaar ligl het zuur-

Berekende zuurstofgelialte ligl aanzienlijk hoger dan

slolgahaite onder de norm voor zalm-

in hel Nu i alternatief, Doordat het waterover ondiepe

acht igen en wordt zde streefwaarde niet

grindbanken gaat stTOdenzai de beluchtingaaniien-

gehaald- In de autonome ontwikkeling

lijk toenemen Ook de langere vertilijftijd van fiet

wordt hierin weinig vartietenng vernacht.

water zorgt voor een vetbeteiing. Zelfs in de zomermaanden wordt de norm voor zatmachtigen gehaald
in de Voortteursaanpak.

ChlorotylBe h a l t e

Gelijk aan de huidige situatie

Negatief

Ondanks de hoge nitraat- en fosfaalbela^

Door de langere verblijftijd van hel water en een

ting ligt het chiorofylgehaile in de huidige

grotere invloed van zonlicht m het ondiepe «ater

situatie onder de streefwaarde. Dit komt

wordt een hoger chlorofylgehalte verwacht dan in het

door de relatief korte vertilijltijd van het

Nulalternalief. Hierdoor kan in drcige zomerperioden

water. Binnen de autonome ontwikkeling

algenOloei ontslaan m poelen.

worden hieri n geen veiandenngen iwwacht.

Gehalte zware m e t a l e n en

Afname

Afname

organische mlcro-

in de nuidige situatie ligt het gehalte aan

Aar^ezien de gehalten aan loiische stoffen voorna-

verontralnlglnfen

tonische stoffen royaal boven de streef

melijk worden bepaald door de belasting heeft uit

waarde. Door uitvoering van beieidS'

voering van het Grensmaas project hieioogeen eitra

programma's [oa hel NoorOzee-Aclie-Pro-

positieve invloed. De afname zai even groot zijn ais

grammal zullen de gehalten aan jware

in het Nul alternatief.

metalen en organische microveiont

Het gehalte aan todsche stoffen zaï

reinigingen in de autonome onbwKkeling

door uitvoenng van het Noordzee-

50-70 K delen ten opzichte van de huklige

Actie-Programma met 50-70% dalen.

waarden.

Hinder
Geluidniveau

Op alle locaties vrordt voldaan san de wettelijke
grenswaarde van 60 aB(AI. Op de meeste locaties
wordt ook voldaan aan de streefwaarde van 50 dBlA],

/IJ

In jomermaanaen is er nans op
algenbloei in poelen.
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Ocluldhlndermensdagen

W M bepaald

179.000

( t o t a a l aantal dagen t aantal

In Qe huidige situatie wordt geluidhiTKler

Ondanks de \rae\ van geluidarm materieel en m o

gohlnderdon)

« r o o n a a h l door industrie, verheer en

Piele transporUianden zullen door de uilvmring van

ontgrondlngen, Binnen de autonome ont-

de tveritzaamheden in totaal 179.000 hindemiens-

wikkeling worden binnen Iwt gebied geen

dagen ontstaan. Op alle locaties wordt echter vol-

ingrepen i « m c n i die extra hinder oplev&

daan aan de wettelijke grenswaarde van 60 OB|A).

ren ten opzichte van de huidige situatie
Graatwerk/aamheden veroorzaken

direct daarbuiten.

op sommige locaües geluidhindei.
Niel bepaald

Tijdelijke hinder tijdens uitvoering. De hinder 'vet

Permanent, autonome orttvilkkeling Is

plaatst' zich door liet geOied. afhankelijk van de uit-

gelijk aan huidige situatie.

voeringsduur per ingreep (tussen 10 en 535 dagen|.

Optwrvlakte w a i r o v e i

Niei bepaald

2.2 ha

(tofhindarcrilsrium wordt

In de huidige Situatie wordt stofhmOer

Door de uitvoering van hel project tal over een

o v e n ch reden

voornaitielijk v«rooriaakt door agrarische

OeOouwO oppen/lakie ïan 2,2 ha stolhlnder optre-

activiteiten, verkeer en industrie. In de

den. Slofbinder wonU voornamelijk verooriaakt door

autoneme ontwikkeling wonlen geen in-

iranspon. Doorhetvegen/besproeien van transport

grepen ^ r r l c h l die eitra stothlnder ver-

routes kan stoinmdet piaaselljk wonlen voorltomen.

ooriahen ten opïiclile van de huidige
«tuatie.

Iransecrt voi •

• _

• M- bron

van stofhindet lijdens de uitvoenng.

• OCIAAL-ECONOIMISCHE

FUNCTIES

Landtiouw
Afname aiaaal landbouwgrond

ca 364 ha

1355 ba

Indenuidige situatie kent bet plangeDied

Door de uilvoenng van het Grensmaasproject (incl.

een overwegend agransch grondgebruik.

waterwingebied Roosteren) wordt 1385 ha {tjnjiol

De afname vindt zijn oor;aak m de reali-

grond in totaal (10 jaarj aan de landbouw onttrokken.

sering van üe RBON-gebieden {491 ha},

waarvan 30 ha tijdelijk. Hierdoor zal de landijouw-

gnndwlnning ten behoeve van de regio-

structuur in bel plangebied veranderen en zal f>e(

nale behoefte (334 haj, de aanteg van

plangebied zijn ovenwegend agransche karakter ver

kades, uitbreiding van woonkernen (1

liezen.

ha], uitbreiding van de rioolwaterzuivering

Als gevolg van de ingrepen in België zal 90 na

van DSM (4 har en tjeheer walerwinge-

landbouwgrond verdwijnen.

bied Roosteren [134 ha). In het reste-

Door uilvoenng van bet project wordt
1385 ha grond aan de landbouw

rende areaal cultuurgronden zal een ver.

onttrokken.

dere afname van het aantal bedrijven
plaatsvirKlen door schaalveigroling. Als
Zandmaas/Maasroute

meegenomen

worOi als autonome ontwikkeling l» er In
totaal ICKM ha aan de landbouw worden
onttrokken.
In het Vlaamse deel van het studiegebied
woMt een areaal onttrekking van ca, 130
tol 210 na verwacht Itot 2005).

Landtwuvrschada
Nederlandse I l j d e
• door v e i n a t t i n g

O

25 na

• door verdroging

O

34 ha

In de autonome ontwikkeling wordt geen

Schade door vematting ontstaat vnl. door oe klel-

schade door verdroging of vernalting voor-

schermen. Komt voornamelijk voorin landDouwgeble-

zien, Landbouwschade door overstromin-

den bij Itteren en Borgnaren over een gebied van 25

gen blijft over grote oppervlakte bestaan.

tA. Drooglescnade lussen 5 en 10 % treedt op over
een oppenlak van 12 ha. Schade aan landbouw
veroorzaakt door overstromingen zal afnemen tol
nagenoeg nul.

Landbouwschade
Belgische i l j d e
• door v e r n a t l i n g

O

O

• door verdroging

O

272 ha

In de autonome ontwikkeling wordt geen

In België treedt geen vernallingsschade op. Droogte

v«matlings- of vetdrogingsscnade voor-

schade tussen 0.5 % beslaat 810 ha. in een gebied

zien.

van 272 ha tussen Diisenen Ophoven ligt de schade
5-10 %. De gemiddelde financiële schade wordt In
totaal geschat op ƒ 125.000. /jaar.
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Racrsatia
M o g e l i j h heden v o o i wandelen

M o g e l l l h h e d e n vooi Ketsen

Toename

Sterke toename

In de nuldige situalle is wandelen een van

Aangezien hel toekomstige natuurgebied vrij tuegan

Oe belangrijkste vormen van recreatie

kelijk is voor wandelaars f uilen de mogelijkheden

Binnen hel plangebied. In de autonome

voor wandelen tlink toenemen door de uitvoering van

ontHlKkeling u i l e n de mogelijiineden iets

het Giensmaasproject.

toenemen door de aanleg van nieuwe

De mogelijkheden voor wandelen

wandeiroutes.

nemen toe.

Toename

Toename

Naast wandelen Is fietsen een iM!ar%-

De mogelijkheden voor fietsen ö]n evengroot als In

rijke vorm van recreatie tiinnen het plan-

het Nuialternsllet, Fietsers worden om het toekom

gebiea. De mogelijliheöen voor fietsen

stige natuurgebied heengeleid, behalve Dij Aan de

zuilen in de auionome antwikkelii% iets

Maas en Vissenweert, waar de doorgaande weg wordt

toenemen doordat riieuwe fietsroutes wor-

omgezet ih een doorgaand fietspad.

den aangelegil.

Fiel^f^rs woraeii o •• ' i i " lüi'Komatlge
natuurgefied heengeleid.

MogfllIJkheden voor v l B i e n

Gelijk aan huidige situatie

Toename

in de huidige situatie ii|n er mogBli|khe-

De mogelijkheden voor met name vliegvissers zullen

den om te vissen m de Maas e i in een

toenemen door eer toenanw van de 'natuurlijkheid"

drietal visvijvers (ElOa. Ilteren en Meers)

van de nvier en een toename van ondiep stromende

en langs oe oevers van de rivier. In de

wateren. De drie beslaande visvijvers worden

autonome ontwiki^eling zijn de mogelijk-

afgegraven.

heden voor vissen gelijk aan de huidige

Door de toename van ondiep suo-

situatie.

menO water nemen de mogelijk,
heden voor vliegvissan toe.

MogelUklieden voor k a n o e n

Gelijk aan huidige situatie

Toename

in de huidige situatie worden in W t plan-

Door een toename van de 'natuurlijkheid' van de

gebied op een drietal plaatsen kano's

rivier zullen de mogelijkheden voor kanoën toene-

verhuurd. Sinnen de autonome ontwikke-

men. Er zijn echter geen eitra kanofaclllteiten voor-

lir^ blijven de mogelijkheden voor kanoën

zien.

gelijk aan de huidige situatie.

Mogelijkheden
toe

Dallmlolfan
Vrjlkomanda hoevseltiald g i l n d

t^

4.5 miljoen ton gnno

voor kanoen nemen

51 miljoen Ion grind

In de autonome ontwikkeling Is grlnd-

Door de uitvoering van de stroomgeulverl>redlng,

winning voorzien bij Aan de Maas en

weerdvedaging en kieiberging komt er binnen de

Meers, ten behoeve van de regionale

Voorkeursaan pak ± 46,5 miljoen ton gnnd vnj voor

behoefte. Hierbij komt In totaal ± 4.5

de nationale behoefte. Dit Is 11,5 miljoen ton meei

miljoen ton gnnd vnj. Daarnaast wordt in

dan in Oe Starlnolie M.E R, is getormuleerd.

het Triefveld klei gewonnen ten behoeve
van de keramische industrie.

11,5 miljoen ton me*r grind.

Qiondwatarwlnnlnl
Varandering In stljgNooBte
l r « * t l s c h e w i n n i n g ( t o t a a l in m)
• positief

O

0.0

• negatief

O

-3.9

In de autonome ontwikkeling treden geen

In het invloedsgebied twvinden zich 17 pompputten

wijzigingen op.

in het gnndpakket. Nergens vindt een verhoging van
de gronowalerstand plaats. In alle putten ireedl een
verlaging op die opgeteld 3.9 m bedraagt bij Maas
alvoer van 235 m V s |1,6 m Oij 100 m V s l . De

w

<
<
X
en
z
a:
a

Varanderlng In stijghoogte nletfraatische winning (totaal In m)
• positief
• negatief

grootste verlaging wordt berekend In pompstation

Verlaging van grondwaterstanden tol

Neerbaren 0.4 m Meeswijk 0,1 m en Eijsden 0.1 m

30 cm in diepe wlhputlen bij

(PIJ Maasafvoer 100 m'/S).

Borgheren.

0
0

•1.4 m

+0.0 m

In de autonome ontwikkeling worden geen

in 6 van de 16 pompputten in diepere watenoerenda

veranderingen voorzien.

pakketten wordt gezamelijk een verlaging van 1,4 m
gemeten (bij een Maasatvoer van 235 m^/sl. De
maiimale verlaging is 30 cm gemeten In de pompslaIions van Boigharen en Caberg.
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t.o.v. h u l d i g * s l t u a l l a

l.o.v. h u l d l f * sltuBlIa

Wonan

en

werkan

Aantal badrl)van/wonlnBfln dat
moet w o i d a n vetwljdetd

O
In KotemHall worden in verband met

Ondanks het grote a:eaal grond öat wonjl vergraven

overslromingen wpningen verwijöenj (au-

hoeven aan fle Nederlanflse zijde geen woningen o(

lonoom Vlaams besluill.

bedrijven te wonJen verwilderd. Aan Vlaamse iijöe
worden woningen veranjderd in Hail (autonome om
wikkeling).

V«rlia«r

en

vervosF
Kern van Oud-UrmonO,

VarandarlDK In beralkbaartield

Toename

Toename

Eventuele aanpassing van fle wegSuate-

Door de uitvoering van het Grensmaas project 13\ er

ren/Maaselk ïorgi voor een betere toe-

in vergelijking me) het Nul alternatief geen negatief

gankelijk helfl uan de localie Roo sieren

eftect optreden met betrekking tot de loegankelijkneifl
van het gebied. De weg tussen Aan öe Maas en
Meers, en de weg tussen VissenNeert en Roosteren
wordt omgezet in een doorgaande hetsroule, waarfloor de bereikbaarheid voor auto's erg verminflert.
Echter de plaatsen blijven goed toegankelijk Door de
aanleg van bn^gen blijven Vissenweert en Maas
band ook tijdens hoc^waler toegankelijk. Ten behoeve van hel Grensmaas project lullen 2 tifdedjke
langshavens aangelegd worden m het Julianakanaal.

Lengte t e verplaatsen leidingen

O km

12,1 km

Binnen de sutonome ontwltikellng hoe-

In totaal moet 12,1 km leiding worflen verplaatst e n /

ven geen letdlngan Ie worden verplaatst.

of verdiept.
De bereikbaarheid van het geotea zal
gelijk blijven aan de huifllge situatie.

B
B

in
•c

•)
X
u
a:
•a
c
u
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7.3

PLANOPTIES

7 . 3 . 1 A a n l e i d i n g voor p l a n - o p t l e s
In liel kader v:in de verkenningen en liel i m i w e r p van d e Voorkeiirsaanpak is van
vrijwel elk planondcrdcc! ccn aantal mojiclijkc varianten in beschonwinu n e n o m e n
(/ie hooldMuk 5 van deel U) In principe is met d e vaststelling van d e Voorkenrs^anpak Mior elk planonderdeel een k c u / c uit de diverse mogelijkheden gemaakt.
Daiirtii) geldt dat o p ha.si.s vun d e huielige inzichten

j a n d e gekozen vjriünten d e

vt)orkeur wordt gegeven. Voor een aantal onderdelen gekit echter dat d e definitieve
kcti/e alliankclijk Is van ontwikkelingen die zich vanuit de inspraak en na vaststelling
van Streekplan (Irensmaas voordoen. De vereiste inslenniiiiig van Itcigié aangaande
de te vcrwiichtcn ThalwegverpUiatsingen en de al'stemming o p de Vlaamse planvorming zijn daar belangrijke vcxirheelden van. Ook d e technische mogelijkheden
van d e uitvoerende partijen /ijn van b e l a n g v o o r d e definitieve keuze o p onderdelen
en de vertaling d a a n a n naar concrete vergunningvcjonvaardcn. Hieronder w o r d e n
d e ontwikkelingen die aanleiding kunnen zijn voor afwijkingen van de \oorkeiirsaanpak toegelicht. In de volgende paragraaf worden de pliin-oplies aangegeven die
in d e beleidslijnen van liet .Streekplan Grensmaas zijn o p g e n o m e n .

G r e I» s<)vc r s c h r i j d e n d e :is p e e l e n
(irensoversehrijdende aspecten nemen een bijzondere positie in bij d e verdere
uitwerking en uiivocring van het drensmaasproject. \'oor diverse aspecten van liet
project is instemming van Helgië dan wel de betrokken \ laanise overhedeti vereist.
Het overiegmet België en Vlaanderen kan aanleiding zijn voor bijstelling van het plan
o p onderdelen.
Vanal tie start van het project is bijzondere aandacht besteed aan de relatie met het
Vlaams (Icvvest en de llelgischc provincie Limburg. De voorkeursaanpak is in lijn mei
hel concepi "Levende (irensmaas" dat in Vlaams-Nederlands overleg is gekozen als
niimiclijk ontwikkelingsioncept v(Ktr d e Grensniaasvallci. Vanuit de Voorkeursaanpak zijn er mogelijkheden viKireen verdere optimalisatie in grensoverschrijdend
verband.

Koslciiveriiiinderin^
Mei de vaststelling van liel Deltaplan tirole Rivieren en de bestuursovereenkcimsi
in/ake De Maaswerken (april 199"^) is een verschuiving in verantwoordelijkheden
opgetreden. Vanuit d e eindverantwcKirdelijkheid voor het project achl d e minister
van Verkeer en Waterstaat een g o e d e financiële beheersbaarheid van grtKtt belang.
Vertrekpunt voor realisatie van hel (irensmaasprojeci is hudgeltaire neutraliteit. Dij
de verdere (technische) uilwerking van het project zal kostenbeheersing voorop
staan, Oni hiertoe te komen is een aantal plan-oplics getlclinieerd. Ook de diverse
planopiies die primair vanuit andere overwegingen w o r d e n ingegeven kunnen een
kostenbesparend effect h e b b e n .

M i n i i n a l i s a l k ' ^ e ^ a l I e v e efTeeien
In het oiitvv e r p p r o c e s is \ eel aandacht besteed aan hel li|dig bereiken van hel vereiste
beschermingsniveau, hel verkrijgen van een veilige en beheersbare afvoer en het
minimaliseren van negatieve milieu-effecten (zie deel B). Oetailonderzoek naar de
effecten o p locaal niveau en a.inMillentle onderzoeken naar specifieke aspecten \ an
het pnijecl. kunnen aanleiding /ijn om het plan o p (mderilelen bij ie stellen.

7.3.2 O v e r i l c h t

plan-optles

Talxl -.1 p e i l l een over/iehl van de planntplies die in de lieleid>lijnen v.m hel
Streekplan (irensniaa> zijn iipgenomen

lïaarhij zijn per itpije de ix-lanKrijksic

aank'idinnf;e\ ende minie\ en aanjjeneven. I lierna wiirden de |ilan-(i]Hie'' liiey;eliehl.
waarbij wnrdl inKe^aan up de ie verw^iehten elieelen daanan op niiinie, waier en
milieu Als relereniie wiirdl daarhij nok telkens de uilvixrlng ennlomi de Vucirkeursaanjiak aanfje};e\en.
Niet alk' aanfiCficvcn opties zijn iii liet kader van dit MER onderzoeht. De milieiiel'feeien van t)pties die In liet kader van dit MbK no^ niet zijn onderzoel», dienen
inzithleliik te worden tjemaaki voordat toi uiivoerintidaanan kan worden hesloien,
< )nidai de aangegeven opties jieen betrekking heliheinjp m.e. r.-|ilielitif;e imderdelen
van het plan, hoeft voor de Ixsl uil vorm ing iiieromtrcnt geen aanvullend MER te
worden opgesteld
Talwl T . l
OraraleM i i w n » i g h » « f t H W a i W l W W * » V o o H w u r » — i i M i ( p l i f o p * ! — )

Ondarwarp

Omsctirlivlni

Dynamiek Thalweg

Dynamiek Thal«eg beperken tot
huldig fomerbed
Geen uitvoering Vlaamse locaties
Ter hoogte van riessenbalzen aan
Vlaamse zijde ook rlvlerveiiulmlne
votrulming van da Poort van Koewolde
aan Vlaamse il|de
In laee 1 stroomgeulverbreding zover
als nodig voor bereiken beschefmingsniveau 1/250
tloget Inateoknlveau waar nodig
vanwege onaanvaardbare effecten
Uitvoering volgens ALARA-prIncIpe
Veiwerking bulten het plangebied
Berging mijnsllk In kiel schermen

U<tvoe>ine Vlanmss locaties
Aanpali (leMenhalign

2
3a

BBielhnn v«riil*l
betchermlnemlveau
AanpaaBlrTg Inateeklloofitfl
•Iroomgeulverbredlng
Bepefklng hindei
Vflrvrflrklng toulvenanl
Verwerking verontreinigd
bodemmalerlaal
Aanleg langshaveni

e
7
B
9a

9b
Stroomgaulvetbiedlng Roottaran 10
Klelberging Aan de Maai
KI el berging Uimond
percentage mota

11
12
13

Aanleiding
1 2
3

Situering langshavens afstemmen op
recente ontwikkelingen
Geen langshavens aanleggen
Betere afstemming grondwaterwln- en
rlvlerwaterafvoerbelangen ('maatwerh')
alle kiel uil Aan de Maas ondeigtonds betgen
aanleg van HIelscbe'm In locatie Urmond
veitioglng van het peicentage m o n

X
X
X

X

X

X

Aanltliling
1. grvnso^BnchrlJdonde afatemmtng
2. kostenvermindering
3. minimalisatie neüatleva ettecten

o

D y n a m i e k Thai weg
Itij uitvoering van het projeet volgens de Vourkeiirsaanpak zal de Hialweg. i e . het
diepste deel van de rivier dal ilians gedellnieerd is als de landsgrens, zieh in Ix-paaldc
ri viert ra jeeien en binnen bepaalde marges gaan verplaatsen In overleg met belgië
moei worden vastgesteld o l d i l aan\aardhaar is en welke staaisreehtelijke eonseiiiien-

z

liesdaaraan v e r l i o m k n / i j n Indien Nederlanden Ik'igiëniel toieonsensnskonx'ii ten
aan/ien v.m grenswijzigingen ol' herdeliniëring van de landsgrens, zullen dusdanige
voorzieningen moeten worden aangebracht dat de Thalweg min ol

meer in tie

huidige positie blijri. l>il betekent dat in dat geval moet worden leriiggevallen op
optie 1, waarin '['halwegverplaatsingen alleen binnen hel huidige zonierbed worden
toegestaan. De/e optie is opgenomen in de \Vaier\erkeiining.

a

Tabal T.2
Pïan-oplifli djrnamlah Thalwatf
Optïe

omïchrlivin^

uHvoflrlng conform

aan leiding

Gonsaquenties voor rulmta, w a l * r m M I H M I

varwljiing

Thalwee vil} binnan verruimd
rivierbed. behalve bij nevengeulen Maasbond en
Vlsserweerl

Voorkeuraaanpak

optimalisatie morfologische
dynamiek onder
bepaalde restricties

• weerstanden in nevengeulen bij
* Maasband en VisserwseFt blijven aan
Nederlandse zijde

H6 deel A
deelrapport 2

dynamiek Thai weg beperken
tot huidig lomerbed

Waterverkenning

geen overeenstemming met • veel e<tra civisl-technische maatregelen nodig H3 deel B
België iniBhe gewenste
• beperkte rivleidynamlek, hetgeen van Invloed deelrapport 2
Thalweg veipiaalsing
is op de natuuiontwikkeling

Mei optie 1 wordt het ontwerpcrileriiini 'optimalihane \ an du morfologische dynamiek onder bepaalde restricties" feilelijk gewijzigd in de dynamiek van de Thalweg
mag niet wezenlijk afwijken van de huidige situatie ". Helangrijke nadelen van deze
optie zijn dal er * eel extra civiel-ieehniselie maatregelen nodig zijn om de Tlialweg
binnen het zonierbeil Ie houden en de rivierdynaniiek beperkt blijft. Beide aspecten
beperken het liaiiiiiilijke karakter van de rivier en werken kosicnverhogenti. Tussen
de Voorkeursaan]iak en opiie I zijn vele tussenvarian(en denkbaar. Indien de
Thalweg in hel geheel niet van plaats mag veranderen wordt het tirensmaaspruject
onuitvoerbaar.

Uitvoering Vlaamse locaties
Naar aanleiding \.ui lici advies van de (.onimis.sie Walcrsnood Maa.s zijn, als aanvulling op C:oncepi Stroming, ook drie locaties aan Vlaamse zijde van de rivier in het
project opgen<)nien 1 it het rivierkundig onderzoek is echter naar voren gekomen
dal hel vereiste beschermingsniveau ook gehaald kan worden zonder uitvoering van
de/e locaties. Wanneer de Vlaamse locaties niet worden uitgevoerd (optie 2). dan
mag worilcii \ erwachi tiai zowel aan Vlaamse zijde, als aan Nederiandse zijde extra
eiviei-leehnisebe maatregelen nodig om ongewensie erosie te voorkomen texira
Hessen halzen). Hel areaal dat beschikbaar is voor naluunmi wikkeling neemt bovendien met 91 ha al en e r k o m i "i ~ miljoen ion grind minder vrij.

OP fiHSSKinais t» oeweni

Tabal 7.3
Plan-optlaa ultvoarln^ Vlaamse locatie*

*4«IM

O^la

uitvoering dile Vlaamse
locaties
geen uitvoering
Vlaamse locaties

• W v a a r i l aaafarw
Voorkeurs aanpak

ntlaa voor n i l i n t * , w a t w Mt mlltau
advies Commissie
Watersnood Mees

ile effectbeschrljving Voorkeursaanpak

riviervsrruimlng past niet
binnan Viaamae plannen

varwljilng
HS deel A

meer civiel-techniHche maatregelen nodig

deelrapport 2

91 ha mindei areaal voor nBluurontwikkelIng
5.7 milj. ton grind minder

(alleen rivieikundige
aspecten)

^

Aanpak

*

In de Voorkeursaanpak kan in een aantal nauwe ri\ ierinijecten

flessenlial/.eci

^

slerke erosie van beildingen oevers optreden, waardoor zware en dus koslhare civiel-
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onge\\enMbmncniielconcepi l.eveiuletirensmaas" en tlieiil vanuildaiiHigpuni lol

K

een minimum ie worden beperkt. Naar verwachting kan de aanleg van eiviel-

3

technische maatregelen worden beperkt wanneer aan Vlaamse en Nederlandse zijde

/5iV

geulen (optie S). l>il geldl met name voorde flessenhalzen icr hoogte van lïerg aan

(Jlessviiluilzeii)

lechnische ma.nrcgclcn nodig zijn. liet inzetten van dergelijke maatregelen is

meer ruimte aan de rivier wordt gegeven in de vorm van oevcrverlaging of neven-

de Maas, Obbiehi e i U n c M i i b i e h i , Ier hoogte van de/.e tlcsscnhalzen is iian Vlaamse
zijde voldoende niiniie \oiic ri\ ier\erbrediiij' aanwezift. De mo);eliikliedcn hiertoe
worden in het kader van hec \ Iaams-Nederlands ovcrleK ondcrzoehl.
In liei nixtrden \an de locatie Koeweide ligt een \emLiiiwing in de Mri«imgeu[vertiretlingen weerdverlaging,de/,gn l'oori van Koeweiile. Ilierwortll de rivier niel
verbreed in verband mei de aanwe/igheid van twee woningen. DIK ir de vernauwing
in de rivierbedding /,;il de Maas hier zijn oevers en bedding gaan eroderen. In de
Walen erkenning en Soorkeursaanpak worden hiertegen zware en iliire rivierbeheersmaairegelen getroffen. Hel amovercn van de woningen en verbreden van de
i i \ ier in de l'oori \an Koeweide is een iilanoptie.
TalMl 7.4
naii-«ptl*s laniiak tlsM«nhalisn
Optl*

omschrijving

uHvoarlng conTorm

aanlaldlng

c o n i e q u a n t l a a voor rulmta, w a t o r an m l l l a u

varwIJzIng

In flessenhalzen Bsrg ABn de

VoorkeurBaanpak

tegengaan ongewenste

zie eflectbeBciirl|ving Vootkeursaanpak

H6 deel A

Maas, Obbtcht en G reven bic hl

eroiie Vlaams tieleid

zware verdediging van liedding

nog In ontwikkeling

«n o«v«rs
3a

tar hoogte van n e u e n h a i i a n

• Vlaams-Nederlands overleg

«fin Vlaamse iljda ook

• kostenbesparing

rivierveiruiming

• tegengaan negatieve

* minder ol minder zware verdedigingswerken
nodig
" voor overige aspecten nog niet bekand

aHecten
i w a i e rlvletbahaeramaat-

Voorliaur«a«npBk

tegengaan ongewenste

regelen Poert Hoeweide

erosie

verbreding Poort Koswelde

minimaliseren kosten

• iware rlvlertMtiaarsmaatregelen aan Vlaamse
en Nederlandse zijde

H6 deal A
deelrapport 2

• lokale verhoging van de waterstanden
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* amoveren twee woningen

deelrapport 2

* negatieve landschappelijke effecten

Iterelkeii verelM hesehennin>{sniveau
1 k i leinjio van grond.sioltenwinning is in alle verkenningen en de VoiirkeiirsaLinpak
alluiiikeliik gesiekl van de termijn waai'binnen liet vereiste heseliermingsniveaii
nmel worden gerealiseerd. Daarvoor is uitgegaan van volledige realisatie van de
siroonigeiilverbrediiigen. mei uit zondering van de extra verbrede delen bij bierenen
Koeweide, plus de uitvoeringvan de Jaaraan geri'laieerde kleibergingen in de eerste
projeell'ase, waarbij het jaar 2()()()als standaiiim is gehanteerd. Om liet besehermingsiiiveaii legen oversli'oniingen van 1/250 per jaar ie realiseren hoeft de
si rot inigeiil verbreding eebler niel oveml volledig in lase l te worden uitgevoerd
(optie t). Met name in bel middenirajeei van de (irensmaas kan hiertoe- worden
voKiaan mei een inintler vergaande verbreding. Indien de drie Vlaamse loeaties
vvortlen iiiigevoeril voor ilH)S, is ook liier aan Nederlandse zijde lemporisering
mogelijk. Hierdoor kan llexiheler worden ingespeeld op de grondstolfenmarkt.
luigeeii een gunsiige invloed kan hebben op de prijsoniwikkeling.
Tabel T.S
plan-optlas tiarafkan v a r a l a l b a a c h a r n i l n f a n l v a a u
Optla

omschrijving

u l l v o a r i n g conform

In lase 1 ultvooilng stroom.

Voorkeursaanpak

geulverOioding. m.u.v. entra

aanlaldlng

c o n s e q u e n t i e s voor r u l m t a , w a t o r o n mlllau

varwljilng

realisatie vereist t»escher-

jaarlijks grlndaantwd circa 5 mlljoon ton

H6 deal A

mingsniveau In 2 0 0 5

verbrede delen bIJ Itteian an
KoewelOe
In lase 1 uitvoering slreom-

• marktconforme afzei

ge ui verbrod Ing zover als nodig

* rivierverruiming

voor beschermingsniveau

variabel jaarlijks grindaanbod

Vlaamse zijde

1/250

/5'J

A:iii|>;i>sen iiiMeekhtxiKte ïttrooniKe ui verbreding
De in de Voorkeiirsaanpak (jekozen insteekhoogtc voor de stroomj^eulvcrbredinH is
gebaseerd op iinirfndynaniisehe en ecologische motieven. Met de gekozen insteekhonjjte krijj;! de rivier maximale niimie voor hel vormen van nevengeiiien en
gnntlcllaiidencnonistaaieeiidiiidelijkef;riidiëni van veel naar weinig overstroomde
gebiedsdelen. Daar waar dil uil oogjiiLni van rivierbeheer nodig is. is de insleekhoogte uangepasi. Hiermee zijn tevens de grooisie negatieve grondwaierciïeeien
tegengegaan. Detailonder/oek op loeatieniveaii kan aanleiding zijn om op bepaalde
trajecten voor een hitgcre insleekhoogle te kiezen (opiie "ï), .Vlolieven daartoe
kimnen zijn:

Hochter BatDpü fifiii vgn ae Wflflmse tocffUes

Ril 'ierhehnershi^
Hit aanvullende gegevens over de dikie van de grinillaag en de aard van de onderliggende laag kan naar voren komen dal mei de gekozen insleekhoogle de kans op
onioelaalbare erosie groot is In dal geval moet een hogere insteek worden gekozen.
Bescl.wnn/ii}; };niiielii'ali-ii>i.-/ciii}icii
Uil geohydrologisch onderzoek is gebleken dat hel loekomslige rivierpeil mogelijk
tot ca pa c i lei ts verminde ring van de \ laamse grondwaterwinningen in Eisden en
MecNwijk leidi. Dil verdieiii nader onderzoek. Als maatregel om deze ct'fecicn ie
beperken kan gedacht worden aan een hogere insteekhoogic in een deel van hel
irajeci .Vlaasband-Naiienhoven.
Tabsl 7.6
Piaiv«ptlem aanpaBHn Invtsoh hoogt» •troomgaulverbrodlng
Opll*

omtchrtlvinf

utlvoaring coMfomi

nlaldlng

coaB*4Mntl*s VOM rulml*, W B I M « I mlllau

algemene Insleekhoogle Is
Vootkeursaanpah
gemiddelde bodemtioogte 60ni
brede geul; op een aantal
trajecten 1 a 2 m hoger

" mortodynamlek en
> maximale morfologische dynamiek
ecologische ontwikkeling; > ecotoopverdeiing benadert streefbeeld
• tegengaan ontoelaatbare • bedreiging capaciteit Vlaamae
erosie en negatieve
grondwateiwinninBen
grondwet ereffecten

aanpassing Insteekhoogte

minimaliseren negatieve
eflscten

vcnrijiing
H6 deel A

nog onbekend

Beperking h i n d e r
[n de Voorkeiirsaanpak wortil gestreefd naar reductie van de geluidbelasling tol
onder de voorkeursgrenswaarde van 'ÏD dB(A). Hiertoe wordt op bijna alle locaties
geluidarm maicrieel ingezcl. Daar waar dit alléén niet voldoende is w<)rdt transpon
per ;is levens geileeltelijk vervangen tloor transport per hand. Uit hel hinderTab*l T.T
Plaivoptlae baparklng hindar
Optia

omschrijving

uttvoarlng conform

aantaiding

uitvoering voigans

Voorkeursaanpak

mlnlmsllsatle tilndereftecten • geluidarm materieel en mobiele tiansport
banden op viijwei alle locaties
• 179.000 bmd

HG deel A

koatanvermlnderlng

deelrapport 7

BTM-principe

uitvoering volgens ALARAprincipe; geen overschrijding
grenswaarde; add. maatregelen
bij * bmd > 10.000
# nmü: aantal frlnOmrmaaaaÉgtn

consaquanlla* voor rulmta, waler an milieu

' geluidarm materieel en mobiele transportbanden op vIJI locaties
< 191.000 hmd

varwijiing

imder/oek i,s naar vuren jjekomen dat de grootste hinderrediieiie, uitgedrukt in liet
aantal hindermcnsdagen, wordt bereikt met mitigerende maatregelen op vijf loeaties.
(>]i de andere loeaties waar de \oorkeursgrcnswaarde wordt overschreden is het
aantal hinderniensdagen als gevolg van de korte duur van de ingreep en/ot' het
geringe aantal fjeliinderden erj; klein. Op gn)nd van het relatief geringe niilieureiideiueiit vaii de maatregelen bi| locaties waar het aantal hinderniensdagen minder
dan 10.(K)() bedraagt, is als optie uitvoering van het project op basis van hel ALAIÏAprincipc" opgenomen (optie 6). Hieraan is als volgt invulling gegeven: nergens
overschrijding van de grenswaarde van 6ü dlS( A) eu daar waar het aantal hindeimcnsdagen meer dan 10.()()() hedraagt aanvullende hinderbeperkende maatregelen treffen. Hij uitvoering van de/,e optie bcdraaj;! hei aantal hinderniensdagen 191.OOO.
Doortlai mindergeliiidarni materieel en mobiele tninsportbanden ingezet hoeven te
worden is de logistieke organisatie van het projcel eenvoudiger en worden de kosten
gereduceerd.

V e r w e r k i n g (oiitvenant
hl alle verkemiiugeii en de Voorkcursaanpak is als uilgangspiint gehanteerd dat liet
toLilvenant dal aan de Nederlandse zijde van de (irensmaas vrijkomt, aan Nederlandse
zijde binnen het plangebied wordt verwerkt. Er zijn echter ook mogelijkheden om
hel toiitvenant in bestaande verwerkingsinstallaties huilen het plangebied te verwerken, onder andere in hei Maasplassengebied met bestaande baggermolens of aan
\'laamse zijde van de Maas (o|itie - ) . Verwerking buiten het plangebied kan kosicnbes]iaring nicl zich meebrengen, omdat in dat geval geen nieuwe verwerkingsinstallaties hoeven te worden gebouwd. Door (beperkte) lijdelijke depotvorming in
bestaande grindplassen kan bovendien beter worden ingespeeld op de grondstoffenmarkt. Indien hiervoor voldoende capaciteit beschikbaar is, kan de afgraving in het
(ircnsmaasgcbied sneller verUjpen dan in de huidige op/et is gepland. De uitvoering'
stemlijn vau lici (Ircnsmaasprojeci kan daarmee aanzienlijk worden verkort.
O p i i e " is nader uiigewerki in de .Maasplassenvanant van de Uitvoeringsverkenning
(zie lio<)fdrappori deel fl).
Uit de liinderberekeningeu is naar voren gekomen dal de verwerking binnen het
plangebied nauwelijks geluidhinder met zieb meebrengt. De verwerking van het
imilvcnaiil buiii'ii het plangebied zal dits geen merkbaar positief effeet hebben op de
totale geluidhinder in hel plangebied, hi het Maasplassengebied zal de hinder als
gevolg v.m de verwerking met baggermolens aanzienlijk toenemen. Hel transport
van loutvenant naar verwerkingsinstallaties buiten bet plangebied kan op dezelfde
wijze plaatsvinden als de afvoer van gereed pniduct binnen de Voorkcursaanpak; per
schip over het Julianakanaal.

Tabsl 7.B
M i m p t l » » ramwifclng tawityiwant
Optie

omBchrlJvlng

uitvoering conform

aanleiding

consequenties voor ruimte, waler en milieu

verwijzing

verweiHIng toutvenant
Nederlfindse locaties binnen
het plangebied In 3 vaste en
4 seml-moblele Installaties

Voorkeursaanpah

MER bepeiht tot Ingrepen
binnen het plangebied

• geen noemenswaardige geluld- en stothindei
• visuele hinder
• HoclBBl-maatsch appel Ijk Knelpunt

H6 deal A

verwerking toutvenant
Nederlandse locaties bulten
het plangebied, b.v. In
Maasplassengebied of aan
Vlaamse zLjde van de Maas

kostenvermindering

s
VI

z

> logistiek vrij eenvoudig
• wInlempD kan hoger
• geen visuele hinder In Grensmaasgebied
• toename hinder bulten hst Orensmaasgebied
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Verwerking verontreinigd bodem materiaal
In het kader van d e Milieuverkenning is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor
d e berging van het bij de

riviervemiiming

vrijkomende, verontreinigde bodem-

materiaal. Hierin zijn diverse locatie- en inrichdngsvarianten onderscheiden. O p
grond van milieu-argumenten, waaronder minimalisaiie van d e blootstcllings- en
verspreidingsrisico's en minimalisatie van het transport, is in de Milieuverkenning
gek()zen voor d e variant waarin alle vrijkomende klei plus het mijnslik afkomstig van
stortplaatsen bij Grevenbicht (EIba) en IJrmond in d e kleisehermen wordt geborgen.
De berging geschiedt in het kleischerm dat zich het dichtste bij de herkomst locatie
bevindt. De kleischermen w o r d e n voorzien van een mantel van relatief s c h o n e klei.
De berging van het mijnslik in de kleischermen kan stuiten o p maatschappelijke en
juridische bezwaren. Daarom is er in d e Voorkeiirsaanpak vooralsnog voor g e k o / e n
om het mijnslik buiten het plangebied te verwerken. .Mocht onderzoek uitwijzen dat
d e berging van het mijnslik in de kleischermen maatschappelijk en juridisch wél
aanvaardbaar is, dan kan alsnog w o r d e n besloten d e aanpak uit de Milieuverkenning
uit te voeren (oplie 8).
Tabal 7.9
Plan-optla
Optie

•iking verontreinigd bodemmatarl»»!

omvchrljvlng

uitvoering conform

aanleMIng

consequenties voor ruimte, water en mlKeu

berging al het vrijkomende.
gebledselgen bodemmateiiaal
In de kleischermen:
veiweiking niet-gebledseigen
materialen bulten het
plangebied

Vaarkeu is aanpak

verwerking conform

• minimale blootste 11 Ings. en verspreldlngsrlslco's

behalve gebledselgen
boijemmaterlaal ook berging
vrijkomend mijnslik In de
kleischermen

Milieuverkenning

verwijzing
H6 deel A

ALARA-prIncIpe;
• beperkt trans Dort
Juridisch en maatschappelijk
haalbare oplossing

minimalisatie negatieve
effecten
kostenvermindering

minder transport
minder kosten
minder ruimtebeslag

deelrapport 5

Aanleg langshavcns
In zowel de verkenningen, als d e Voorkcursaanpak is uitgegaan van d e aanleg van
twee nieuwe langshavens in het julianakanaal voor d e afvoer van grind en zand.
Daarbij is er vooralsnog vanuit gegaan dat deze langshavens aan de we.stzijde van het
kanaal w o r d e n aangelegd. Er/ijn echter than.s ontwikkelingen langs hel julianakanaal
gaande, waarmee bij de situering van de langshavens rekening moei woi'den
g e h o u d e n (Maasroute-project, aanleg indusirieterrein Graetheide). Het kan doelmatig zijn om de uiteindelijke situering van de langshavens af te s t e m m e n up deze
ontwikkelingen, rekening h o u d e n d met alle betrokken belangen o p locaal niveau
(optie 9a), Indien de havens aan de oostzijde van hel kanaal worden aangelegd zijn
extra iweiliruggingen van ti-ansportbanden over het Julianakanaal nodig. Overigens
heell afsiemming o p lopende ontwikkelingen een gunstig effect o p het ruimtebeslag.
Daarnaast kan dit ook een belangrijk kosten reducerend effect h e b b e n .
Op grond van de intensiteit van het scheepvaartverkeer zijn volgens de richtlijnen
van de Commissie Vaarweg Beheer in principe geen langshavens in het Julianakanaal
toegestaan. V o o r d e specifieke situatie in het Julianakanaal en het tijdelijke karakter
van de overslag is in het kader van dit .M[;R door Rijkswaterstaat onderzocht o! de
langshxivens toch kunnen w o r d e n toegestaan. De belangrijkste redenen voor dit
onderzoek waren;
•
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meer transport over land en daarmee extra hinder, meer milieu-emissies en
negatieve effecten o p landschap indien d e grondstoffen via bestaande havens

Be^ldduJi: l[a^t!tt Je itlcfH

moeien w o r t k n affievoerd;
•

exini kosten bij afvtur via bestaande liavens. nmdai transpon per as of band
duurder is dan inmsport per sehip;

•

Riimiiliike knelpunien bij irun^porl |ii-r as o( band naar bestaande havens.

Voiir.il \ an\vej;e de eersie iwee arnumenien wordt er in de Voorkeiirsaanpak vanuit
Hejiaan dal de aanlejj van langsliavens kan worden loe^estaan. Indien dil eehler loeh
op onoverkomelijke nautische lu'zwarcn siuii. dan m(Kt worden teruiyicvallen op
(ipiie Oli, waarin hel grind en zand uiisluitend via bestaande havens wordt afgevoerd.
Ik- milieu-cffeeien moeten dan nader in lieeld worden gebraehi.
Tabal T.ID
PlaiMiptIa* aanlag havani
Optia

omtchrljvlnt

liltvoaFin^ conform

gebruik beslaande insteekVoorlteursaanpak
havens en nieuwe langahavens
aan weïtj^de Jullannkanaal
vooi afvosr grind an land
9B

«Ituedne langïhavent
atfltammen op niauwa
ontwikkeiingan

9b

geen langshavens aanleggen,
maar uitsluitend afvoai vla
bestaande havens

aanleïdlnf

coniequflntlBs voor rulmta, watar on mlliau

varwljzlntf

minimalisatie transport
over land

zie effect beschrijving Voorkeursaanpak

H6 deel A

' minimalisatie negatieve
erf ec ten
' kaïtenbesparlng
nautische bezwaren tegen
langshavens

mogeltjk eitra overbfugglng(en) over
JtiNanakanaal nodig

•
•
•
•

meer transport avei land
mee> hinder
meer mllleu-emissles;
negatieve landschapseffecten

de«l rapport 7

StnKMiigeulverhretlinjj R(Kisleren
In het noorden van de loeatie Uoosteren ligl een pompstation van de Waicrleidinginaatsehappij l.imbiiri; Dit ponipsiaiion omtrekt grotendeels grondwater dat uit
/viidooMelijke rielitingtiiestroonii en tevens een deel Maaswaier. t e n verbreding van
de Maas op dil trajeei verkort de reislijd van het rivierwater lot aan de pullen
Hierdoor wortll er naar verhouding meer Maaswaler opgepompt, dal minder goed
van kwaliteit is ats het grondwater Vergraving van de deklaag verminden bovendien
ile bescherming van het grondwater legen bet binnendniigen van rivierwater tijdens
overstromingen. Om t k / e redenen is in ile Voorkeursaanpak reeds uilgegaan van een
beperkte ^^roomgelll^erhreding bij Koosieren. Verwaehl wordt dal met name
stroomgeulverbreding ten noorden \an bei piiiieiivckl de kwahteil van het
opgepompte grtmdwater bedreigt.
Ilehalve met grondwaierbelangen moet in dit trajeet ook rekening worden gehouden
met de bescherming \an RooMcrcn en .Maaseik tegen t^ersiromingen. \''H het
rivierkundig onderzoek is naar vi>ren gekomen dal uitvoering van de \oürkeur,saanpak hier enig waierop,stuwend efleei lieefl. Bij Roosteren wordt het vereiste

Do Mans by tfe walerKinninu ffoosteren

Tabal T.11
W— optlai atnMHngaulvarbrodIng Rooalarwi
OptIa

10

omschrijving

uitvoering conform

aanleiding

coneequentlee voor ruimte, water an milieu

varwijzing

tMperkte stroomgeulverbreding
an kade-ophoging

Voorkeursaanpak

waarschijnlijk geen
nadelige effecten op
grondwaterkwalltelt

zie effecltïeschrijving Voorheursaanpak

H6 deel A
deelrapport 3

minimalisatie
negatieve effecten

nog onbekend

betere afstemming grondwaterwln- en rlvleiwaterafvoeibelangen ('>naalwerk')

K>3

beschermingsniveau zonder k:i de-op hoging niet gehaald.
De beste oplossing voor zowel de beseherming van de grondwaierkwalileil, als hel
tegengaan van ile watcropstuwing en liet hereiken van het beschermingsniveau
1/250. moet door middel van deiailonder/oek op loeatieniveau worden vastgesteld
('maatwerk'). Daarbij kan worden gedaeln aan een aangepaste vormgeving van de
siroomgeiilverbreiling zoals die thans is voorzien in eomhinaiie met kade-ophoging,
maar ook aan rivierkundige maatregelen siroomafwaarts (optie 10).

Kleiberglng Aan dv Maaü
In de \ oorkeiirsaanpak wordl een grool deel van de vrijkomende klei uil de locatie
Aan de Maas geborgen in een bovengrondse kleiheliing. De inrichting van een
kleilielling is koslen-technisch geen optimale oplossing. Indien alle klei in een (mdergronds kleischemi wordt geborgen zal er meer grind worden gewonnen, wat de
baten van de locatie zal verhogen.
In de locatie Aan de Maas zelCis niet genoeg plaats om alle klei imdergronds te kunnen
bergen, in verband mei het talud van liei liilianakanaal. Daarom zal een deel van de
vrijkomende klei getransporteerd worden naarde lijcatie llteren. wat hienoor wordl
uitgebreid met 15,1 heeiare.
TalMl T.12
Plan-optlai klelbarglng Aan da Maaa
OpM*

11

ofn*chri|vln^

ultvoarin^ conform

aanleiding

conaequantloB voor rulmto. water en mltiau

verwijzing

beigfng iirllkomende kiel In
bovengiondse kleiheliing

Voorkeuraaanpak

aansluiting helllngbos
op Schaiberg

l i s effect beschrijving Voorkeursaan pak

H6 deel A

kotten Iwsparing

betglng viljkomende kiel In
ondergionds klelscherm

> extra winning 2.5 mllloen Ion grind
' negatieve landachapseffecten Itteren
' verdubbeling aantal HMD te llteren

deelrapport 7

Kk'ÜK-rgiiig I r i n n i i d
In lic ViHirkcLirsaanpak wordt de vrijkomende klei uit de localies Meers, Maasband en
Urmond geborgen in een kleiseherm in de locatie Meers. Dit heeft echter als nadeel
dat de klei uil de ktcaties Maasband en ürmimd over een gn>le afstand mcK-t worden
getranspoileerü. 'I'raiisporl van klei over grote al'sianden is een kostbare aangelegenheid. Door de vrijkomende klei uit de locaties .Maasband en l rmondle bergen ineen
kleiseherm in de locatie l'rmond neemt de Iran sport afstand en daarmee tevens de
transportkosten aanzienlijk af. I let kleiseherm in de locatie Urmond zal een gebied van
32 hectare beslaan en zal worden ingericht als natuurgebied.
TalMl T.13
P l a n ^ p t l — k l d l b f t f i H Utmoat
Oplie

12

omachrijvin^

uitvoering conform

aanleiding

berging In kleiseherm Meers

Voorkeursaanpak

• concentratie van
ile effect beschrijving Voorkauraaanpak
verontreinigde kiel
• ruimtebeslag minimaliseren

HS deel A
deelrapport 7

' transportkosten

deelrapport 7

berging in kleiseherm Urmond
ondergronds klelscherm

consequenlie* voor ruimte, walar en (nillau

• toename areaal natuurgebied
• afname areaal landbouwgrond
• afname transportafstand voor kiel

Mors
Bij afgraving. transport en verwerking van loutvenant blijft een deel achter wat niei
op de markt kan worden afgezet, mors. Deze mors beslaan onder andere uil

verwijiing

stoorlatjen. hom rest i'ii en stecnkimltjes die / i i l i Jii liet loiilvenant bevinden. In de
Voorkeiirsaanpak is aangenomen dat het pereentagc mors locaal verwaarloosbaar
klein is. ErvaringscijkTS van onigrondingen in Midden-U mbiirg laten echter zien dai
het percentage mors kan oplopen tot H% van het lonivenanl. De mors wordt
geborgen in de kk'isehemien. Om rekening Ie kunnen himden met de toename in
ruimtebeslag bij een groter morspe reen lage /ijn de niLlieu-cltct ten berekend indien
het percentage mors won.ll verhoogd lot S'S.. De totale oppervlakte van de klcischermen M I dan toenemen met 20 hectare.

Talwl T.14
Plan-oplla* M w *
Optia

13

7.4

«iHdirilrlfll

uHvoarinf eoaform

•••laldliia

«opaaqMartt— voor rubnta, walor on mllloii

vonrljziüC

mois Is 0 \

VtMrtieunaanpah

alle more kan wordsn
opBewerkt tot
ophoogiand

zlo effect beschrijving Voorla e ursaan pak

H6 deel A
deelrapport 7

ervaringscijfer*
Mlddan-Umbu^

• afname areaal landtMuwgrond
• afname ataaal hoge archealogl»che potentie
• varplaataen axtra kabels

deelrapport 7

man !• 9%

CONCLUSIES

De \ oorkenrsaanpak voldoet aan de doelstellingen van bet project ($ "".l.l )en aan
wet telijke regels en normen (S 7.1.2> en komt/oveel mogelijk tegemoet aan geldende
beleidsuitgangspunten (§ ~.1.5). Alhankelijk van ontwikkelingen die zich na de
vaststelling van hef Streekplan (ireiisinaas voordoen, kan het project op onderdelen
anders worden tiitgevoerd tian in de ViK>rkeursaanp;ik is aangenomen. Clp voorhand
kan reeds een aantal mogelijke arvvijkingen worden aangegeven (5 "•.^). De/e
alvvijkingcn /ijn als /)/iiii-'i/iik-

in de beleid.slijneii van het Streekplan (ircnsmaas

<ipgcn<iTiien, Voor de meeste v.in de/e pkui-oplies geldl dat de iiilvoeringsniogelijkbeden en milieu-etïectcn daarvan nog moeten worden oiideivoehi.
Op basis van de huidige inzichten geldt de Voorkeursaan pak als de nicesl wenselijke
vvij/e voorde uitvoering van het ('.rensmaas]irojeci. l i l tie diverse plan-opiics blijkt
echter wel dal er op een aantal aspecten nog nader oniler/oek, c.q, overleg met
betn)kken partijen moet jilaatsvinden voor opiinialisalie van de Vt)orkeiirsaanpak ()p
onderdelen. Daarom is na vaststelling van bel Streekplan (irensmaas nog een
uit werkingsfase nodig, waarin vervolgbesluiten worden genomen en het plan wordt
geconcretiseenl in iil[vtH.-rbare bestekken.
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8

Leemten in kennis en evaluatie
achteraf

8.1

INLEIDING

In liet MHR zijn voor de beschrijvinu van de milieu-etïeeien geen leemten in kennis
meer aanwezig die de besluitvorming wezenlijk /ouden kunnen beïnvkteden. Tijdens het ontwerpproecs en bij het beselirijven van de milieu-elfeeien zijn leemten
gesignaleerd np hei gebied van rivierkiinde, hodeniverontreiniginH en grondwater.
IlierMior is inmiddels aanvullend onderzoek uitgevoerd. De resiitiaien hier\an zijn in
dit .MliK verwerkl. Wel zijn er nog leemten die relevant zijn voor de uilvoering en
vergunningverlening van hel projeet en die in nader onderzoek in een laier stadium
dienen te worden onderzocht. In dii verband wordt ook gewezen op de hiervoor
besproken plan-optïes.
Dit liooCilsliik geeft een overzieht van deze leemten in kennis, aanbevelingen voor
nader onderzoek en ile op/et van een e^aliiatieprogramma. Hel bedoelde evalnaiiepnigraninia isgeriehi op de nioniloriiig van de werkelijk ojitretlende etfeeien tijdens
en na de uilvoering van het projeet. De leemten en aanbevelingen worden uitgebreider besproken in de betrelïendc deelrapporten.
l ) p iwee belangrijke leemten in kennis wordt hier niet ingegaan omdat ze buiten het
bestek van <!ll \ l l k \ allen Met beireltde kosien-haien verhtmding van het jirojeet en
de hiermee sanienhangenile wisselwerking mei de markt van grondsiollen en de
tlnaiKiële beheersbaarheid van de uitMiering van het projeet. Beide zaken komen
nader aan de orde in hel Streekplan Grensmaas, Wijzigingen in de aannames hiervoor
die len grondslag liggen aan dil MT.R kunnen grote consequenties hebben voor de
uitvoering van het pri>jeei en daarmee de milieu-elfccten. Een van die aannames is
bii\oorbeeld de jaarlijkse hoeveelheid grondstolïen die zonder ongewenste prijselïeeten op de markl gebraehl kan worden. Deze hoeveelheid is het uitgangspunt van
het logistieke concept en werkt door in de capaciteit van verwerkingsinstallaites. het
transpon en de hinder.

B.2

INGREPEN

Leemten in kennis
Bij de vormgeving van de rivier en de aanleg van kleisehemien komen grote
h<K'veelheden grind, zand en kiei vrij. De huidige schatting van deze hoeveelheden
zijn gebaseerd op een beperkte h<»eveelheid gegevens. Mier zal in de verdere
planuiiwerking de nodige aandacht aan besteed nn)eien worden De onnauwkeurigheid is gerelaieerd aan de dikie van de deklaag, de dikte van het toutvenant ("dikte
grindpakkei") en de samenstelling van het toutvenani. De nauwkeurigheid waarmee
de/.e parameters bepaald kunnen worden heeft invltK'd op:
•

de uiteindelijke vormgeving van de rivier, en daarmee de effecten op waterstanden en hesehermingsniveau's.

•

de te u innen hoc\ eclheden grind en zand (en onbruikbaar materiaal) en daarmee
de opbrengst, planning en de uitvoering.sduur;

•

de logistieke concepten waarvan is uitgegaan en uitvoeringsdmir:

•

de kleihalans per locatie en daarmee hel (klei-) transpori lussen locaties.

V(K)r df hepaliiiK van d e dikte van d e deklaag i^ gemiddeld 1 boring p e r 4 hectare
aamve/in De buringen zijn eehler niei e\ enredig verdeeld over het gebied Cieschal
wordt dal d e dikie van de deklaag aan de Nederlandse /ifde een onnaiiw keurigheid
\aii + H)": heelt. \'an de Vlaamse loeaiies zijn nauwelijks g e g e \ e n s bekentl iiver de
ilikie van de deklaag. /otU»ende is voor deze loeaties d e onnaiiwkeiirigheid in d e
dikiebepaling van d e deklaag zeker groter dan ICÏfi.

DHHc

toiilrencinl

De gegevens van de grinddikte zijn beperkt tot gemiddeld I boring per 1 i liectare;
d e onnauwkeurigheid wordt gesehat o]i ± Zl)"- Kehter o p een aanial locaties
(waaronder de drie Vlaamse locaties) is de onnauwkeurigheid van de dikte van het
touivenani pakket kleiner. Zo is bij Aan de Maas geen enkele boring aanwezig ioi o p
tIe basis van het grindpakket {wel zijn bij Aan d e Maas gco-electrisehe metingen
verricht) (legevcns over d e dikte van het grindpakket zijn hier wel belangrijk in
verband inet de aanleg van de kleisehermen,

Siitneiistellfng

Iniiliviuiiir

lien andere leemte in kennis vormt de samenstelling van het tontvenant. Alleen \:m
ile locaties Borgharen/Itteren (zomerbed) en .Meers zijn gegevens beschikbaar. Uit
deze zeelgegevens blijk! dat een verhouding zand/grind van 25/7S % in de meeste
gevallen gehaaki u ordl. De samenstelling \ an hef [ont\enanl bepaalt de verhouding
tussen ^rijkomenil grind en zand en is derhalve van belang voor de berekening van
de Ilnaneiele opbrengst van het project.
Met percentage "iinbniikbaar" materiaal (mors) en verontreinigingen als steenkool
en organisch materiaal in het toiitvenant is maar len dele bekend O p basis van
praktijkervaring wordt vooralsnog aangenomen dal slechts een zeer klein deel van
het lotit^enant onbruikbaar is; ilit onbruikbare materiaal wordt geborgen in kleis c h e n n c n . Het grootste deel van tIe "onbruikbare" fractie zal w o r d e n gebniikt als
1 iphoogzand. Vooralsnog wordt aangenomen dat de hoeveelheid mors dermate klein
is dal dit de hoeveelheid grind en zand niet significant beïnvloedt en dat er tijdens «Je
verwerking geen problemen optreden met dit materiaal, lichter enaringscijters uit
Midden-Limburg laten een hoger percentage mors zien (zie planopiie I.S). l 'il nader
onderzoek zal moeten blijken wat het morspercentage in het (irensmaasgebied is.

A a n b e v e l i n g e n voor nader

onderzoek

In hel kader van d e vergunningverlening zal nader onderzoek moeten w o r d e n
verricht naar de dikte van de dek- en loiitvenantlaag. Aanbevolen wordt om vooralgaand aan de vergunningverlening per locatie een detailkariering van de deklaag en
de grindlaag uit te voeren. Vooral in d e locaties waar weinig gegevens over d e dikte
van d e grindlaag bekend zijn, is nader onderzoek noodzakelijk. Het aanvullende
onderzoek naar d e htjcveclhcdcn toutvcnant en klei kan relatief eenvoudig gecombineerd worden niet aanvullend onderzoek naar d e samenstelling (percentage zandgrind) en kwaliteit (mors) van liet grindpakket.

A a n b e v e l i n g e n voor

monltorlng/evaluatie

Tijdens d e afgravingen moeten d e hoeveelheden nauwkeurig w o r d e n bijgehouden
ztHlat tijdig aanpassingen in d e logistiek en planning kunnen w o r d e n gemaakt.

8.3

UITVOERING

Leemten In kennis
l>e kk-i>tiiernien die wiirden ;iangek-gd zijn gemiddeld 6 m diep en grondwaterstanilen licviritlen zich / o n .< m onilcr maaiveld, lien leemte iii kennis is de
deiailuitwerking van de aanleg van de kleischermen (en de daannee sanienhaiigende
kosten), In het M!;R wordt op basis van een globale leehnisehe analyse aangenomen
dal geeoMi partimen teerde aanleg mogelijk is Pri>blemen kunnen zieh voordtx-n bij
liel verdk'hten VAU de naite klei in een grindpakkei dal moeilijk te bemalen valt,
Bovendien moei soms lol een grote diepte worden ontgraven waardoor in terrassen
zal moeien vvortlen gewerkt. De uitwerking van de aanleg van tie klei.'^thernien /al
binnen hei \ergiLnningenirajeei nader worden nitgewerki.

Aanbevelingen voor nader onderzoek
l>e aanleg van kleischermen, eventueel in eonihinatie niet proefproject.
Aanbevelingen voor

monitorlrrg/evaluatIe

MoniloringiangrondrtaierMaiuleii nnnl kkiscliernien tijdens uitvoering is noodzakelijk om eventueel optredende grondwatersiandsverlagingen op grotere afstand
van de kleischermen op ie kunnen sporen. In verband met een eventueel risico van
uiispoeiing wordt aanbevolen mcelpunien (e plaaisen benedensirooms van deze
kleibei^ingen. om de grondwaterkwaliteit ie monitoren.

8.4

RIVIERBEHEER

Leemten In k e n n i s , beperkingen

onderzoeksmethoden

De i n / i c l i u n in liel geilrag vaii ile tirciismaas / i j n , mede door de evaluatie van liet
seiiaalniodelonder/oek. Merk toegenomen. De kennis van de specilk'ke kenmerken
van het plangebied is echter nog steeds beperkt. Dit komt door de grote mate van
variatie van eigenschappen van de bedding, de ondergrond en de oevers. Het heeft
ook te maken mei de sterke variatie van ile maatregelen en effecten langs de
(irensmaas. De mate waarin bij\ oorbeeld de oeverbe se berm in gsm aal regelen zoals
o]igcnomen in de Vonrkeiirsaaniiak in de pniktijk definiilcf noodzakelijk /ijn laat zich
pas na het verkrijgen van grondiger kennis van de lokale omsiandiglieden bepalen.
Uiteraard is de nauwkeurigheid van de voorspellingen evenzeer gekoppeld aan de
siand van de technische mogelijkheden. In de/e studie is gehmlk gemaakt van een
nieuwen nog in ontwikkeling zijnd rekcnpakkct voor de eendimensionale beschrij\ ing van murtblogische verschijnselen van hel t \ p e d a i in de (irensmaas voorkomt
(k'lel op de eoniplexileil van zowel de transport verschijnselen als liet slroombeeld
zou een liveedimvusumtial

rekenpakket meer inzicht kunnen geven. Een dergelijk

pakket is echter nog niet voorhanden.
Naar \ erwachiing kan de aanleg van civiel-technische werken ter bescherming van
de bedding en de oevers beperkt worden indien er aan Vlaam.se zijtle meer ruimte
wordt gcgc\en aan de r i \ i e r i n de vorm van ne\engeulen. VS elke maairegelen precies
nodig zijn en wal de milieu-el'feclen hiervan zijn, vormt een leemte in de kennis en
zal nader onderziK'ht moeten worden.
I>e fundaties van de bruggen liggen op een veilige diepte in vergelijking lot de
berekende loekoiiisiige rivkrbedding. Alhankelijk een nadere detaillering van aanleg-

Ia^en kunnen er cehier. mede alliankelijk van de ingrepen aan de Vlaamse kant
lijdelijke en lokaaJ zwaardere Mromingsomslandiijheden optreden dan thans te
viK)r/ien zijn en dient aan de veiünlieid van de hnittl'undaiies aandathl besleed ie
wi>rden.
Aanbevelingen voor nader o n d e r i o e k
liekeninu hondend niet de periode van uitvoeringvan hei (irensmaasprojeetzijnde
vi>lnenik- aanbeveÜnHen aan de orde:
Mft hflifk-khii-

lul lift tiiinnillcii

raii ilc Icfiiilcii

iii de kennis ftin hef tichii-d:

1. Zeilen vaii diepe boringen in de rivier en op djc plaatsen van hel hoogwaterbed
waar verhredingen gepland zijn om nauwkeurig vast Ie stellen h<H.- grof het
materiaal is tial zich onder de beddingoppervlakie bevindt en tot hoe diep het
gro\e beddingmaieriaal aanwezig is;
2. Nadere analyse van oevers (sterkte en erodeerbaarheid) op de locaties waar
hogere snelheden venvachi worden. Dil heirell niet name grondmechaniseh
onderzt)ek, gerieln op atschiiivingsgevaar bij verdiepingen aan de leen van hel
lahid, een hesehrijving van de consirueiieve waarde van ile bekleding en een
bepaling van de toelaatbare siroomsnelheden.
!ƒ<'/ hclifkkiti}-

lol hel /ufiiwri-ii

itin ile Ie lennithleu

rerschljnse/en:

1. llihoeringvan meerniel-staiioiiaire walersiandsberekeningen(hoogwalergolven)
in verbanil mei noirver\ormingen len op/iehie van de huidige siluaiie
2. Vaststellen welke de locaties zijn die een nadere siiidie vergen Deze kcu/e valt
slechts IC maken nadai \(ild<»ende boringen zijn ge/el en iieverstuüies zijn
verricht,
3. Hel maken van een studieplan vooralle belangrijke probkemloealies, waarbij een
keii/e Ie maken \ all uil de mogelijkheden voor biireauMutlies. I l)-berekeningen,
2D-herekeningen en sehaalmodclwerk, alliankelijk van het belang en de complexiteit van de belrelTende locatie.
Aanbeveling voor rnonltorlng en e v a l u a t i e
Mei moiiiloren \an ile beddingen ile oevers in vergelijking mei de voorspeilingen.
\loniloringisn<)digomderi\iergoedlHheersbaartelu>udenenonil!elviH)rspellingsinslnimentariuni aan Ie scherpen.

8,5

GEOKYDROLOGIE

^
s

Leemten In hennis
(»p de Helgische pomp.staiions Lisden en Mecswijk wordt water onttrokken door de
VMW len behoeve van de t)penbare drinkwatervoorziening. De geohydrologi.sehe

^

situatie rond deze ponipstaiions is tamelijk geeomplieeerd, maar van groot bi'lang

^

\ oor de bedrijlsvoering van hel waterwinbedrijr, gezien:

„

1) de beperkte dikte van hei llreaiisehe!) watervoerend pakkcl waaruit wordt

z

oniin)kken:
2) (Ie omvang \an <te onttrekkingen;
3) de ligging in het invltxdsgebieü van de Maas.
Doofde vvalcrslandsveranderingen \'an ile Maas wordl de waiervoeren^le dikte van
hel grindpakket ter pkiaise \ an de oniirekkingeii \ erminderd, w.ii een nooilgedwon-

pen hencrdeling of reductie van de unitrekking mei /ieh mee kan brengen l)c
cffeeien hiervan op de winningen zijn sk-ehls bij benadering bekend.
De efl'eeien van stijghoogteveranderingen op natuur en landbouw in het Maasdal
worden in belangrijke mate bepaald tloor het gro[Klv\ atcrsiantlsniveau len op/iehte
van de deklaag. Op basis van de modelberekeningen en aan\ lillende nieiingen is
getr.iihi een beter beeld te krijgen van hel contact tussen het grondwater in het
grindpakkei en de deklaag. Dit is voldoende om de elfecten van de verschillende
verkenningen eentliiidig in beeld te krijgen, maar onvoldoende voor een volledig
vlakdekkend over/iehi.
Bij gewas<)niw ikkeling in hel (Irensmaastraject /al tijdens hoogwater sprake zijn van
een toename van losgeraakte struiken en bomen die met de stroom meegevoerd
worden. De male waarin dal gebeurt is sterk atliankelijk van het beheer (hoslokatie.s
en bosonderhoiid). Benedenst roomse efi'ectcn hiervan (b.v. vastraken in briigopeningen) zijn moeilijk aan te geven, maar kunnen belangrijk zijn en maatregelen
niMKl/akelijk maken. Vergelijking met buitenlandse rivieren kunnen hier mogelijk
behiilp/aam zijn.

A a n b e v e l i n g e n voor nader o n d e r z o e k
Aanbcv()len wordt om bij de uitwerking van het Streekplan (irensniaas aan Nederlandse ol' Iklgisehe zijde nader detailonderz(}ek uit te voeren naar de invloed van de
Maaspeilen op de capaciteit van de gentjcmde pompstations. Dit detailondcrzoek
moet zich richten i>p de directe omgeving van de pompstations met de Maas als
ooslelijke grens. Daarnaast is hel raad/aam de relatie tussen het grondwater in het
grindpakket en de deklaag natler ie bepalen in de gebieden waar relatief grote
effecten oplreden op grondwateralliankeiijke belangen (naiiiiir en landbouw).
ritgaande van de Voorkeursaan pak beirelt dit:
•

hel landbouwgebied bij Itleren (o|ibrcngstdepressie groicr ilan 10%);

•

landbouwgebied tussen Dilsen (.U) en Uphoven (B);

•

het natuurgebied Grasbroek.

Aanbevelingen voor m o n l t o r i n g «n e v a l u a t i e
De invloed van de ingrepen in en rondde (irensmaas zijn hel meest direct meetbaar
middels de siijghoogten In hei grindpakkei. In hei invloedsgcbied bevindt zich een
aantal siijghoogtemeei]iiinten. van waaruit nioniioring van de efïceien kan plaatsvinden. t)vcrigens is de dichtheid van dii meetnet niet erg grooi.
Aanbevolen wordt om daar te meten, waar op basis van het MER-ondcrzock de
grootste geohydrologische effecten optreden, en waaraan grondwater gerelateerde
belangen geschaad kunnen worden, hi verband mei hel vastleggen van de luilsil natie
dient met nicicn ic worden begonnen niim voordat de uilvoering van hel Streekplan
(iren.smaas wordt gestart.
Daarnaast wordt aanbevolen om het debiel van de Kingbeek te monitoren, met in
ieder geval een niceipimi ler boogie van Obbiehl, om eventuele veranderingen len
opzichte van de huidige situatie te kunnen bepalen.

8.6

NATUUR

Leemten in kennis
I liiewel thans een vrij goed iiver/ielit van tie hiiitlige ti>esiand van d e natuur langs d e
(irensmaas hesiaai. zijn iiheraard niet alle mganisnien even uitgebreid geïnventariseerd
De voorspelling van d e nntwikkellng van nieuwe n a i u u r u a a r d c n is niel 7.ondcr
risieiis

Met doel v.m hei (irensniaasprojeei is de rivier meer ruimte te geven

\vaardiK)r natuurlijke, h v k r e i g e n proee.ssen weer een kans krijgen. Spontanileil en
loeval spelen hierin een belangrijke rol. (iegeven de randvoorwaarden waarbinnen
d e / e processen zich in de toekoniM ini>gcn at spelen is hel mogelijk een verwachting
uit IC spreken welke n i e u w e e c o t o p e n mogelijk /uilen onisiaan. Het is echter veel
moeilijker om precies aan ie geven w a.ir / e /.uilen ontstaan, in welke omvang en h o e
de oniw ikkeling in tie lijd /ieh /al al'spelen. Nog moeilijker is het om te voorspellen
welke soorten, die im nog niel olsporadiscli voorkomen, /ieh (weer) /uilen vesiigen;
immers, kolonisatie, populaiiethnamiek en minnelijke interact les/ijn in d e / e studie
niel beslutlccrd. De voorsiiellingen \ a n de Ie verwaehlen abioiische milieu-omslandigheden moeien derhalve worden ge/ien als de basis voor uni wikkelingen, waarvan
de n.nuiulijklieid' weliswaar kan worden ingeschat, maar het eindresultaat geenszins. Overigens is dat ook eigen aan dynamische grindrivieren.
Voorts is de luiidige toxicologische keiinis ontoereikend om ,s<)orispecirieke risico's
betrouwbaar te berekenen. In d e / e risici)'s\vortlenecluer geen verschillen verwacht
tussen verschillende uitvoerings- ol inrichlingsvarianien.

A a n b e v e l i n g e n voor v e r d e r o n d e r z o e k
(ie/ien de beperkte mogelijkheden t.a.v. de verwachte natuurwaarden is vooral d e
monil<)ring van d e omwikkelingen tijdens en na de uitvoering van belang, l l i e n o o r
dient een integraal monitoringprogramma te wiirden ontwikkeld en uitgevoerd. De
in/ct van populatieniodellenorevaluaiiemodellenkandaarbij behulpzaam zijn. maar
is niet zonder meer n(H>d/akelijk.
Nader onderzoek naar de mogelijkheden voor verschillende vissoorten o m zich na
ingrepen in hel (irensmaasgebied te vestigen. i>r hier v o l d o e n d e geschikte
voort planiingsbioiopen ()fmignniei>mstandigheden te vinden, zi>u het inzicht de te
verwaehlen vispopulaties in d e Maas sierk kunnen verbeteren. Aanbevolen wordt
liierloe voor d e verschillende van belang zijnde vissoorten een habitat-evaluatie
lirtKcdure uit te werken Onderzoek hiertiK- vindt thans reeds plaats Ook voor
andere prioritaire s o i m e n (bijvoorbeeld bever) is het. indien gewenst, mogelijk om
in de deflnilievc inriehling van ile locaiics in Ie spelen i»p de mogelijkheden dat
specifieke habiiats zich kunnen omwikkelen, (icwaakl moet w o r d e n v o o r e e n teveel
o p spccilleke soorten gerichte inricliling, aangezien dit de samenhang in de natuurlijke variatie (in ruiniie en tijd) van habUats kan schaden.

A a n b e v e l i n g e n voor m o n l t o r i n g en e v a l u a t i e

(.e/ien de e n o r m e venmderingen in tie liabilal-omsiandigheden in en langs de

^

m

(jrensmaas die uit het project resulteren wiirdeii veel veranderingen verwacht in d e
K

verspreiding van planten- en diersoorten in het gebied. Dit biedt een unieke
gelegenheid om de ontwikkeling in levensgemeenschappen te volgen en in kaart te
brengen. Evaluatie tijdens uitvoering en achteraf is noodzakelijk om d e evenwichtige
spreiding in e e o t o p e n en d e eirecien o p vispopulaties te volgen, en eventueel nog
aanpassingen in uitvoering en inricliling aan te brengen.

o

8.7

LANDSCHAP. CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE

Leemten In kennis
Mei name tie ke^nl^ \an areliet)U)nische waarden In hel nebietl is beperkt tol de
besehikbure inveniaris;ttienene\eiis, i k l is echter niet de verwaehtinj; dal nieuwe
gegevens loi lijndaineiiiele « ij/igingen in de verwaehte effecten op archeulügisclie
waarden /uilen leiden.
Aanbevelingen voor nader onderzoek
Aanbevolen wiirtli om viior de aanvang van de werkzaamheden een archeologisch
prospeclieonder/oek [e laieii itilMiereii, Doel van dil onderzoek is het vlakdekkend
opsporen en waarderen van archei)logihche vindplaatsen.
Aanbevelingen voor m o n l t o r i n g en e v a l u a t i e
Aanbevolen wordt om de onlgrimling archeologisch te begeleiden, om eventuele
losse, waarticvolle archeologische voorwerpen in lici grind te kunnen bergen en
veiligstellen,

8.B

MILIEUKWALITEtT

8 . 8 . 1 Bodem
Leenileii i n k e n n i s
lüt de inventarisatie, deels gebaseerd op archiefonderzoek is een aantal mogelijke
gevallen van bodemverontreiniging naar voren gekomen. Hci is niet bekend of de
bodem hier ook werkelijk verontreinigd is.
l il hei onderzoek dilfiisf \ eronireinigingen is naar voren gekomen dat de potentiële
himiane risico s hel .MIK niveau (Maximaal Toelaatbaar Ri.sico) overschrijden. In
hoeverre de aeiiiele htimane risico s dil niveau overschrijden is niet bekend. Ook de
bodenikwalileit Ier plaat.se van de planopiies vormt een leemte in kennis.

Aanbevelingen v(K»r n a d e r onderzoek
Aanvullend, inveniariserenil oniler/oek is nodig om na te gaan of zich behalve op de
*

thans reeds bekende plaatsen van bodemveronireiniging, ook op andere plaatsen

-

bodemverontreiniging bevindt De aandacht dient daarbij primair uit te gaan naar de

Q

geïnventari.seerde "mogelijke gevallen",

;=

Naar alle gevallen van ernstige veninireiniging binnen de afgravingseenheden moet

Z

contbrm de saneringsregeling uil de Wel bodembesehemiing nader eii/ofsanerings-

°

onderzoek worden verrichl. <)|i basis liier\'an moeien saneringsplannen worden
opgesteld.
Alvorens toi tiitvoering wordl <)vergegaan dient hei voorkomen van schone en licht
verontreinigde groml per deelloeaiie in een grotere mate van detail in kaart gebracht

^

te worden dan thans is geiieurd en moeien de actuele humane risico's bepaald

„

worden. Daarnaast is getleiailleerd inzicht nodig in de benodigde dikte van de

u,

aldicblingen in de klei.sehermen. De huidige inschailingen zi|n sterk vanuil een

CL

a

algemene benadering gemaakt, I liervoor is nader onderzoek nodig.

a
s

Aanbevelingen voor m o n l t o r i n g en e v a l u a t i e

-

IX- in de atgravingsgehietlen aanwe/ige punivcronireinigingen zullen in hun loiali-

ƒ72

leii worden verwijilerd. Dil belekeni ilai er impliciel sprake is van muliifunciionele

sanering ^i^ll"L^^ tic iiiivoirint; van Je sancrinnswerkzaanihedtn mott geennirtileeril wortleii nl' ile sanerinu eonforni het sanerinnhplan wiirdl iiitgevtKTd (milieiikiintliHe lieneleiiünj;): ilii wordt achicraf neëvaliiecrd.
A.inm/icii de diffuse veronlreinininK eveneens een-cmstiKj;evar betreft, niot'lvdor
de venvijiltTJn^ liier\an e\eneeriN een sanerinjisplan wnrden opgesteld. Ook hiervoor geldt v\ eer dal tijdens de Liitvoering moet worden geioetsl aan hel saneringsplan.
8.8.2 Geluld en stof belast Ing
Aai>hevcliii)ieii v(K»r m o i i i t o r i i i u en evaluatk'
Aanbevolen \\<irill ()ni de Imideilielevinjj in het plannebied tijdens de uitvoerinfj / o
veel nioHelijk te monitoren h.v. door instellen van een klaehlentelelbon. De aklns
verkregen gegevens zijn van belang om eventuele onvoorziene hinderknelpiinien
tijdig Ie signaleren en daarop toegespitste mitigerende maatregelen te treffen. De
monitoring kan worden aangevuld met metingen van het werkelijk optredende
geluidniveau, liet bepalen van hel aantal liinderniensdagen en melingen van hel
stolgehalte lijtlens tie uitvoer van het project. Hiermee kan worden geëvalueerd in
hoeverre de berekeningeii afwijken van de werkclijkhciil.

8.9

SOCIAAL ECONOMISCHE FUNCTIES

8 . 9 . 1 Lnndbouw
AUIIIH'VCtingen v<>ur m o n i t o r l i i ( { en evaluatie
De effecten y.>n de uitvoering \.m liet (irensmaasproject op de landbouw hangen
n.ui\v samen met het areaal grond dat aan de landhonw wordi onttrokken Indirect
lieeli de afname in landbouwgrond effecten op de landbouwsiruetuur binnen het
plangebied:
•

een aantal bedrijven verdwijnt door indirette gevolgen;

•

verandering in bedrijfsvoering /al in \eel gevallen optreden.

I )e indirecte gevolgen van de uitvoering van het project op de landbouw /.ijn moeilijk
te voorspellen. Aanbevolen wordt om deze indirecte effecten Ie monitoren.

in
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VlaamvNederland.se Pn>jeeigrocp (ircn.smaas. I9*>S: Vlaams-Nederland.se Grensmaasvallei: Grensoverschrijdende Ruimtelijke Stnier uurvisie; eerste aanzet. Hasselt/
Maastriehl. 6 februari 199^,
Wl., 19yt: Onderzoek Watersnood Maas; De .Maas Meesier. Hooldrappori en l4
deelrapporten. Warerloopkuntlig Libonilorium, Delft.
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Bijlage A
Oppervlakken, dimensionering kleischermen en hoeveelheden vrijkomend
klei en toutvenant bij de Voorkeursaanpak
OPPERVLAKVERDELING

Talii'! A l gccU iTii iivcrzktit van ilc o p p e n lakvcrdflinti zoals iMu binnen de
Voorkeursaanpak wordt voui^estaan.
TabaT A.1

Opparvlakverdallng Voorkeur (aanpak (In haclaran, eiiclualaf da rivlar {deia haefl san oppervlak
vaa 370 ha UJ aan (omlildalde breedte van M ro|

Locatie

Htöeilanöse

•troomgeuh

wsardvar-

varbrading

lB(ln<

hlelb«r|lnK "

onvargravan

Totaal

n.o. ga blad

locaties

Boiichetvold

0

2»,B

13,0

0

BorlhBran

41.0

34.0

18,3

22,4

115,7

meren

71,9

11.3

47,0

77,4

207,6

Aan ds M a a t "

3S,6

17.9

37,7

18,1

35,4

3B.0

30,0

32,7

136,1

B,e

43.1

0

2,7

51,4

Urmond

18,1

21,3

•

11,B

51,2

Nattennoven

31,0

23.1

10,B

23,2

3B,4

24,9

0

0

iia,4

29,1

29,S

77,0

Vliiarweerl

U.3

B3,7

0

0

66,0

Roosteren

16,1

0

0

168,0

184,1"

32B,a

186.3

433.3

1.385,1

^rlmlalland
Meeia''
Maas band

grindejfand
SravanMcM
KoeweW*

Totaxl
Vlaamma

a.9

121,2

6,9

439,6

42.5

95,0
60.3
254,0

locatie»
0

23.4

Herbrlcht

IB.O

0

Koiaiii

B3,3

0

Tatu)

68,3

23,4

0
0
0
0,0

349,3

1B6.3

Hochlei Bampd

roMar Nederlandse en Vlaamit
locaties
Totaal •'
B07.9

0

23.4

0

15.0

0

53,3

0,0

91,7

433.3

1.476.8

" exelua/er mogelllhe
ultbteldlngsioiie
" 7,5 ha ondeigrondse klelberging In westelijk» looe onder talad f nieuw helllngboa 37,7 ha)
" het grlndelland bij Meers (1.8 ha) ligt In de rivier en wordl daarom niet bij de siroomeoulvBrbredlng
mBBgerekend
•' Inclusief IS'I ha waterwlngebled WML
" totaal areaal natuurontwikkelingsgebied
Is totaal minus klelicherm Koeweide (1.477 • 30 = 1.447 ha)

KLEISCHERMEN

<

Tabel \ 2 geefi een over/iehi van de relaties lussen de hcrkonisiloeaiies en d e
berniiin>Uiealies. d e gemiikk-lde dikie van de ihans Ier |ilaaise voorkonR-nde kk'i- en
lomvenaniUigen, de beiekeiRieonijiravin^-siliepR', hel kleiver/eien IR'1 vrijkomende
VüUime Uiiilvenani per kleiseherni.

(9

Tabal A.t
Klaibvr^ln^ VoorkeurtAMipftk (volumin* In mlli- m', dikten an ont^avIn^MÜepte In malars,
opparvlak In hactacan}
klflivotuma vrijkomend bij
«troomgaulvarbradlng an
waard varlagln^

voluma loutvananl

looatia

klal

locatla

Bossche tveld
Bofgharen
Ittdren
Aan de Maai

0,S4
1.31

Bossche rveld "
Borgharen

2.73
1.5Ï

0.14
Meers. Maaiband 2.43
on Urmond
Nattenhovan
0,E7
Grevenblcht.
3,64
Koe welde.
Vlsserwoart • «
Roosteren
Totaal
Totaalloutv.

klelbarglng: dImenilonaHng ktsivariet mn vrijkomend

dikte
kiel

dikte
toutv.

oppervlak

kielvarzet"

ontSr.
diept*

toutv.

13,0
18.3
47.0

0.40
0,46
1,41

10.2
11,3
10,9

0.89
1.49
3,61

0,35
0.44

7.4

11.7

0.19
2,92

15.6

3,1

7,1

2,G

B,7

Itteten
Aan de Maas
talud
Aan de Maas
Meers

3,0

7,9

4,7

2,7

1.B

10,2

37,7
17,5)
30,0

Nattenhovsn
Koeweide

1,2

7,2
14,3

10.8
29.5

0.13
0.38

186.3

3.59

-

1.3

13.33

B.d

0,75
4.04

13,B9
2B,00

" Dit Is de hoevssJfiald hM dl» moet worden varret om het onderilggende toutvenani te winnen: deie
kiel most aamen met de uit de stfoomgeul^erbredlng
en weetöveriaglng vrifhotnende hoeveett\eld In het
kletscherm worden geborgen.
'" Sergingslekort van 0.07 mllj. m': oin dit op te vangen Is gemiddeld 0,6 m maalveldsverlioging
nodig.
'' Totaal oppervlak kleibergingen exclusief het oppervlak van de ondergrondse hielberging ttlt Aan de
Maai: dit oppervlak van tarnen met het talud.

V R I J K O M E N D E H O E V E E L H E D E N K L E I EN T O U T V E N A N T

Tabel A.3 geeft een (iver/ichl v;in d e hoeveelheden klei en nuilvenanl die bij
nitvoering van hel Voorkciirsaanpak vrijkomen. Voor d e slruonigciilrfrhiviliii}^
iri'i-r(livr/(i}-niy

vii

aan .\ederlandse /ijde /ijn d e hoeveelheden berekend door een

digitaal lerreinmodel(l) T.M) van hel huidige maaiveld te ct)mbineren met DTM's van
liet maaiveld na algraving, de bovenkant van het grindpakkei en de onderkant van het
grindpakkel. Het D I M van hei huidige maaiveld is gebaseerd o p hoogtepimtengegevens uit 198-i (Rijkswatersiaat/RIZA-gcgevens).

I)c h o e v e e l h e d e n klei e n toutvenani die vrijkomen bij d e kleilwif-ht^

zijn b e r e k e n d

uil het ()ppervlak van d e klcisehermen. d e gemiddelde dikte van d e daar aanwezige
klei- en touivenantlagen en hel benodigde bergingsvolume.
T)e hoeveelheden klei en loulvenani die o p de X'ltitiinar l'icalics

vrijkomen zijn

geschat uil het o p p e n l a k van de locaties en de gemidilelde dikte van de daar
aanwezige klei- en totitvenantlagen. Omdat er van de klei- en toutvenanidiklc hier
minder gegevens voorhanden zijn dan aan Nederlandse zijde, is de berekening van
d e hoeveelheden voor d e / e locaties minder nauwkeurig.

Ten aanzien van de Xi-rh-r/niti/sc /iniili'cs geldl voor de berekende hoeveelheid klei
in hel algemeen een nauwkeurigheid van plus ol min H)"'.i Deze nauwkeurigheid
hangt samen met de dichtheid aan gegevens omtrent de dikte van de aanwezige
kleilaag en d e berekeningsmethode. Voor de berekende hoeveelheid toutvenani
wordt de nauwkeurigheid lager, o p plus ol min 20% ingeschat, omdai d e dikte van

het grindpakketmiiHlernauwkeurin bekendisdan die van liet kleidek. De ImeveellieidsIxrekeninnen worden gepresenteerd in dtelrappon 6 (iriindstoffen.
l i l de herekeningen ^<l!^l dal bij iiiHiHTing van de Vtmrkeursaanpak aan Nederlaiulse /ijde eirea <>H miljoen ton loiiuenanl vrijkomt (uitgaande van een soorielijk
gewieht van l,Hion/ni'). Hij een verhoiulinu \'an " ' V - ' i betekent dit eirea SI miljoen
ton uriiid en l ~ miljoen Ion zand. \'o(>r de nationale l>ehoefte moet de hot-veelheid
grind die iip grond van liei Provineiale onlgrondingenplan bij Meers en Aan de -Maas
voor de rcKionale iKhitefte moei worden gewonnen (in totaal ± 4.S miljoen ton
grind), worden algeirokken. Voor de nationale belmerte levert de Voorkeiirsaanpak
<liis eirea -td.^ m i l j o e n ton grind op.

TBIMI A . 3
VrIJkomande h o a v s a l h a d s n bIJ > l r o ( i m g a u l v * r b r * d l n K , weerdvarlagInK «n ds a a n l a l van
hlalicherman

{VDorkeurvaanpak}
«troomfaulvartMBdlng

Lokatia

waard varta^n^

klalbarglng

kial

klai

loulv.

liMIJ, m')

(nuq, m')

0,84

0,25

0,40

0,89

1.24

1,14

BorghüFen

0.89

1.S2

0,42

1,01

0,46

1,49

1.79

4,02

7.24

Itteran

3.27

2.68

0,46

0,22

1.41

3,61

4.14

6,51

11.72

Aan da U a a i

1.11

0.95

0.60

0.47

0.35

0.19

2.06

1.61

2.90

Maan

0,26

0.90

0.20

0.55

0,44

2,92

0.90

4.3T

7.87

Maaiband

0.13

0.11

0,88

0,73

1.01

0,84

1,51

Urmond

0.41

0.76

0,S5

0,43

0.96

1.19

2,14

Nattanhoven

0,31

1,66

0,36

0,67

0,80

3,08

5,54

Oravanbicht

0.41

1,28

0,38

0,36

0,79

1,64

2.95

KoawBide

1.58

6.15

0,44

0,67

2.40

10.86

19.55

Vliaarweert

D.ie

0.56

0.51

0,9S

0.67

l.Sl

2.72

R o o i la ren

0.16

0.79

0.16

0,79

1.42

Totaal

7.69

17,36

16.92

37,56

67,61

Nederlanilte

(ml^. m') (irll|. in>|

totitv.

Imllj. ni'l (mij. m'\

Mal

loiil*,

(oot*.

(mMj, m') (mllj. m'KnlIj. Ion)

loketlea

Bowchervsld

Totaal toutv, (In tonnan)

Vlftmte

toutv.

lolalan

klal

5,64

31,25

6,31
11,36

0,13

0,38

3,59

0,75

4.04

13,89
26,00

2.05

67,61

lokalht

HcichteF Bampd

0.33

0,41

0,74

Heibfichl

0.28

0,33

0,33

0.28

0,33

0,59

Hotsm

1.33

2.40

1.33

2,40

4,32

Totaal

1.61

2,73

1,94

3,14

5,65

Totaal toutv. (in tonnan)

4,91

0,33

0,41

0,41
0,74
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Bijlage B
Toelichting op benodigde vergunningen
en ontheffingen voor de uitvoering van
Streekplan Grensmaas
De O n t K r u i u l i n g e n w e t is van toepassing op oninrondinnen Ciedeputeerde Staten
zijn hel bevoegd ge/.ag voor de verKunningverkning builen het zonierbed van
rivieren, Voorde vergunningverlening aangaande onigroiulingeii in hel vvinierhed
van rivieren dient overeensieniniinji ie zijn mei de Minisier van \erkeer en Waterstaal. De lier/iene Onigrondingenwel is op 2(1 juni I9y<> vastgestekl In deze wel
wordt een koppeling gelegd met andere rekvanie wetgeving, met name de Wet op
de Ruinilelijke Ordening. Voorts is besloten om onigrondingen in het zonierbed van
de rivieren ook onder de Ontgrondingenwet ie brengen. Bevoegd gezag biijlt in dal
geval de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Voor ingrepen in hei zonierbed van rivieren die in het beheer zijn van hei rijk. is de
R i v i e r e n w e i van toepassing. Hierbij wordt onder het zonierbed hel oppervlak
verstaan, dat bij gewoon hoog zomerwater of bij gewone vloed door de rivier oC
stroom wordt ingenomen Ook voor de uitvoering van stroonibelemnierende ingrepen in hel winierbed van rijkswateren is vergunning kraehlens de Kivierenwei
vereist. Voorde .Vlaa.s leii zuiden van .Maxisbraeht (o.a. de tireiisinaas) geldt tieze eis
alleen in bel stroom voerend winterbed. Een andere uitzondering is op de (irensmaas
van toepassing omdat hel verhang van de rivier hier zo groot is dat hei efleei van het
veriies aan berging op de maatgevende afvoeren gering is. Lings de Grensmaas hocfl
hel veriies aan berging in het bergend winterbed daarom niet geeoniiienseerd te
worden. Deze vrijstellingen zijn opgenomen i n t k beleidslijn Kuimte \ oor de rivier"
(april Iy9(>). De begrenzing \an hel stroonnoerend winierbed is weergegeven op
kaarten. Hel bevoegd ge/ag voor de vergunningverlening krachtens de Rivierenwet
is de Minister van Verkeer en Waterstaat.

•*

'^P groiul \.in de in januari 1995 in werking getreden saneringsri-geling Wel

;

bodenil>eselieriiiiiig moet van elk grondverzet binnen gevallen van bodeni-

a

verontreiniging melding gemaakt worden bij (k'ikpnteerde Maten, Als de melding

'

een geval van ernsiige bodemverontreiniging betreft moet zij vergezeld gaan van de
resultaten van een nader onderzoek, alsmede van de resultaten van een saneringv

°

onderzoek en van een .saneringsplan. In het saneringsplan moet onder andere
worden aangegeven biie de verontreiniging van de bodem, danwei de gevolgen
hiervan w o r i k n weggenomen of verminderd, en op welke wij/e de hierbij vrijkomende verontreinigde grond wordt verwerki. Het saneringsplan moei worden

*

goedgekeurd door bel bevoegd gezag. Voor grondverzet in liet winterbed is de

„

waierkwaliieiisbeheerder (in dit geval RijLswaiersiaaO hei bevoegd ge/ag Daarbui
len isdai liet College van (k-depiiieerde Staten. Afgesproken is dal Rijkswaterstaat de

et

u

pr«)vineie Limburg op de boogie s u i l van voorgenomen meldiiigsplielitige aetivilei-

«

ten.

UJ

a
——

Voor hel oprichten en in werking hebben van een inrichting die nadelige gevolgen

180

kan hebben voor l u i nijlieii is een vergunning krachtens de Wet m i l i e u b e h e e r

(Wni) vrreist, In hel Inrichtingen- en vergunningen besluit milieubeheer behorende
bij i k v i ' w i't zijn i.ilegorkën van inrichtingen iiangegeven waarvoor de vergiinningplieht geldt. De inrichtingen die worden opgericht voor de win- en aanverwante
werkzaamheden vaMen onder diverse categorieën uil hel Inrichtingen- en
vergiinningenbesliiii Daarhij kan onderscheid worden gemaakt tussen de vergnnning \erei,st \ oor de verwerkingsinstallaties gelegen huilen de ontgrondingslocaiies
en vei-giinningen vereist voorde overige aspecten (per locatie, over.slagstationfi e.d.).
(k'depuieerde Staten zijn in dit geval het bevoegd ge/ag voor de vergunningverlening
knclitens de Wm.
t)pgron<! van artikel 2, i v:in het Inrichtingen-en vei^iinningenbeshiit Wm behoren
de \erwerkingsinstallalies builen de i)nigrondings]oca[ies lot de categorieën zoals
liedoekl in artikel 11 van de Wet gcliiitlhindcr. Volgens dit artikel dient bij de
herziening ol'vaststelling van een bestemmingsplan tevens een geluidzone rond het
terrein waarop dc/e inrichtingen zijn gelegen te worden vastgesteld.

Beliabe voor de inrichtingen v(tor win- en aan\erwante werkzaamheden, zijn ook
\erguniiingcn krachtens de Wni nodig voorde berging van klei in kleiscliernien, Voor
zover geen sprake is van nuttige toepassing moet het bergen van de vrijkomentle klei
wori-len beschouwd als het bergen van een afvalstof (zie ook S 1.2). Daarmee valt deze
activiteit onder categorie 28.4 van hel Inrichtingen en vergun ningenlK'sluit. Voorde
aanwijzing van de bergingsloeaties moei op grond van hel Itcsluii milieii-effeeinipiiortage een MI!K worden opgesteld tzie 5 1,2), W<ïrdt er ^DO.OIM) n i ' o f meer op
een locatie geborgen, dan valt de berging niet alleen onder categorie 18.1. maar ook
oniler categorie 18.3 van de in het Besluit milieii-effeei rapportage aangegeven n i e r , lilichtigebeshiiien en zou ook voorde inrichting een .MER moeien worden opgesield.
Deze m.e.r.-plicht ven all wanneer voorde aanwijzing van de bergings locaties reeds
een \\\-M is opgesteld, mits er sind.sdien geen verandering van de voorgenomen
adiviicil is opgetretlen (art, '), litl i, besluil n i e r , ) . In onderhavig geval is liet MEH
voor de aanwijzing van de bergingsUKaiies geïntegreerd in liet MER voor het
Streekplan (irensmaas (zie S 12), zodai mogelijkerwijs geen inrichlingsMER-en meer
opgesteld hoeven Ie worden,

Hen belangrijk aspect bij ile seleelie en bcoortlcling van mogelijke inricblingsvarianten voor de kleibergingslocaties, is de definitie van de vrijkomende klei als
baggerspecie. In de bijlagen 1 en 2 behorende bij deel C van hel deelrapport Itodem
(deelrapport 5). wordt uitvoerig op dit as(X'cl ingegaan. Conclusie hiervan is dat het
gHHttsie gedeelte van de vrijkomende klei. zijnde dat deel dat atliomstig is van het
watervoerend winterbed, als baggerspecie kan worden aangenierki. Op locaties
waar uitsluitend baggers|iecie wordt gestort is het Stortbesliiit Itodembcsclierming.
een iiiivoeriugsbeslnil \ an ile W et botkni bescherm ing, nici van toepassing, liet deel
van de vrijkomende klei dal niet als baggerspecie kan worden aangemerkt is sclii«>n.
en hocll <lerhalve niet als afvalstof te worden beschouwd, Dil betekent tiai liel
Stortbesliiit liodembescherming op geen enkel tieel \an de bergingsloeaties van
toepassing is. Zou dil wel het geval zijn, dan zouden aanvullende voorwaarileii
nu)eleii worden gesteld, zoals onder andere aangegeven in de 1 itvoeringsregeling
slorllx'sluil bodembescherming.

()p grond van de W e l v e r o i i l i v i n i g i i i g o p p e r v l a k t e w a t e r e n (WVO) is het verboden zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen,
in welke \ o n u clan ook. Ie brengen in oppi rvLikiewateren l'il deze omschrijving

\ olgl dat de \\ \ ' t ) ook \;in tocpaiisin}; is op hei .slorten \ an verontreinigde speeie.
Voor rijkswateren (waaronder de (irensmaas) is de minister van Verkeer en Waterstaat hel bevoej-ilyczan voor de verHunningvcrlfiiinjj Voortle overige wateren in bel
(irensmaasgebied is dat het Zuiveringsschap l.imbiii^.

Voor een aantal werken die in her kader van het ("rrensniaasprojeet /uilen worden
uitgevoerd zijn vergunningen kraelitens de Keur van het Waterschap Roer en
Ovennaas vereist, Het gaai om aanpassingen van primaire waterlopen zoals de ( i t u l
en de Kingbeek en aanpassingen aan waterkeringen. Bovendien is voor
ontgravingswerken binnen een al'stanü van 10 meter vanuil de teen van een
waterkerinu een vergunning ingevi)lge deze keur noodzakelijk.

hl de Provinciale Milieuveritrcicning van Limburg (1'M\) is aangegeven dat in
grondwaierwin- en -beseliermingsgebiedcn het roeren van de grond diejier ilan drie
meter beneden maaiveld verboden is. Voor waiervvingebieden is dit een absoluui
vcrb(Kl. I;r is dus geen onihefllng mogelijk ViK)r de grondwatcriiesehermingsgebieden is wel tmilielling mogelijk. Deze kan verleend worden door (iS van
l-imbiirg. Verder is in de PMV aangegeven dal het opriehien van een Inriebting
\erboden ts. Ook hierbij geldt tlat binnen waterwingebiedeii geen ()nilieffing
mogelijk is. Voor de grondwaterbeschermingsgebieden geldt dal bet bevoegde gezag
in hel kaïler van de Wel Milieubeheer verpliehi is om de aanvraag om vergunning en
de beschikking aan <iS voor ie leggen i>m advies. Via dat spoor worden dan de
bepalingen met belrekking loi grondwaierbeseberming in de vergunning geregeld.
De Natuurbeschermingswet is gericht op besclierniing van aangewezen gebieden
(als beschernid ol' siaais-natuurmonumcnt) en gericht op de beseherniitig van
aangewezen planten- en dicrsüonen.
De Boswet (1961) i.s vooral gericht op het in stand houden van hel areaal bos in
Nederlanil,

Bijlage C
Kaartbijlage Voorkeursaanpak
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Bijlage D
Gebruikte afkortingen
.\L\RA

As Inw .is ri-Lisiiniiblc iichicvable

l)l>H

lioLli-mkundigi' Dienst van België

lU K

liiisisvL-rkennint;

cm

c'cntimvtiT

('WM

('unimissie WaU'rsnootl Maas

tlli

ileiilx-i

tliu

ileeinieli-r

[•OW-inikx

c c o s y s l t i i n iiniwikkelinnsindex

ƒ

giiklen

Il:l

IlLTtiirf

km

kilniiK-iiT

m

nuter

ni.c-.r,

milieiicllect rapportage (dt: prtKedurc)

m-

vifrkanic nu-tiT

m'

kuhickc nuit-r

m'/s

kiiliieke nii-liT pi-r s i v o n d c

MKR

milk-ii-tllVci r:i|ipiiri (hel r a p p o n )

MOMAKO

i'iojeel mockTnisering M:iasroiile

M TR

Maximaal r»)elaaibaar Risico

MVK

Milk'iiverkenning

NA

Niilallenialkl'

RItN

Re^;elin^; llesiivn/iiii; NatiiiiriiiiUvikkelinKSprojeeien

RIIO

Reficlinu llelKersoverecnkiimsten

KHON

Rejicliiit; He heersove reen komsten en Natuurontwikkeling

\ KA

Vixirketirsaanpak

VMW

Vlaamse Maatschappij v»K)r Watcrvooryicning

Wbb

Wel bodembescluTming

Wm

Wel milieubeheer

WML

W aierleKlingniaaisthappij Limburg

WVK

Waienerkenning

WVO

Wet verontreiniging oppervlaktewater
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Bijlage E
Omschrijving van woorden en begrippen
ttbiolisch

-njet levend, xoals wind. « a i e r , badenivorniinji

aji'ovimilf

-een variatie in de afvoer als B*^V()1H viin regenval in
het Ninionigebieii van ile rivier
-"As |ow as rcasonably aehievable', ofwel v.u laag

ALARA

als redelijkerwijs mogelijk

In d e Wet Milieube-

heer i.s vastgelegd dat bij vergiinningverleningen
moei worden voldaan aan liet beginsel dat de
miliciibelasiing /.u laag als redelijkerwijs mogelijk

Is.
aifiitiliscbe

ecnUigie

-ecologie van oi^inisnien en stoffen in stromend
en stilstaand vvaier

tiiTbi'olttf'ie

-wetenschap van oiiile historie op g r o i u h a n h o d e m vondslen en opgravingen

tl rcbcnlng

isibe

{yoWnt ie

-verwaehic mate waarin archeologisehe waarden
voorkomen

itntotmnie

niilirikki'Ung

-ontwikkelingen die optreden xonder dat een van
de alternatieven wordt uitgevoerd
-bodemniateriaal dal wal algegraven in hel vomer-

lui}if(ersjii'iie

en winierbed van de Maas
htisisrerkeun

infi

•vormt de basis van het ontwerpproces, heeft als
basis hel Conccpi Stroming
-stroomafwaarts van de rivier

h f ni'tli'tist rotnn s
hf.iihi-nniHfixnlrftiii

t/250

-er zal slechts wateroverlast ontstaan bij MaasalVoeren die niet \aker dan gemlddekl eens in de
25(1 jaar voorkomen

hiotiscb

-levend, uit levende organismen beslaand

hit tl nap

•speeiliek leefgebied van plant of dier

hotU' nisa n e ritifi

•herstellen van de kwaliteit van de bodem om het
gewenste maaisehappelijke gebruik mogelijk te
maken

bat 'VHS I rooms

-stroomopwaarts van de rivier

CU II uu rhisla

•geschiedenis van de ontwikkelingsgang der be-

rif

schaving

aB(A)

-maal voorgeliiidsdrukniveaii waarbij een fre(|nentieaniankelijke correctie wordt toegepast v o o r d e
gevoeligheid van het menselijk oor

tli-hiel

-hoeveelheid water per tiidscenhcid

deklaag

-laag van klei die in de oevers van de Maas. o p het
grind ligt

de pos il ie

-hoeveelheid (van een slof) die neerslaat |ier tijdseenheid en per o p p e n lakte eenheid

diiis/forett
diffuse
ecologie

•bv zaden en wortelen
bodenn'ertmireiiiif'iHfi

-over een grool gebieti verspreide verontreiniging
-wetenschap die de relaties tossen organismen en
hun omgeving (milieu) bestudeert

evnUi^isvh

laelxilyj.vkatU'r

-ilf voor t k (irt'nsniaas optimaal ncachic "naiiiiirlijkt'" siiualic zoals beschreven J o o r IUIIIHT S
Klink (1995). [>e effecten van cic allernatieven
worden \(torspeld en Ix-oortkckl d(«>r ccn vcruelijkinj; ie maken mci dii sircelbeeld

ecitloji is cbe t erb iiuliiig

-\ crlundings/une waarlangs flora en fauna zitli
kan verplaatsen

evnUif^ischi'

boofdstrucluur

•nclwerk van kerngebieden, natuuromwikkel ingsnehicden en verbindingszones
waarbinnen Hora en fauna zich kunnen handhaven en iiilbrcjdt-n
-geheel van plaiite- en dierengemeenschappen in

eiosysleem

hun leefgebied, beschouwd in hun wissclvverking
niei lie niilieufacioren
ecolitofy

diversiteit

-mate waarin verschillende ecoii)pcn in een gebied
aanwezig zijn, wordt genieten mei behulp van een
index
-ecologische landeenheid met een specifieke abi(»-

ettttttop

lische en biologische inhoud
ecntnx it itlftf^ ie

-leer \an de \ ergil'tiging \ a n ecosystemen

fttpsie

-afslijiiiiB of uiiholling van land door wind. water,
zee of ijs

eiitrofieiiiifi

-het voedselrijker worden van het milieu

JJorististlt

•wat de flora beirell

/liirlatiei

-onder invloed slaand van of gevormd door rivieren

Jliix

-hoeveelheid veronireiniging die per tijdseenheid
uit de kleisehermen treedt

frettlisvlt

-ondie]) grondwater

}> elii iiis belast iiin

-in dH( A1, einiaalwaarde lan hel ecinivalenie geluidsniveau op een bepaalde plaats atkomsiig van bepaalde geluidsbronnen

fieiiliytli'it lofi ie

•wetenschap die de samenhang lussen de geologie
en het voorkomen van grondwater stroming bestudeert

^eitlt>^ie

-wetenschap die de aardkorst en haar ontstaan
bestudeen

geoniarfitlitfi

ie

-weienschap die de natuurlijke vorm van het land^
schap bestudeen, zoals die is onisiaan iloor geologische processen en e^entnee! is beünUied door

o

menselijk handelen
giilssaarl

•plant of diersoort indicatief voor de ontwikkeling
\an een bepaalde ecotoop

fite ns 11(111 rtle

-kwaliteitsniveau van water, bodem of lucht, dat
lenminsle moei worden bereiki of gehandhaafd

luiliilcil

-lypische vvoon-ofvertilljfplaaisian een planic-of
diersoort

l)imlei-ct>tttnur

-een lijn getrokken door een aanial punten van
gelijke geluidsbelasting

Itltnifftiieiisilafien

-het product van het aantal gehindcrden en de
ilnurtiiti van de hinder

a

bist o ris chv acog rtij'ii-

-zie ciilliiurhistoric

botifiifiiter

-een j-rotc afV'»x:r

infiltralie

•indriiit'inu van water In de bodem

itifi reep ^ffeel relat fe

-rclalie lussen ccn bepaalde dosi.s van intjrcep en
hel daaniil iiilfjeniie elïeel
^^vc^slrI>nlint^

iniiiit/iilii'

kleischerm

diepe ^rindwinning waarin hei kleidek dal aan de
Dppervlaktevandc Maasoevers lijjiwordlDpgehorjien

kivel

-naar lii)\en ijeriehle walerhcweHinj;, resullerend
in hel iijiiretlen \anf;r(in<.l\valer via drainsot e.ipillaire <ips[i|gin^

maaiveld

-de <»p|KTi|jkie van hei natuurlijk uf aangelende
lerrein

meanderen

-kronkelend stromen

m

-uilwerkinji \an he! voornemen waarin wi>rdl ge-

Uienverkenning

probeerd oiU de meesl gunstige sitiLaiie voor hel
milieu Ie bereiken
m il ig erende

maal regele n

-maalregekn om optredende milieiK-ffceten te doen
verminderen

morfitlogische

dvnaniiek

-de kracht van hel sedimentiran.sport in een rivier

naiiiiirbehinidsiruarele

-effeeien o p bestaande natuur

naliiiirlijke

-begrazing vangroie planienelers(zoals primitieve

begrazing

p a a r d e n ninderrassen) in natuurlijk kuddeverband
en in natuurgetrouwe diehihcden
naliiiirMUirikkeliHg

-het scheppen van een zodanige uilgangssituatle in
een gebied dal natuurlijke processen mogelijk worilen gemaakt

naliiiirantivikkeliiigsjjoleiilie

-liet vermogen loi naluurontwikkeling

nnliilterniilief

•de bestaande situatie en de autonome ontwikkeling. Dit alternatief dient als referentiekader voor
de effectbesehrijvingen van d e alternatieven
-door de rivier afge/etle (/andige) ruggen direct

(teveru'aüeit

langs tic ri\ ierlooii
<M>ib<is

•rivierlxgekiilend bi)sgekenmerkt dtmreen karakteristieke flora en fauna

o ntg I •<» nding en

-gri n d w i n n i nge n

Plan

-integrale beleidsplan voor de Grensmaas, heeft de

Grensmaas

status *an sireekplanher/iening
punlveront

reiniging

-in een klein gebied geconeentreerde veronireiniH'ng

RH,\

gebied

-Regeling l i e g r e n / i n g

natuuroniwikkclings-

projecten. eultuurgnmd die a;m het beslaande gebruik worden onttrokken en die na verwerving en
inricining in beheer komen bij natuurbeherende
organisaties
RBO-gebied

-Regeling llehecrsove reen komst en, te onderscheiden in beheersgebieden en re-^erv aatsgebieden

schaalmodel

H>p schaal nagebouwd tniject van de (irensmaas
waarin

rivierkundige

proeven en berekeningen

zijn uilHCviKTil tur voorspi'lling van hel gfdran van
lic rivier tijdens en na vcrbrtdinu
svtlinii'Hliitic'

-afzeilintj van wdinu-ni (grind, zand)

specie

-tloor alKnivinu verkregen grond (gebniiki vimr de
aanleg \an kades)

.\jn't ie II' iHtu'hh'ti

"Keliitd waarin specie is gewonnen len liehoeve
van d e aanleg van Maaskatles
•formele start van een proeediirevour milieu-effect-

.sltirluotilie

rapportage waarin het vournemen van een m.c.r.plielilig InJlJaile! Iiekend gemaakl wordt
-hel niveau dal hel grondwater inneenil in een

slijfihttofile

open peilbuis, gemeten ten op/iehte van een
ret'ereniieniveaii
-waarde die correspondeert met een kwalJtcit;*-

slreefiratirde

doelsielling op korte of lange termijn
•lul gebied dat via hoven- en ondergrondse ahtier

•ilroanif^vbii'ii

hj|dnugi aan de afvoer in de rivier
-verbreding van de IHKifdgeul (het /omerbed) van

nlrmtmgeiilrei'b

reding

de (irensmaas door het weggraven van de i)evers
•op en aan hel aaixlo]ipervlak

lerrestrisch

-korrelgrooiie-verdeling

le.vluiir
Ihtilircfi

-ilenkbieklige lijn die de diepste piinien van de
Maas mei elkaar \erhindl

liiiilretiniil

imgesorteerde zand/grind mengsel

Iriifltifil

•afspraken vastgelegd in een accoord lussen Iklgiij
en Nederland

reriirofiiiifi

-tloor een dalende grondwaterstand optredende

ri'rb(ing(HJn)

•van boven- naar benedenstrooms gaand de water-

verdniging
stand o p de beschouwde stroom
rerwerkiitga

in sin IIti I ie

-installatie waarmee het louivenam wordt verwerkt
lol bruikbaar zand en grind

vigerend

-\an kracht zijnd

vistrap

-reeks trajnt)rniig boven elkaar gepiaaisie goten
waarlangs trekkende vissen kunnen passeren

rtiorlfvnrsiiiiiiptili

-de aanpak die stapsgewijs opgebouwd is uil basisverkenning, milieuverkenningen waterverkenning
en waarnaar, na be|ialing van de milieu-effecien. de
voorkeur van de inilialielnemer naar uitgaat

uiUen'erkeiiiiinfi

-uilw erking van hel \ oornemen w aarbij geen ongewenste rivierkundige effeeien en minimale geohydntlogische effecten optreden

iieerd
II eerdi erldfi ing

-oeverzone van de (irensmaas

<

-hel verlagen van de i>ever/ones van de Grensmaas

«

in aansluiiing o p de verbreding van de stroonigeul
-locatie in hei plangebied vajide Cirensmaas waarin

IV i uil nat te

grind wordt gew«»nnen
-afval dal iloor ile .Maas wordt meegevoerd en

z IV e r/v tl H

achterblijft in het drensmaasgcbied na een hoogwaler

a
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