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Inleiding

Het watersehap Rijn en Ussel heeft het voornemen om voor het dijkvak Westervoortsedijk in Arnhem
een dijkverbeteringsplan op te stellen. Verbetering van de Westervoortsedijk is nodig om het dijkvak
aan de bestaande veiligheidseisen met betrekking tot een primaire waterkering te laten voldoen.
Uitgangspnnt hierbij is dat de dijk het Maatgevend Hoog Water (M.B. W.), met een oversehrijdings
kans van I: 1.250 jaar bij een afvoer te Lobith van 15.000 m 3/s, veilig kan keren. Twee traeevarianten
zijn in principe in beeld. De eerste variant betreft een dijkverbetering via het bestaande dijktraee langs
de Nienwe Kade en de Westervoortsedijk (tracevariant A). De tweede variant betreft een dijkver
betering via het trace Nieuwe Kade, Westervoortsedijk, Nieuwe Havenweg, Koningspleij-Noord naar
de Pleijweg (tracevariant B). (Zie figuur 1 van het deelrapport Bestaande Situatie Dijktechnick).

Op grand van het Besluit milieu-effectrapportage is op I september 1994 de m.e.r.-plicht voor aIle
rivierdijkverbeteringen van kraeh!. Op basis van dit besluit en in navolging van de provinciale proce
dure zoals vastgelegd in het Gelders Rivierdijkenplan (GRIP) (provineie Gelderland, 1994), wordt
voor de dijkverbetering van het dijkvak Westervoortsedijk een geeombineerde Projectnota/Milieu
effeetrapport (MER) opgesteld. Als basis voor de Projectnota/MER zijn drie bijlagcrapporten
opgesteld. Deze bijlagerapporten gaan respectievelijk in op de bestaande situatie met betrekking tot de
aspecten dijktechniek, milieu en sociaal-economische functies op en rond de dijk (het onderhavigc
rapport), op de effectbesehrijving en -vergelijking van de trace- en inrichtingsvarianten voor de
hierboven genoemde aspeeten (bijlagerapport 3) en op de gehanteerde argumenten bij de onderlinge
afweging van de tracevarianten in de startnotitiefase (bijlagerappol"t I).

Leeswijzer
Het bijlagerapport 2, Beschrijving bestaande situatie, is opgebouwd uit drie deelrapporten.
Te weten:

Dijkteehniek;
Milieu; en
Sociaal-eeonomisehe functies.

De deelrapporten kunnen in principe onafhankelijk van elkaar gelezen worden. De beschrijving van de
bestaande situatie fungeert als een referentiesituatie bij het beschrijvcn van de effecten van de
verschillende dijkverbeteringsvarianten (derde bijlagerapport).
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Deelrapport
Bestaande situatie Dijktechniek
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1 Inleiding

1.1 Algemeen

In deze fase van de m.e.!". Westervoortsedijk te Arnhem zijn nog twee traeevarianten in beeld als reele
optie voor de dijkverbetering. Dit zijn tracevariant A, een verbetering van de Westervoortsedijk via
het bestaande trace Nieuwe Kade-Westervoortsedijk. En tracevariant B via het alternaticve trace
Nieuwe Kade-Westervoortsedijk-Nieuwe Havenweg-Pleijweg. De twee tracevarianten zijn weergegeven
in figuur I. Voor beide varianten wordt in dit deelrapport een beschrijving vanuit dijktechnisch
oogpunt van de bestaande situatie gegeven.

Ten behoeve van dit deelrapport is in opdraeht van het voormalige Polderdistrict Rijn en IJssel door
Fugro Ingenieursbureau B.V. geotechnisch bodemonderzoek verricht (Fugro BV, 1996). Hct onder
zoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase zijn de bestaande bodemgegevens geinventariseerd.
In de tweede fase is veldwerk verricht tel' aanvulling van de besehikbare gegevens. Op grond van het
geotechnische bodemonderzoek zijn de geologisehe bodemprofielen voor beide tracevarianten opge
steld. In dit deelrapport zal verdeI' niet op de bodemopbouw worden ingegaan. Dc beschikbare
gegevens worden in dit stadinm voldoende geaeht voor het bepalen van de dijkteehnisehe parameters.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstnk 2 wordt beknopt het dijkvak Westervoortsedijk beschreven. Hierbij komen achtereenvol
gens aan de orde het dijkvak met de onderscheiden deelvakken, het te beschermen gebied, de beheersi
tnatie en de eigendomssitnatie. In hoofdstuk 3 wordt de ten behoeve van de dijkverbetering vereiste
kminhoogte toegelieht. Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de bestaande situatie. In paragraaf 4.2
wordt het dijkvak als geheel beschouwd, waarna in de navolgende paragrafen (4.3 tim 4.11) op de
deelvakken wordt ingegaan. ledere paragraaf in hoofdstuk 4 wordt afgesloten met een opsomming van
de gesignaleerde knel- en aandachtspunten met betrekking tot de dijkverbeteringsplannen. Knclpunten
doen zich voor daar waar de bestaande sitnatie conflicteert met de toekomstige situatie (waarbij er
sprake zal zijn van een dijkvak dat voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot een waterkering).
Een aandachtspunt heef! betrekking op de aspecten die in het kader van de dijkverbeteringsplannen
aandacht behoeven.

Ingenieurs- en adviesburo Kobessen B.V.
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2 Het dijkvak Westervoortsedijk

2.1 Algcmccn

Het dijkvak Westervoortsedijk is ca. 2,5 kilometer lang en is gelegen in het stedelijk (industrie)gebicd
van Arnhem-Noord. Het dijkvak loopt vanaf het centtum tot aan de rand van de stad. Het trace waar
voor de dijkverbetering diem te worden gerealiseerd omvat:

de Niellwe Kade vanaf de Badhuisstraat; en
de Westervoortsedijk vanaf de hoek Niellwe Kade tot aan de Gude Veerweg.

Een algemeen overzicht van het dijkvak is opgenomen in fignur 1.

Deelvakken
Ten behoeve van de overzichtelijkheid is het dijkvak Westervoortsedijk onderverdeeld in min of meer
homogene deelvakken. In totaal worden tien deelvakken onderscheiden. Een overzieht van de
deelvakken is opgenomen in tabel 1.

Trace Deelvak/dijkpaal Beginpunt Eindpunt

A en B 1 25-30 aansluiting Badhuisstraat - aansilliting Niellwe KaJe op
Nieuwe Kade (25.0) Westervoortsedijk (29.9)

2 30-35 aans!uiting Nieuwe Kade op jachthaven Valkenblll'g (34.6)
Westcrvoortsedijk (29.9)

3 35-37 jaehthaven Valkenburg (34.6) kade Billiton (36.8)

4 37-39 kade Billiton (36.8) aansluiting Westervoortsedijk -
Nieuwe Havenweg (39.3)

A 5 39-44 aansluiting Westervoortscdijk ~ Driepoortenweg, inrit AKZO~Nobel
Nicllwe Havenweg (39.3) (43.8)

6 44-50 Driepoortenweg, inrit AKZO- jllist vool'bij Oude Veerweg -
Nobel (43.8) Westervoortsedijk, inrit BASF (49.9)

B 7 39B-47.5B aansluiting Westcl'voortscdijk - Verlengde Nieuwc I-Javen noordoever
NiclIwc Havenweg (39.3B) (47.5B)

8 47.5B-49B monding Verlengde Nieuwe Haven (47.5B - 49B)

9 49B-54B Verlengde Nieuwe Haven Zuid- aansluiting kade Koningspleij-Noord -
never (49B) Pleijweg (53.7B)

10 54B-66B aansilliting kade Koningspleij- aansJuiting Oude Veerweg - Plcijweg
Noord - Pleijweg (53.7B) (65.9B)

Tabel 1: indeling deelvakken met bijbehorende dijkpaalnummers

Definitie dijklichaam
In de huidige situatie is er met betrekking tot het dijkvak Westervoortsedijk geen sprake van een
offieiele rllimtelijke definiering van het dijkprofiel. Dc complexiteit van het dijkvak en de procedures
en de ophanden zijnde dijkverbetering vormden voor het Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek
aanleiding om te wachten met het nader definieren van het dijkproficl tot de definitieve dijkverbete
ringsplannen.

Ten behoeve van de dijkverbeteringsplannen is de krllin van de dijk als voigt gedefinieerd.
De kluinbreedte wordt op 4 meter gesteld.

Ingenieurs- en adviesburo Kobessen B. V. 2



Projectnota/MER voor de verbetering van de Westervoortsedijk te Arnhemj Bijlagerapport 2

De buitendijkse zijde van de kruin valt voor de Nieuwe Kade samen met de trottoirband
langs de zuidzijde van de Nieuwe Kade.
Voor de Westervoortsedijk valt de buitendijkse zijde van de kruin samen met de buitenkant
van het voet- c.q. fietspad aan de rivierzijde van de dijk.
Voor het alternatieve trace is een fictieve dijkkruin aangewezen, in de zin dat voor dit trace
momenteel geen sprake is van een officiele waterkering.
Voor de Nieuwe Havenweg valt de buitenzijde van de kruin samen met de kantweg aan de
rivierzijde.
Voor de Koningspleij-Noord wordt de buitenzijde van de kruin van de zomerkade aangehou
den als de buitenzijde van de dijkkruin.
Voor de Pleijweg valt de buitendijkse zijde van de kruin samen met de kantweg aan de
IJsselzijde.

Door de hoge Jigging van het maaiveld van het aangrenzende binnendijkse gebied ontbreekt in het
dijkvak een zichtbaar binnentalud. Over een aanzienlijke lengte geldt dit ook voor het buitentalud van
de dijk. Aileen langs de Nieuwe Kade (Dp25-Dp30) en tussen de Van Oldenbarnevcldtstraat en de
Billitonkade (Dp31-Dp34) is het buitentalud daadwerkelijk zichtbaar. Daar waar in dit rapport, ten
behoeve van de dijktechnische berekeningen gesproken wordt over dijktaluds, betreft het dan ook
veelal theoretische profiellijnen in de bodem van de Nieuwe Kade en de Westervoortsedijk.

2.2 Te beschermen gebied

Het door het dijkvak Westervoortsedijk tegen overstroming te beschermen gebied is in figuur 2.1 gear
ceerd aangegeven. Binnen de gemeente Arnhem betreft dit een oppervlakte van ruim 8 km2 Indien de
waterstand de M.H.W.-hoogte bereikt zullen de hieronder genoemde delen van Arnhem getroffen
worden.

Industrieterreinen:
Westervoortsedijk e. 0.;
Kleefse Waard;

Woonwijken:
centrum (gedeelteJijk);
Boulevardkwartier;
Staatsliedenbuurt;
Presikhaaf;
Elsweide;
Molenbeke (gedeeltelijk).

Het Brock;
IJsseloord.

Spijkerkwartier;
Verschuerwijk;
't Broek;
Over het lange water;
Plattcnburg (gedeeltelijk);

Via de viaducten onder de rijksweg A12 door, kan het water zich tevens richting het centrum van de
bnurgemeente Velp verspreiden. De inundatiediepte varieert, afhankelijk van de hoogteligging van het
maaiveld, van ca. 3.85 m in de wijk Presikhaaf tot enkele centimeters daar waar de rand van het
Veluwemassief wordt bereikt.

2.3 Beheersituatie

Tot het jaar 1990 was de onderhavige dijk niet opgenomen in het Gelders Waterschapsreglement. De
Nieuwe Kade en de Westervoortsedijk vormden samen met het hoog liggende achterland en op
sommige plaatsen ook samen met het hoog Jiggende voorland, zoals ter plaatse van het bedrijventerrein
Kleefse Waard, de waterkering langs de Rijn. De waterkering was tot dat jaar in beheer bij de
gemeente Arnhem. Met ingang van I juli 1990 is daarin verandering gekomen. Vanaf dat moment
werd het Dijkschap Arnhemse en Velpse Broek de beheerder en is de dijk opgenomen in het Gelders
Waterschapsreglement.

Ingenieurs~ en adviesburo Kobessen B.V. 3
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Per 1 december 1994 is in verband met de aphoffing van het Dijkschap Arnhemse en Velpse Brock,
het behecr in handen van het huidige waterschap Rijn en IJssel gekomelL

Omdat de Nieuwe Havenweg, onderdeel van traeevariant B, momenteel niet officieel een waterkerende
funetie heeft is er vOOr dit deelvak geen sprake van een reglementering volgens het Gelders
Waterschapsreglement,

Voor het leggen en hebben van kabels en leidingen is tot 1990 het vergunningstelsel volgens het
Gelders Waterschapsreglement niet gehanteerd, zoals dat van toepassing is verklaard in de overgangs
bepalingen van het Reglement voor de Gelderse Watersehappen,

2,4 Eigendomssituatie

Het huidige dijkvak via de Nieuwe Kade en de Westervoortsedijk (tracevariant A) is geheel eigendom
van de gemeente Arnhem. Ten aanzien van tracevariant B geldt dat de Nieuwe Havcnweg en de
Verlengde Nieuwe Haven gemeentegrond ZijlL 1·let deelvak 9 op de Koningpleij-Noord ligt op de
grens van nog door de provincie Gelderland aan de gemeente Arnhem over te dragen grand en particu
lier terrein. De Pleijweg, deelvak 10, is provinciaal eigendom. De teen van het talud grenst aan
particulier eigendom.

Ingenieurs- en adviesburo Kobessen B.V. 4
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3 Vereiste kruinhoogte

Een belangrijk dijktechnisch aspect voor dijkverbeteringsplannen van de Westervoortsedijk is de wette
lijk vereiste kminhoogte. Deze kruinhoogte wordt voor het dijkvak bepaald door het Maatgevend
Hoog Water (M. H. W.) en de benodigde waakhoogte. De vaststelling van het M. H. W. heeft plaatsge
vonden conform de nota van het RIZA 'Maatgevende hoogwaterstanden langs de Rijn en zijn takken
(1993)' (RIZA, 1993), waarin het advies van de Commissie Boertien met betrekking tot een verlaging
van de maatgevende afvoer te Lobith is verwerkt. Uitgangspunt is dat de dijk het M.H.W., met een
overschrijdingskans van I: 1250 jaar, bij een afvoer te Lobith van 15.000 m3/sec veilig kan keren. Dc
waakhoogte wordt afgeleid van de benodigde waakhoogte in verband met golfoverslag en van de
minimaal voorgeschreven waakhoogte van 0,50 m.

De berekeningen van de golfoploop zijn nitgevoerd voor twee type dijkprofielen:
een groene dijk met taluds van 1:3;
een verticale waterkerende constructie.

De berekeningen zijn verricht conform de Leidraad voor het Ontwerpen van Rivierdijken, deel I
bovenrivierengebied (TAW, 1985) en de concept-nota TAW.WL van november 1994 betreffende
Overslag en Golfkrachten 01' Verticale Waterkeringsconstructies (TAW, 1994-F).

De berekeningen zijn uitgevoerd voor overslagcriteria van 0, I IIs/m en voor I IIs/rn. Het toelaatbare
criterium hangt af van de erosiebestendigheid van het binnentalnd. Gezien het stedelijk karakter van de
kruin en het binnentalud, die veelal verhard zijn, en de beperkte kerende hoogte is als ovcrslagdebiet
I IIs/m gehanteerd. Voor de deelvakken 5 en 6 is de goifoploop verwaarloosbaar, als gevolg van het
slechts heel beperkt beneden M.H.W. liggende voorland en de erin voorkornende bebouwing.

In tabel 2 is per deelvak het M.H.W., de golfoploop en de vereiste kruinhoogtc aangegevcn.

deelvak dijkpaal M.H.W. 1993 golfoploop [m] vel'eiste huidige huidigc
van~ tot [m +NAPj kruinhoogte haagte hoogte

talud 1:3 vert.wand [m +NAPJ minimaal maximaal

I 25-30 13,95 0,41 0,36 14,45 13,44 13,85

2 30-35 14,05 0,46 0,36 14,55 13,85 14,30

3 35-37 14,22 0,46 0,36 14,72 14,15 14,35

4 37-39 14,28 0,46 0.36 14,78 14,00 14,15

5 39-44 14,30 0,46 0,36 14,80 13,30 14,00

6 44-50 14,35 14,85 12,90 13,80

7 39-47,5b 14,30 0,42 0,25 14,80 13,46 13,98

8 47,5b-49b 14,34 0,46 0,40 14,84 ll. V.t- n.v.L

9 49b-54b 14,35 0,46 0,40 14,85 13,00 13,00

10 54b 14,42 14,92 15,20 21,90
56b 14,30 14,80
58b 14,15 14,65
60b 14,00 14,50
62b 13,85 14,35
64b 13,79 14,29
66b 13,75 14,25

* russen Dp47.5b en Dp49b ligt de Verlengde Nieuwe Haven

Tabel 2: overzicht M.H. w., golfoploop, vereiste kruinhoogte en bestaande hoogte
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4 Beschrijving bestaande situatie per deelvak

4.1 Algemeen

De besehrijving van de bestaande situatie vanuit dijkteehniseh oogpunt gesehiedt in twee delen. In
paragraaf 4. I wordt het dijkvak als geheel besehouwd. In paragraaf 4.2 tim 4.11 wordt ingegaan op de
deelvakken. Bij de besehrijvingen per deelvak zijn kenmerkende dwarsprofielen en een lengteprofiel
opgenomen, waarop eventuele tekortkomingen en knelpunten ziehtbaar zijn. Daal'naast zijn er
doorsneden opgenomen van bijzondere construeties, zoals kademuren en damwanden, die in de
deelvakken voorkomen.

4.1.1 Hoogteligging dijkkrllin

In hoofdstuk 3 is per deelvak een ovcrzicht gcgeven van de vereiste kruinhoogte. Tevens zijn per deel
yak de maximale en minimale kruinhoogte vermeld. Hieruit zijn per deelvak de maximale en minimale
tekortkoming in hoogte af te !eiden. Omdat de bestaande hoogten langs de beide traces vrij sterk va
rioren, is bij de behandeling van de deelvakken voor elk deelvak aflOnderlijk een lengteprofiel opgeno
men. Vit de lengteprofieltekeningcn kan voor elke plaats in een deelvak de tekortkoming in hoogte
worden bepaald.

4.1.2 Micro- en macrostabiliteit en erosiebestendigheid

De construetic waaruit de dijk op dit moment bestaat, voldoet op veel plaatsen niet aan de huidigc
eisen die aan een waterkering worden gcsteld o.a. ten gevolgc van de in de waterkering aanwezige
kabels en !eidingen. Er heef! cehter, behoudens voor deelvak 10 (Pleijweg), geen berekening van de
huidige miero- en macrostabiliteit en erosiebestendigheid plaatsgevonden. Hicrtoe is bes10ten omdat de
bestaande waterkering zeer versnipperd is met een veelheid aan versehillende eonstrueties. Als gevolg
hiervan is het doorrekencn van de bestaandc sitnatie een complex vraagstuk. Daal'naast wordt voorzicn
dat de situatie zieh, ten gevolge van dc dijkverbetcring, sterk zal wijzigen. Vit pragmatische overwe
ging is dan ook besloten om de bcrckcning op stabiliteit en crosiebestcndigheid onderdeel te laten
uitmaken van de te ontwerpen varianten,

Met betrekking tot de stabiliteit en erosiebestendigheid van het dijkliehaam kan HOg wei opgemerkt
worden dat zich in de huidige situatie in de praktijk gcen problemen voordoen.

4.1.3 Piping

Ook ten aanzicn van piping zijn er in dit stadium, met uitzondering van deelvak 10, geen berekeningen
met betrekking tot de bestaande situatie uitgevoerd. Wel zijn er in zijn algcmcenheid twee opmcrkin
gen te maken.

Het maaiveld aan de binncndijkse zijde is lOdanig hoog, dat er voor traeevariant A gcen
risico voor piping is.
De kadeconstruetie op de Koningsp!eij-Noord (dcelvak 9) zal niet aan de pipingcisen
voldoen.

4.1.4 Kabe1s en leidingen

In dc huidige situatie ligt er cen grote hoeveelheid kabels en leidingen in het dijkprofiel. Vanwege de
historische situatie van het dijkvak Westervoortsedijk was de dijk tot enkele jaren geleden nict opgeno
men in het Gelders Waterschapsreglement. Ais gevolg hiervan zijn er maar zeer beperkt ontheffingen
ver!eend voor het leggen en hebben van kabels en leidingen in of nabij de dijk. Voor aIle overige
kabels en leidingen geldt dat deze zijn gelegd lOnder ontheffing.

lngenieurs- en adviesburo Kobessen a.v. 6



Projectnota/MER voor de verbetering van de Westervoortsedijk te Arnhemi Bijlagerapport 2

Met betrekking tot de dijkverbeteringsplannen betekent dit, dat wanneer verlegging vereist is, de
kosten in principe voor rekening van het dijkverbeteringsproject komen (al of niet met inachtname van
de reeds verrichte afschrijvingen).

Ais gevolg van de beperkte ruimte aan weerszijde van de dijk, veroorzaakt door de stedelijke sitnatie,
zal het niet of nauwelijks mogelijk zijn kabels en leidingen te verleggen naar een sitnatie buiten de
gereglementeerde zone. Of bestaande kabels en leidingen al of niet kunnen worden gehandhaafd en lo

ja onder welke voorwaarden blijkt nit toetsing aan het Geidel's Waterschapsreglement [11] en aan de
Pijpleidingcode [4].

Zoals eerder genoemd wordt voorzien dat de situatie van het dijkvak ten gevolge van de dijkverbete
ring aanzienlijk zal wijzigen. Daarom heef! berekening en toetsing van de kabels en leidingen in de
bestaande situatie niet plaatsgevonden. VOOl' een gedetailleerde overzichtstekening met een overzicht
van aile in de bestaande situatie voorkomende kabels en leidingen, wordt naar literatuurnummer 12
verwezen.

Hieronder is een aantal leidingen venneld, die gezien de omvang, inwendige druk en ligging in of
nabij het huidige dijkprofiel, een knelpunt in de huidige dijk vormen.

In heel tracevariant A ligt een betonnen persleiding in of in de nabijheid van het dijkprofiel.
Dit is de centrale afvoerleiding van het rioleringswater van het overgrote deel van Arnhem-Noord.
Door deze leiding wordt het rioleringswater vanuit het gemaal nabij de John Frostbrug naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Duiven geperst. De leiding is in beheer en eigendom bij het
Zuiveringschap Oostelijk Gelderland. De diameter is 1000 mm. De druk bedraagt 0,6 bar. De
diepteligging varieert van 9,60 m +NAP tot 11,00 m +NAP.
Op verscheidene plaatsen in beide traces liggen er rioolleidingen in of in de nabijheid van het be
staande dijkprofiel. De diameters varieren van 300/450 mm tot 600 mm. Deze leidingen zijn
vrijvervalriolen. De diepteligging varieert van 9,00 m +NAP tot 12,40 m +NAP.
Op vele plaatsen in beide traces liggen parallelle en kruisende bronwater-, drinkwater- en hoge en
lage druk gasleidingen.

In de beschrijving per deelvak zal op de situering van de kabels en leidingen worden ingegaan.

4.1.5 Kunstwerken

Onder kunstwerken worden verstaan de verschillende kade(mllur)constructies in de deelvakken. In een
deelvak komen soms verschillende constmcties voor. Slechts delen van de kadeconstructics zijn onder
lOcht op de kwaliteit van de materialen. Oit betreft vooral de kadeconstluctie in deelvak 4 (Billitonka
de) en de kade en damwand in deelvak 7 (het gedeelte langs de Niellwe Havenwcg). Uit de ontwikkc
ling van de inrichtingsvarianten zal mocten blijken of en zo ja in hoevene verdergaand kwaliteitson
derzoek noodzakelijk is.

4.1.6 KneIpunten en aandachtspunten

Samenvattend worden vanuit dijktechnisch OOgpllnt de volgende knel- en aandachtspunten gesigna
leerd.

Aandachtspunten

- Kwaliteit van bestaande knnstwerken.
- Micro- en macrostabiliteit.
- Erosiebestendigheid.
- Piping.

lngenieurs~ en adviesburo Kobessen B.V. 7
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Knelpunten

- Kruinhoogte: deze voldoet op een aantal plaatsen niet aan de gestelde eisen.
- Kabels en leidingen in het dijktraee: de aanwezigheid van kabels en leidingen in het dijktraee is

niet gewenst en aileen onder voorwaarden toegestaan. Vooral de grotere leidingen (riolcring en
persriolcring) vormen in dit kader een knelpunt.

4.2 Deelvak 1 (van Dp2S tot Dp30)

In de hierna bij de opgenomen dwars- en lengteprofielen van de bestaande situatie, is de Iigging van
kabels en leidingen aangegeven. Daannee wordt ziehtbaar gemaakt welke kabels en leidingen mogelijk
knelpunten zijn. De verklaring van de in de dwars- en lengteprofielen gebruikte afkortingen is
hieronder weergegeven.

h.gas
ov
Huon
I.sp.
h.sp.
shell
bron

gaslciding hoge druk
openbare verlichting
NUON-teleeommnnieatie
laagspanning
hoogspanning
SHELL-transportleiding
bronwaterleiding

gas
ptt
water
m.sp.
riool
aard
akzo

: gasleiding lage druk
: PTT-teleeommunicatie
: waterleiding

middenspanning
rioolleiding
aardleiding
AKZO-proeeswaterleiding

Algemeen
Deelvak I is de Nieuwe Kade. Het Yak begint tel' plaatse van de Badhnisstraat, daar waar de te
verbeteren dijk aansluit op de reeds op hoogte zijnde waterkering. en eindigt bij de aansluiting van de
Nieuwe Kade op de Westervoortsedijk. De Nieuwe Kade bestaat uit een rijweg en een voetpad, totale
breedte varierend van 9,00 tot 13,00 m. Het trottoir aan de binnendijkse zijde grenst veelal direet aan
de bebouwing (voornamelijk bedrijfsgebouwen). De kruin van de dijk Iigt ca. 0,60 tot 1,00 m beneden
de vereiste hoogte. Het dwarsprofiel bestaat uit een 3 m brede groene berm, een ca. 25 m brede kade
met een verharding van klinkers en een kademuur (zie afbeelding 2).

Bebouwing
Naast de bebouwing langs de noordkant van de Nieuwe Kade bevindt zieh in en langs deelvak I de
volgende bebouwing.

Kantoortje havenmeester (Dp26 + 40m.).
Dit kantoortje. groot ea. 3,50 x 10,00 m bevindt zieh op het buitentalud van de dijk. Het vloerpeil
ligt iets boven de kIuin van de bestaande dijk.

Bebouwing zand- en grindhandel Vos B. V. (Dp29 + 60m.).
De bebouwing staat op hoog voorland voor de dijk op huidige kruinhoogte. Het bestaat uit een
semi-permanent verblijf, groot ca. 4,00 x 10,00 m ten behoeve van het personeel van bedrijf Vos
B.V.

Aan de kade ter plaatse van Dp26 is tevens het seheepsreparatiebedrijf Misti gevestigd.

Bomen/kabels en leidingen
Langs de Nieuwe Kade staat in de berm aan de zuidzijde van de Nieuwe Kade een rij van 21 Italiaanse
populieren. Door de gemeente Arnhem is aangegeven dat dit een waardevolle bomenrij is, waarvan het
gewenst is die te handhaven (nota C. Paris d.d. 28 november 1991) (C. Paris, 1991). Tel' hoogte van
de Badhnisstraat bevindt zieh gedeeltelijk op de kruin en overigens in het buitentalud een overstortput
met overstortmogelijkheid op de Rijn. Deze put is een onderdeel van de gemeentelijke riolering.

Jngenieurs- en adviesburo Kobessen B.V. 8
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Kunstwerken
De kadeconstructie Iangs de rivier bestaat uit een zogenaamde gewichtsmuur (zie afbeelding I). De
muur is in beheer en eigendom van de gemeente Amhem. Hoewel er geen gedetailleerd onderzoek
naar heef! plaatsgevonden, kan worden gezegd dat de muur in redeiijke staat verkeert.

11,01·

----." ,-,===========1

Ajbeelding 1: gewichtsmuur ter plaatse van deelvak 1

Langs de op- en afrit van de Nieuwe Kade naar de lager gelegen kade tussen Dp28 en Dp29 staat een
keerwand met een voonnetseling van basaltblokken. Tussen Dp29 en Dp30 vormt een wand van
gemetselde betonblokken de kerende constructie tussen een opslagterreintje langs de Nieuwe Kade en
de lager gelegen goederenoverslagkade.

Aandachtspunten deelvak I Dijkpaal

- De aansluiting van de nieuwe dijk op de bestaande waterkering. 25

- In het deeivak is een op- en afrit aanwezig. Deze zal gehandhaafd moeten blijven. 28-29

- Kantoortje havenmeester 26.4

- Bomenrij Nieuwe Kade 25-29

- Overstort gemeentelijke riolering 25

- Scheepsreparatiebedrijf Misti B. V. 26

- Kwaliteit bestaande kademuur 25-30

Knelpunten deelvak I

- Bebouwing zand- en grindhandel Vos B.V. 29.6

lngenieurs- en adviesburo Kebessen B.V. 9
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4.3 Deelvak 2 (van Dp30 tot Dp35)

Algemeen
Deelvak 2 loopt van de aansluiting van de Nieuwe Kade op de Westervoortsedijk tot aan de jachthaven
van Jason. De Westervoortsedijk bestaat uit een rijweg met fietspaden en een eenzijdig voetpad met
een totale breedte van ea. 15 m. Het fietspad. dat langs de binnendijkse zijde van de weg ligt, grenst
direct aan particulier bedrijfsterrein. Aau de buitendijkse zijde van de weg ligt er naast het fietspad
ook een voetpad. In het gedeelte tussen de Nieuwe Kade en de Van Oldenbarneveldtstraat bevindt zich
aan de buitenzijde van de dijk een breed voorland, waarop een opslagterrein van de gemeente Arnhem
en het zand- en grindoverslagbedrijf Zagrikon B.V. zijn gevestigd. Dit voorland is juist beneden
M.H.W. gelegen. Ten oosten van de Van Oldenbarneveldtstraat wordt het voorland lager (hoogte ca.
11,40 m +NAP) en smaller. De dijkhoogte varieert van 13,90 m +NAP bij Dp30 tot 14,30 m +NAP
bij Dp32 en ligt daarmee 0,65 m tot 0,30 m beneden de vereiste kruinhoogte. Zie voor het lengtepro
fiel van deelvak 2 afbeelding 3 en voor de dwarsprofielen Dp30 + 80m. en Dp34 afbeelding 4.

Bcbouwing
In deelvak 2 bcvindt zich de volgende bebonwing.

Bebouwing zand- en grindhandel Zagrikon B.V. (Dp30 + 50m.). Dit betrcft een vcrplaatsbare
kantoorunit van ca. 3,00 x 9,00 m. Het terrein van de Zagrikon grenst direct aan het fietspad van
de Westervoortscd(jk en is verpacht.
Een gemaaltje van AKZO-Nobel ter plaatse van het hoogliggende voorland (Dp30 + 70m). Dit
gemaaltje dient om proceswatcr te vcrpompen naar de Rijn.
In het kribvak (Dp32-33) tel' hoogte van de Van Oldenbarneveldtstraat liggen twee woonarken.
Tussen Dp34 en Dp35 ligt momenteel een woonark.

Kabels en leidingen
In dit deelvak vragen de kabels en leidingen die de rivier kruisen extra aandacht. NUON lleeft ter
hoogte van de gemeentelijke opslagplaats zes rivierkruisende leidingen. die van groot belang zijn voor
een bedrijfszekere gas- en watervoorziening van Arnhem-Zuid. De exaete diepteligging van de
leidingen is niet bekend. NUON heef! crop gewezen dat verleggingen, eventueel gepaard gaande met
nieuwc rivicrkruisingen, kostbaar zijn. In dit deelvak zijn ook zcven rivicrkruisende kabels cn twee
dijkkruisende leidingen (<p 400 mm) van het proceswater van AKZO naar het eerdergenoemde
gemaaltje gclegen. Ecn van deze lcidingcn komt binnenkort te vervallen.

Ten behoeve van de aanwezige woonboten bevinden zich in dit deelvak ook nog dijkkruisende kabels
en leidingen. Deze kabels en lcidiugen zijn gelegd met een ontheffing, waarin is opgcnomen dat
eventueel noodzakelijkc verlcgging of verwijdering ten gevolge van dijkverbetering op kosten van de
ontheffinghonder moet plaatsvinden.

Kunstwerken
In deelvak 2 bevindt zich langs de rivier bij de overslag van zand- en grindhandel Zagrikon B. V. over
een lengtc van ongevcer 40 111 cen kecrwand. Dc wand is van cen zodanige constructie en kwalitcit,
dat deze zeker geen ondcrdeel kan gaan uitmaken van cen mogclijke inrichtingsvariant.

Aandachtspunten deelvak 2 Dijkpaal

- Gemaaltje AKZO-Nobel. 30+ 70m

- Bereikbaarheid woonsehepen. 32-35

- Dijkkruisende kabels en leidingen. 35-36

Ingenieurs- en adviesburo Kobessen B.V. 10



Atbeelding 2

Dwarsprofiel Dp26
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Afbeelding 3
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Afbeelding 4

Dwarsprofiel Dp30.8
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Knelpunten deelvak 2

- Bebouwing en aanwezigheid Zand- en grindhandel Zagrikon B. V. 30-31

- Dijkkruisende leiding NUON 31+60m

4.4 Deelvak 3 (van Dp35 tot Dp37)

Aigemeen
De waterkering in deelvak 3 wordt gevormd door de Westervoortsedijk met aan de buitendijkse zijde
een 'groen' talud en een stalen damwand als keerconstructie langs de haven. Dc huidige kruinhoogte
varieert van 14,35 m+ NAP tot 14,15 m +NAP. De vereiste kruinhoogte variccrt van 14,65 m
+ NAP tot 14,80 m + NAP. Er is dus een verhoging noodzakelijk van 0,30 m tot 0,65 m. In de haven
zijn ter hoogte van dit deelvak de roei- en zeilverenigingen Jason en Valkenburg gevestigd. Ten
behoeve van deze jachthavens zijn een laad- en losplaats en een scheepstakel aanwezig. Ter hoogte van
dit deelvak Jiggen in de haven drie woonarken. Zie voor lengteprofiel deelvak 3 en dwarsprofiel Dp36
afbeelding 6.

Kunstwerken
Aan de westzijde van de jachiliaven Jason bevindt zich over een lengte van ongeveer 15 m een dam
wandconstructie (zie afbeelding 5). Deze wand heeft als functie het dragen van de steiger van Jason.
Verder bestaat over de hele lengte van het buitentalud van de dijk uit een damwandconslluctie met een
bovenkant op 9,00 m +NAP met daarboven een 'groen' talud. De damwand is gebouwd in 1954. Er
heeft nog geen grondige inspectie van de damwand plaatsgevonden. WeI is zichtbaar dat op de wind
waterJijn een aanzienJijke oxydatie voorkomt.

14.1"

o

Ajbeelding 5: damwand ler plaalse van deelvak 3

Aandachtspunten deelvak 3 Dijkpaal

- Bereikbaarheid en handhaving faciliteiten jachthavens. 35-36

- Bereikbaarheid woonschepen. 35-36

- Kwaliteit damwand. 35-37

lngenieurs- en adviesburo Kobessen B.V, 11
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4.5 Deelvak 4 (van Dp37 tot Dp39)

Aigemeen
In deelvak 4 vormt de Westervoortsedijk de waterkering. De laad- en loskade aan de rivierzijde van de
waterkering, de zogenaamde Billitonkade, vormt een hoogJiggend voorland en bestaat uit een kadever
harding van natumsteen met langs de haven een kadeconstmctie (zie afbeelding 7). De dijkhoogte va
rieert van 14, IS m + NAP bij Dp37 tot 14,00 m + NAP bij Dp39. De vereiste kruinhoogte is 14,80 m
+ NAP.' De aan te brengen verhoging varkert dus van 0,65 m tot 0,80 m. Zie voor een lengteprofiel
van deelvak 4 en een dwarsprofiel van Dp38 atbeelding 8.

Bebouwing
Op de kade bevindt zich een sterk veronderde voormaJige douaneloods, Westervoortsedijk 85, groot
14,00 x 28,00 m, die in het hezit is van de gemeente Arnhem en tijdelijk is verhuurd aan een
reparatiebedrijf. In de gemeenteJijke visie voor deze locatie komt dit gebouw niet meer voor. Een deel
van de kade wordt verhuurd als opslagplaats aan twee aannemersbedrijven.

Kabels en leidingen
De in paragraaf 4. I genoemde rioolwaterpersleiding is bij Dp37 gelegen in het fietspad langs de
Westervoortsedijk in de kruin van de huidige waterkering. Vanaf dat punt strekt de leiding zich over
een lengte van ongeveer 50 m uit naar het midden van de kade. Vervolgens Jigt de leiding over een
lengte van 200 m evenwijdig aan de kade, om daarna over een lengte van 60 m terug te buigen naar
het fietspad langs de weg. Naast genoemde persleiding bevindt zich in dit deelvak een riool dat de
waterkering kruist. Dit riool mondt uit in een overstortpnt, die loost op de rivier.

Kunstwerken
De kade langs de haven heeft een bijzondere constructie. Het dieper gelegen deel bestaat uit een niet
doorlopende constructie van betonnen kokerprofielen. De kokers zijn met elkaar verbonden door een
horizontale afdekking en aan de voorzijde door de verticale wand van de kade. Tussen de kokers
bevindt zich een open met de haven in contact staande ruimte. De constructievorm en de huidige
kwaliteit van de constructie zijn zodanig, dat de kade (met verhoging) niet als een op zichzelf staande
waterkering kan worden beschouwd.

Aandachtspunten deelvak 4 Dijkpaal

- Bereikbaarheid en gebruiksmogeJijkheden hoge kade. 37-39

- Riool en rioolpersleiding. 37-39

- VoormaJige douaneloods. 39

4.6 Deelvak 5 (van Dp39 tot Dp44)

Aigemeen
Vanaf Dp39 in oostelijke richting Jigt de Westervoortsedijk en daannee de waterkering tussen de
bedrijventerreinen Het Broek binnendijks en Kleefse Waard bnitendijks. Het Kleefse Waard-terrein is
opgehoogd tot 14,00 m +NAP en ligt daannee 0,30 m beneden M.H.W.. Het bedrijventerrein Het
Broek ligt gemiddeld op 10,50 m + NAP. De Westervoortsedijk heeft tel' plaatse van Dp39 een
kruinhoogte van 14,00 m + NAP en tel' plaatse van de toegangsweg naar AKZO-Nobel een hoogte van
13,30 m +NAP. Bij een vereiste kruinhoogte van 14,80 m + NAP varieert de tekortkoming in hoogte
van 0,80 III tot 1,50 m. De Westervoortsedijk gaat in dit deeivak over van een weg met twee rijstroken
naar een wcg met gescheiden rijbanen en twee keel' twee rijstroken. De kruin van de waterkering
bestaat nit een 4 m brede strook van het voet- en fietspad langs de buitendijkse zijde van de Wester
voortsedijk. Zie voor een lengteprofiel van deelvak 5 en een dwarsprofiel van Dp41 atbeelding 9.

Ingenieurs~ en adviesburo Kobessen B.V. 12
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I
L ...l

Ajbeelding 7: kadeconstructie ter plaatse van deelvak 4

Bebouwing
In deelvak 5 staan tegenover de Dr. C. Leiyweg tien woningen op beperkte afstand van de weg
(Westervoortsedijk 74 tim 8i en Industriestraat 84). De voortuinen van deze woningen grenzen direct
aan de kruin van de huidige dijk. Drie inritten ieiden naar de woningen. Indien voor tracevariant A
wordt gekozen blijven de woningen buitendijks. In dat geval zal worden onderzocht of aanleg van een
waterkering langs de achtertuinen mogelijk is. Een knelpunt bij deze iaatste opiossing vormt de in de
achtertuinen aanwezige garage en schuren. Het bedrijventerrein Kleefse Waard, dat direct aan de
Westervoortsedijk grenst, is eigendom van de daarop gevestigde bedrijven. Plaatselijk loopt dicht langs
de erfgrens op het terrein een eigen weg.

Ingenieurs- en adviesburo Kobessen B.V. i3



Atbeelding 6

Dworsprofiel Dp36
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Atbeelding 8

Dwarsprofiel Dp38
schaal 1 :500
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Projectnota/MER voor de verbetering van de Westervoortsedijk te Arnhem; Biilagerapport 2

Bomen/kabels en leidingen
Over de gehele lengte bevinden zich 21 populieren juist langs het fietspad aan de Kleefse Waard-zijde.
In dit deelvak zijn transportleidingen Vaal' olieprodueten gelegeu. De olieproducten worden per sehip
aangevoerd (Iosplaats hoek Westervoonsedijk-Nieuwe Havenweg) en door de transportleidingen ver
pompt naar de opslagtanks van het Shell-depot aan de Driepoonenweg. Deze lcidingen kruisen de be
staande waterkering tel' plaatse van de Nieuwe Havenweg en bevinden zich vervolgens in de waterke
ring onder het fietspad. De rioolwaterpersleiding Jigt bij Dp39 in het fietspad, maar steek! vervolgens
sehuin de zuideJijke rijbaan over en Jigt bij Dp44 in de middenberm van de weg. Bij Dp40 + 60m.
staat een transformatorstation met naar aile kanten openslaande deuren. De trafo dient aan aile kanten
bereikbaar te bJijven.

Bereikbaarheid Kleefse Waard
Indien gekozen wordt Vaal' een verbetering van de Westervoortsedijk langs het bestaande trace zal het
industrieterrein Kleefse Waard buitendijks blijven. Uitgangspunt bij de planontwikkeling is echter wei
dat de bereikbaarheid van het gebied gewaarborgd blijft. Bij verhoging van de dijkkruin tot de vere]ste
hoogtc zal bekeken moeten worden of bijzondere constructies in de vorm van coupures nodig zijn am
de bereikbaarheid te kunnen waarborgen. Momenteel is het terrein als voigt te bereiken.

Hoek Nieuwe Havenweg-Westervoortsedijk (Dp39 + 40m.).
Toegangsweg naar Nieuwe Havenweg-Industriestraat.
Industrie-spoorlijn (bestaande hoogte is 13,98 m + NAP).

Woningen (Dp40-41).
Drie inritten naar de woningen toe.

AKZO-Nobel (Dp43 + 70m.).
Imit en toegangsweg het bedrijventerrein op.

Aandachtspunten deelvak 5 Dijkpaal

- Woningen eventueel indijken door achter de tuinen langs te gaan. 40-41

- Handhaven populieren langs fietspad. 40-43

- Bereikbaarheid waningen. 40-41

- Olietransponleiding in dijkkruin. 39.5-40.5

Knelpunten deelvak 5

- Geringe marge nabij de woningen. 40-41

- Bereikbaarheid transformatorhuisje. 40.5

- Toegang indnstrieterrein Kleefse Waard via de weg. 39.4/43.7

- Toegang industrieterrein Kleefse Waard via spoor I 39.4

4.7 DccIvak 6 (van Dp44 tot DpSO)

Algemeen
De kruin wordt in dit deelvak gevormd door het fietspad en de berm tussen het fietspad en de
zuideIijke rijbaan van de Westervoonsedijk. De kllJinhoogte varieert van 13,30 m +NAP tot 12,90 m
+ NAP tel' hoogte van de Simon Stevinweg en loopt daama weer op tot 13,80 m + NAP.

Bet tot het vereiste niveau verhogen van de spoorlUn is niet haalbaar. Dit zou, mede gezien de noodzakelij
ke zeer fiauwe toelaatbare hellingen in een spoorbaan, onverantwoord grote consequenties hebben voor de
aangrenzende wegen, bebouwing en terreinen.

Ingenieurs~ en adviesburo Kobessen B. V. 14
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De vereiste kruinhoogte is J4,80 m + NAP. Eon en ander resulteert in een tekortkoming in hoogte
varicrend van 1,50 m tot 1,90 m. Ook hier ligt de kruin Jager dan het hoog gelegen voorland dat op
J4,00 m +NAP Jigt. De Westervoortsedijk met de twee keer twee rijstroken, zoals in deelvak 5
besehreven, vormt het profiel van de weg. Anders dan in deelvak 5 is er hier een beperkte openbare
graenstraak aanwezig tussen het fietspad langs de buitendijkse zijde van de weg en het bedrijventerrein
Kleefse Waard. Op het BASF-terrein is een deel van het vrijwel direct aan de dijk gelegen terrein
ingerieht als parkeerterrein. Zie vaor het Jengteprofiel van deelvak 6 en een dwarsprofiel van Dp47
afbeelding 10.

Bamen/kabels en leidingen
Over de gehe!e !engte staan 34 popnlieren aan de rivierzijde langs het fietspad. In de groenstrook op
het partieuIier terrein Iigt over een lengte van 350 m evenwijdig aan de Westervoortsed\jk een
transport!eiding van de Gasunie met een diameter van 150 mm. Tussen Dp47 en Dp48 kruist deze
!eiding de waterkering. Ca. 10 m uit de dijkkruin bevinden zieh, verspreid over het deelvak, vijf diep
waterbronnen van AKZO-Nobel, waarmee water wordt opgepompt uit het 2" watervoerende pakket.
Eon bron bevindt zieh in de kruinlijn juist waar de te verbeteren dijk aansluit op het volgende deelvak.
De diepwaterbronnen zijn verbonden met een vertieale leiding en vanaf de bronnen liggen er enkele
horizontale bronwaterleidingen (1) 400 mm, pvc) het bedrijventerrein in.

Bereikbaarheid bedrijventerreinen
De inrit bij BASF en de uitmonding van de Oude Veerweg zijn hoger gelegen dan de inrit naar het
AKZO-Nobelterrein. Aan het einde van het deelvak, ter plaatse van Dp49.2, komt de Oude Veerweg
op de Westervoortsedijk uit. Hier bevindt zieh tevens de inrit naar het terrein van BASF.

Aandaehtspunten deelvak 6 Dijkpaal

- Aanwezigheid popnIieren. 44-50

- Diepwaterbronnen AKZO-Nobel. 44-50

- Bereikbaarheid bedrijventerreinen. 49.1

4.8 Deelvak 7 (van Dp39b tot Dp48b)

Aigemeen
Dcelvak 7 betreft de Nieuwe Havcnwcg. De Nieuwe Havenweg is een doodlopende wcg vanaf de
Westervoortsedijk tot aan de Verlcngde Nicuwe Haven. Aan deze wcg zijn bcdrijven gevestigd uit o.a.
de metaal- en bouwnijverheidssector. De Nienwe Havenweg bestaat uit een voetpad langs de
bedrijfsgebouwen en een rijweg met een totale breedte van 8 tot 10m. De laad- en losruimten, de
laad- en losstcigcrs en de aansluitende kadcconstructies langs de haven variCrcn sterk in omvang en
uitvoering. Ais kruinlijn aan de zijde van de rivier is de kant van de rijweg aangehouden. De hoogte
van deze lijn varieert van 13,98 m +NAP tot 13,68 m +NAP, met een laagste punt daartussen op
13,46 m + NAP. De vereiste kruinhoogte loopt op van 14,80 m + NAP bij de Westervoortsedijk tot
14,83 m + NAP bij de Verlengde Nieuwe Haven. De kruin Iigt maximaal 1,35 m te laag.

Vooral ten behoeve van de bouwnijverheidsbcdrijven worden er grondstoffen per sehip aangevoerd,
aan de kade gelost en getransportcerd naar de bedrijvcn. Dichtbij de aansluiting van de Nieuwe
Havenweg met de Westervoortsedijk heeft Shell direct aehter de kade een installatic voor het
verpompen van pcr sehip aangcvoerde olieproductcn naar een opslagdepot aan de Driepoortenweg.
Uitgangspunt bij de dijkvcrbetering is dat de overslagfaeiliteiten mocten worden gehandhaafd en
permanent dOQl'gang moctcn kunnen vinden. Zie voor een lengteprofiel van deelvak 7 en cen
dwarsprofiel van Dp42b en Dp46b afbeelding 16.

Ingenieurs- en adviesburo Kobessen B.V. 15
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Dp4lb:
Dp44b:
Dp44b + 50 m:
Dp46b:

Proiectnota/MER veer de verbetering van de Westervoertsediik te Arnhem: Bijlagerapport 2

Bebouwing
De bedrijfsgebouwen grenzen veelal direct aan de Nieuwe Havenweg. Op de hock bij de Verlengde
Nieuwe Haven heeft de stichting Miguel Pro, een stichting ten behoeve van waterscouting, een terrein
gehuurd. Aan dit terrein grenst een kade. Het schip 'Nomade' van de stichting Het GeIdel's Centrum
Voor Verslavingszorg heeft een permanente ligplaats aan de kade. Op dit schip vindt een dagbehande
lingsprogramma voor drugverslaafden plaats.

Kunstwerken
Er komen in dit deelvak vijf verschillende kadeconstructies VOOL Deze constructies zijn in de
afbeeldingen II tfm 15 aangegeven. Deze constructies komen voor over de volgende Iengten.

Dp40b: 200 m. Over een breedte van 15 m, in de hoek bij de aansluiting van de
kade op de zogenaamde Billitonkade wijkt de constructie nog enigszins af
van de afgebeelde, ten gevolge van een nitgespaarde trapconstructie.
165 m.
20 m.
60 m.
300 m.
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Afbeelding II: keerwand ler plaalse van Dp40b, deelvak 7
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In 1991 is ondcrzock gcdaan naal' de technische staat van de zichtbare constructie-onderdelen [5]. Dc
conclllsic is dat de betonkwaliteit van de wanden van de constrtlcties goed is. De damwandconstructics
daarentegen, zijn vooral op de wind-waterlijn, dat is op de hoogte van de regelmatig optredende water
stand van circa 8,50 m + NAP - 9,00 m + NAP sterk aangetast.

Dc eonstrueties, volgens de doorsneden Dp4lb, Dp43b, Dp44b, Dp44B+50 m en de damwandeon
struetie volgens profiel Dp46b (totale lengte 540 m) zijn gezien hun eonstruetievorm, hoogte en
kwaliteit niet gesehikt om te worden uitgebouwd tot een verbeterde waterkering. Herstel van de
damwand onder de kademuur volgens het profiel Dp40b en uitbouw aan de bovenzijde van deze muur
tot een toereikende waterkering is niet tot in detail onderzocht, maar is teehniseh zeker problematiseh
en oak zeer kostbaar. Wanneer dit al moge!ijk is, leidt een dergelijke oplossing tot een ruimtelijk niet
gewenste en bovendien inconsistente oplossing. Geeoneludeerd kan worden dat de hoge betonnen
kadeeonstructie, evenals de overige eonstrueties, niet gesehikt is am uit te bouwen tot verbeterde
waterkering. Wei kunnen de bestaande eonstrueties mogelijk een rol spelen in de verankering van een
nieuwc wand.

Aandachtspunten deelvak 7 Dijkpaal

- Laad- en losmogelijkheden. 40b-47b

- Overslagfaeiliteiten Shell. 40b

- Bereikbaarheid schip 'Nomade'. 46b

- Locatie en activiteiten scouting Miguel Pro i.v.m. aansluiting op volgend deelvak. 47.5b

Knelpunten deelvak 7

- Huidige eonstructies niet bruikbaar. 40-47b

4.9 Declvak 8 (van Dp47.5b tot Dp49b)

Dit deelvak betreft de ingang tot de Verlengde Nieuwe Haven. Hier is in de hnidige situatie in het ge
heel geen waterkering aanwezig. In het midden van de Verleugde Nieuwe Haven is de bodem globaal
gelegen op 0,00 m + NAP. De aehterliggende haven wordt gebruikt voor de aanvoer van grondstoffen
naar vooral AKZO-Nobel. De gebruiksintensiteit ten behoeve van de seheepvaart lag iu 1995 op ca.
een sehip per twee weken. Tevens is er een seheepsreparaticbedrijf gevestigd, Marine Construct B. V.

Handhaving van de tocgang naar de Verlengde Nieuwe Haven is uitgangspunt bij cen eventuelc
dijkverbetering langs dit trace. Zie voor een Iengteprofiel van deelvak 8 a!"beelding 17.

Aandaehtspunt deelvak 8 Dijkpaal

- Handhaven doorvaartmogelijkheid voor scheepsverkeer. 48b

4.10 Dee1vak 9 (van Dp49b tot Dp54b)

Algemeen
Deelvak 9 Jigt ter hoogte van de Kouingspleij-Noord, tussen de Verlengde Nieuwe Haven en de
Pleijweg. Het dwarsprofiel bestaat uit een kade met bijbehorende aehterJiggende verhardingen, die
anno 1996 nog niet geheel afgewerkt zijn en een zomerkade. In de huidige situatie, nu het gebicd nog
niet is ingericht tot bedrijventerrein, bestaat de waterkering om het terrein heen uit een zomerkade met
een hoogte van circa 13.00 m + NAP. Regenwater, kwelwater of water dat door inundatie in het
terrein is gekomen, wordt geloosd op de haven via een duiker, diameter 500 mm, met een terugslag
klep. Dc duiker ligt ter plaatse van dijkpaal 48.8b.

lngenieurs- en adviesburo Kobessen 8.V. 19
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Zie voor een lengteprofiel van deelvak 9 en een dwarsprofiel van Dp51 b afbeclding 17.

Knnstwerken
In 1993 is gestart met de bouw van een kade langs de compensatiehaven, met het doel ter plaatse een
over- en opslagplaats te ereeren voor de elders langs het dijkvak gevestigde zand- en grindhandelbe
drijven. Vanwege de onthouding van goedkeuring aan het bestemmingsplan is de bouw tijdelijk onder
broken. Kwalitatief is de construetie voldoende om onderdeel van de eventucle waterkering uit te
maken.

4.00+

stalell damN{\11(1
..- ty~'·lEescl1--

1,8[J-

Ajbee/ding 18: damwand ter plaatse van Dp51b, deelvak 9

Aandachtspunt deelvak 9

- Duiker ten behoeve van ontwatering terrein.

4,11 Deelvak 10 (van Dp54b tot Dp66b)

Dijkpaal

48.8b

Aigemeen
Deelvak 10 is onderdeel van de Pleijweg. De hoogte van deze weg is zodanig dat ruimschoots aan de
vereiste kruinhoogte wordt voldaan en varieert tussen de ca. 21,90 m+ en 15,20 m +NAP. am na te
gaan of de Pleijweg in huidige staat voldoet aan de stabiliteitseisen, is een analyse uitgevoerd aan de
hand van twee maatgevende dwarsprofielen. Voar de berekeningen wordt verwezen naar bijlage 2. Op
grand van de resultaten kan geconcludeerd worden dat beide dwarsdoorsneden voldoen aan de criteria
voar een primaire waterkering. De totale breedte van de weg met fietspad en bennen is ca. 25 m. De
taluds varieren tussen 1:2 en 1:3. Het dwarsprofiel van de Pleijweg bestaat uit een zandophoging met
een cunet in de holocene ondergrond. Op beide taluds is een hoogwaardige kleibekleding aangebracht
van ca. I m vanaf de teen tot ca. IS m + NAP.

Tussen Dp60b en Dp64b ligt de weg tegen de veel oudere ontsluitingsweg van een boerderij, die dicht
bij het splitsingspunt van de Rijn en de Ussel op het Koningspleij-Zuidterrein is gelegen. Ter hoogte
van de woningen aan de Veerweg naar Westervoort, aan de zuidzijde van de Pleijweg, staat een
geluidwerende constructie.

Ingenieurs- en adviesburo Kobessen B.V. 20
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Dc constructic bcstaat uit een wand van bctonncn clemcntcn met daarachtcr cen grondwal. Dc
eonstruetie is gebouwd boven M.H.W. en kan derhalve gehandhaafd blijven.

Behouwing
Langs deelvak 10, tussen Dp65b en Dp66b, staan aan de Veerweg naar Westervoort enkele woningen
juist buiten de zone van 16 m uit de teen van het talud en zijn derhalve niet van invloed op dit
dijktraec.

Kabels en leidingen
Dc kahels en Icidingen in de Pleijweg, een hemelwaterriool (1) 200 mm) en een openhare verlieh
tingskahel Iiggen boven M. H. W ..
Ter plaatse van Dp59.6 kruist een betonnen duiker (1) 1000 mm) met terugslagklep de Pleijweg. Deze
dient om het gebied ten zuiden van de Pleijweg te ontwateren.

Aandaehtspumen deelvak 10 Dijkpaal

- Eisen waterkering ten aanzien van Plcijweg.

- Duikcr onder Plcijweg. 59.6

Ingenieurs- en adviesburo Kobessen B.V. 21
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Bijlage 1: Stabiliteitsberekening Pleijweg

Inleiding
Om na te gaan of de Pleijweg in hnidige staat valdaet aan de eisen, die gesteld worden aan ccn
primaire watcrkering, is een analyse uitgevoerd voar twce maatgevende dwarsprofielen. Op grand van
vijf bezwUkmechanismen is een insehatting gemaakt van maatgevende dwarsprofielen op het gedeelte
waar de PleUweg niet tegen de bestaande watcrkering is aangebouwd (van Dp54b tot Dp6Ib).

De volgende bezwijkmechanismen zUn bestudecrd:
Overloop/overslag

Op grond van de tekeniugen vau de dwarsprofielcn kan gcsteld worden dat de kruiuhoogte over het
beschouwde deel van de Pleijweg overal hoger is dan de vereiste kruinhoogte.

Macrostabiliteit binnen- en buitentalud
Vaal' ecn grove selectie van de maatgevende dwarsdoorsncdc inzake macrostabiliteit is in geval van
de Plcijweg een aantal zaken van belang: geometric van de dUk, bodemopbouw onder de dijk en de
waterspanning in en onder de dijk. Op grond hiervan kan verwaeht worden dat de dwarsdoorsnede
ter plaatse van Dp55b maatgevcnd zal zUn vanwege de hoogte van de dijk.

Microstabiliteit binnentalud
Omdat voor aile dwarsdoorsneden op het bnitentalud kleibcklcding van voldoende dikte tot boven
het M.H.W. aanwezig is, kan de dijk niet direct gevoed worden door de rivier. Wei kan de dijk
gevoed worden door neerslag. Op grond van de aanlegtekening [14] mag aangenomen worden dat
de teen van het binnentalud gedrainecrd is door het onderliggende zandcunet. Om deze reden zal er
geen sprake zijn van in het binncntalud uittrcdcnd grondwater boven de kleibekleding. Dit betekent
dat het mechanismc microstabilitcit voor de beschouwde dwarsdoorsncde geen rol speelt.

Opbarsten kleilaag
Aangenomen is dat de dijk niet door de rivier gevoed kan worden, vanwege de afsluitende kleibe
klcding op het buitentalud. Wanneer de dijk gevocd wordt door neerslag en de drainerende werking
van het cunet onvoldocnde is, zou er een waterdmk onder de kleibekleding kunncn worden opge
bouwd. Opbarstcn van de klcibeklcding is dan mogelijk, waardoor de dijk via de opbarsting wordt
gedraineerd.

Piping
Yoor het criterium piping zijn twee zaken van belang: de minimale kwelweg en het maximale
potentiaalverschil (M.H.W. minus peil kwelsloot binnendijks). Op grand hiervan mag verwacht
worden dat de dwarsdoorsnede nabU Dp59b maatgevend is voor piping.

Op grand van het bovenstaande is gekozen voor nadere bcoordeling van:
dwarsdoorsnede ter plaatse van Dp55b: maatgevende dwarsdoorsnede macrostabiliteit;
dwarscloorsnede ter plaatse van Dp59b: maatgevende dwarsdoorsnede piping.

De beoordeling is verrieht op grond van de ' Leidraad voor het ontwerpen van rivierdUkcn deel
bovenrivieren' [I].

I3cl'ckeningen dwal'sprofiel tel' plaatse van Dp55b
De grondparameters zUn gckozen op grond van het geologisch Icngteprofiel [6], het rapport van het
Laboratorium voor Grondmeehaniea te Delft, 'Grondmechanische aspecten van provinciale weg 5102'
(Pleijweg) d.d. oktober 1980 [13] en de infonnatie met bctrekking tot het grondwcrk voor de aanleg
van de Pleijweg [14]. De rekenwaarden voor de grondparameters zijn in onderstaande tabel weergege
ven:
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Grondsoort Diepte onderkant volume gewicht cohcsic hoek inw. wrijving
laag ~d 1 ~J' c' / cd' IV I ¢d'
[m + NAP] [kN/m J [kNlm'j [0 ]

KLEI, bekleding 16 5 1 3,8 23/19,5

ZAND, cunet 9,0 17 1 20 0 30/26.7

KLEI 6,5 19 3 1 2.3 22,51 19.0

ZAND ca. -5,0 17/20 0 32/28.5

Tabel 1: representatieve en rekenwaarden grondparameters dwarsdoorsnede ter plaatse van Dp55b

Opbarsten kleibekleding als gevolg van neerslag
Wanneer ervan wordt uitgegaan dat het water in de dijk niet via het cunet wordt gedraineerd, dan zal
opbarsten van de kleibekleding optreden bij een overdruk Pm,x' waarbij:

Pmax = {p-god-eosa} / {Yn"Yd} [1, par. 11.6.2]

waarin:
-p = volumieke massa kleibekleding (p = 1600 kg/m3)

-g = valsversnelling van de zwaartekraeht (g= 9,8)
-d = dikte kleibekleding (d= 1,0 m)
-a = hellingshoek talud (a = 18,5 gr.)
-Yn = schadefactor (Yn = 1,1)
-Yd = modelfactor (Yd = 1,1)
Uit bovenstaande voIgt dat Pmax = 12,3 kN/m2, dit komt overeen met 1,2 m waterkolom I.o.v. niveau
MV.

Macrostabiliteit
Uitgangspunten indien macrostabiliteit binnentalud:

waterstand buitendijks: niveau M.H.W. (14,35 m +NAP);
een lineair verlopende grondwaterstand in de dijk varierend van bovenkant k1eibekleding 1. p. v. het
buitentalud tot MV + 1,2 m I.p.v. het binnentalud;
een hydrostatische waterdruk in de onderliggende watervoerende zandlaag gelijk aan 14,35 m
+NAP (M.H.W.);
rekenwaarden voor grondparameters.

Uitgangspunten indien macrostabiliteit buitentalud:
waterstand buitendijks: MV (11,00 m + NAP);
waterstand in de dijk op 12,2 m + NAP (MV + 1,2m);
een hydrostatische waterdlUk in de onderliggende watervoerende zandlaag gelijk aan 14,35 m
+NAP (M.H.W.);
rekenwaarden voor grondparameters.

De stabiliteitsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma MSTAB. Voor het
bepalen van de veiligheidsfactor met betrekking tot afschuiven is uitgegaan van [1, par. 6.3 en
11.3.3].

Ingenieurs- en adviesburo Kobessen B.V. 2
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Dc veilighcid tegen afschuiven (Yatsch) wordt geformulecrd als het quotient van de ontwerpwaarde van
het weerstandbiedend moment en de ontwerpwaarde voor het maximaal aandrijvend moment.

'Yafsch :2: 1,0

waarin:

-FMSTAB

-'Yn =
-I'd

de met MSTAB bcrekende veiligheid tegen afschuiven, op grond van rckenwaar
den;
schadefactor (binnentalud 1'1\= 1,1; buitentalud 1'1\= I,D);
mode!factor (Simplified Bishop I'd = I,D);

Op grond van bovenstaande uitgangspunten is berekend:
binnentalud 'Yatsch = 1,1 (FMSTAB = 1,2);
buitentalud 'Yafsch = 1,2 (FMSTAB = 1,2);

De MSTAB-plots zijn gepresenteerd in de bijlagen la en lb.

Piping
Uitgangspunten:

het intreepunt is de teen buitentalud;
het uittreepunt is de kwelsloot binnendijks;
het peil kwelsloot is gelijk aan MY - 0,5 m.

De controle op piping wordt in eerstc instantie uitgevoerd conform Leidraad bovenrivieren [I] volgens
de methode Bligh. Hierin wordt het volgende criterium gehanteerd:

[1, par. 11.5.1]

waarin:
-L = aanwezigc kWelweglengte (L = 92 m);
-Lh minimaal kwe!weglengte volgens Bligh;
-cw = constante atbanke!ijk van grondsoort (zand cw= IS);
-H = maximaal potentiaalverschil (H = 3, IS m);
Uit bovenstaande wordt een minimaal benodigde kwelweg berekend van Lh= 47 m. Hieruit voigt dat
aan het piping-criterium ruim wordt voldaan.

Berekeningen dwarsproliel tel' plaatse van Dp59b
De rekenwaarden voor de grondparameters zijn in onderstaande tabel wcergegeven.

Grondsoort Diepte onderkant volume gewicht cohesic hock inw. wrijving
laag Yd / I'll c' I cd' ¢' 1 ¢
[m + NAP] IkN/m31 [kN/m21

KLEI, bekleding t6 5 1 3.8 23 1 19,5

ZAND, cutlet 8.0 t7 1 20 0 30/26.7

KLEl 7,5 19 3 1 2,3 22.5/19.0

ZAND, Ie laag 6,5 17/20 0 30/26.7

ZAND/KLEl 5,0 171 19 3 1 2,3 25/21,2

ZAND. 2< laag -5.0 17/20 0 32 1 28,5

Tabel 2: representalieve en rekenwaarden grondparamelers dwarsdoorsnede ler plaatse Dp59b
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Opbarsten kleibekleding als gevolg van neerslag
Wanneer ervan wordt uitgegaan dat het water in de dijk niet via het cunet wordt gedraineerd, dan zal
opbarsten optreden bij een overdruk Pmax = 12,3 kN/m2 , dit komt overeen met 1,2 m waterkolom
LO.v. niveau MV.

Macrostabiliteit
Uitgangspunten indien macrostabiliteit binnentalud:

waterstand buitendijks: niveau M.H.W. (14,05 m + NAP);
een lineair verlopende grondwaterstand in de dijk varierend van bovenkant kleibekleding Lp. v. het
buitentalud tot MV + 1,2 m t.p.v. het binnentalud;
een hydrostatische waterdruk in de tweede watervoereude zandlaag gclijk aan M. H. W.;
rekenwaarden voor grondparameters.

Uitgangspunten indien macrostabiliteit buitentalud:
waterstand bUitendijks: MV (10,30 m + NAP);
waterstand in de dijk op 11,8 m +NAP (MV + 1,2 m);
een hydrostatische waterdruk in de onderliggende watervoerende zandlaag gelijk aan 14,05 m
+NAP (M.H.W.);
rekenwaarden voor grondparameters.

Op dezelfde wijze als bij dwarsdoorsnede tpv. Dp 55B is de veiligheid tegen afschuiving bepaald:
binnentalud 'Yafsch = 1,4 (FMSTAB = 1,6);
buitentalud 'Yafsch = 1,4 (FMSTAB = 1,4).

De MSTAB-plots zijn gepresenteerd in bijlage Ic en Id.

Piping
Uitgangspunten:

het intreepunt teen buitentalud (de kleilaag op het voorland is in eerste instantie buiten beschou
wing gelaten);
het uittreepunt is de kwelsloot binnendijks;
het peil kwelsloot is gelijk aan MV - 0,5 m ( 10,1 m + NAP).

De controle op piping wordt in eerste instantie uitgevoerd volgens de methode Bligh:

[I, par. 11.5.1]

Voor dwarsdoorsnede km. 3,200 is het volgende gemeten:

-L = 71 m
-H = 3,95 m;
-cw = constante afhankelijk van grondsoort (zand cw= 15);

Uit bovenstaande wordt een minimaal benodigde kwelweg berekend van Lh = 59 m. Gezien de
conservatieve aanname voor de kwelwcglengte (geen afdekkende kleilaag op het voorland) kan gesteld
worden dat aan het piping-criterium volgens Bligh ruim wordt voldaan.
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Samenvatting resultaten stabiliteitsberekeningen
In ondcrstaandc tabel Zijl1 de resultaten van de bcrekeningcn samcngcvat.

mcchanisme dwarsdoorsnedc ter plaatse van dwarsdoorsnede tcr plaatse van
Dp55b Dp59b

macrostabilitcit + +
binnentalud (West)

macrostabiliteit + +
buitentalud (Oost)

microstabilitei t + +

opbarsten kleibekleding + +

piping + +

Verklaring: - voldoet niet; +/- kritisch; + voldoet

Tabei 3: samenvatting resuilalen

Couclusie en aandachtspunten
Op grand van de verrichte stabiliteitsberekeningen kan geeoncludeerd worden dat beide dwars
doorsneden voldoen aan alIc criteria die gesteld wordcn aan een primaire waterkering.

Omdat van de toegangsweg naar de boerderij op de punt van de Kaningsple(j-Zuid geen gegevens be
kend zijn, is niet zeker of de waterkering tussen Dp60b en Dp64b oak gehed aan deze eisen voldoet.
Dit deel behoeft bij de nadere uitwerking aanvullend onderzoek.

Ten aanzien van de hierboven geformuleerde eonelusies zijn twee aandachtspunten van belang.
De hoagwaardige kleibekleding op het buitentalud is een essentieel onderdeel van de waterkering.
Het verdient aanbeveling am de details rand de aansluiting van de kleibekleding ter plaatse van de
teen nader te bekijken.
De drail1crende wcrking van het cunet tel' plaatse van de teen van het binnentalud levert cen
belangrijke bijdrage aan de stabiliteit van het grondliehaam. Ook hier verdient het aanbeveling om
de aansluiting van de teen van het binnentalud in dctail te bckijken en na te gaan in hoevclTc extra
maatregelen naodzakelijk zijn met betrekking tat drainage.
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Deelrapport
Bestaande situatie Milieu
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1 Inleiding

In dit deelrapport wordt een beschrijving gegeven van de volgende onderwerpen.
- De landschappelijke/stedebonwknndige aspecten (hoofdstuk 2).
- De geohydrologische situatie (hoofdstuk 3).
- Het abiotische milien (hoofdstnk 4).
- Het biotische milien (hoofdstnk 5).
- Milieurisico's van het buitendijks gelegen industrieterrein Klecfse Waard (hoofdstuk 6).
- Dc eultuurhistorische- en archeologische waarden (hoofdstuk 7).
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2 Stedelijk landschap

2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis

De Neder Rijn heeft in de loop der tijd een belangrijk stempel gedmkt op de ontstaansgeschiedenis van
het landschap. Door sedimentatie zijn direct naast de rivier hogere gronden ontstaan, de
stroommggen, en verder weg aan de voet van de stuwwal nabij Arnhem, de lager gelegen komgronden.

Arnhem is als nederzetting in de zesde of zevende eeuw in de boeht van de St. Jansbeek ontstaan. De
Neder Rijn stroomt dan nog enkele kilometers zuidelijker door de Overbetuwe. De oudste kaden langs
de Neder Rijn en Ussel dateren uit de 12e en 13e eeuw. In 1430 werd bniten de stadsmuren de Nieuwe
Haven aangelegd. Van groot belang is de vergraving van de rivierbedding in 1531 die de rivier dichter
bij de stad brengt. De definitieve splitsing van de Ussel bij de Koningspleij dateert van omstreeks 1707.
De ligging van Amhem aan de Neder Rijn en de Ussel heeft geen aanleiding gegeven tot stedebouwkun
dige ingrepen die inspeelden op de Iandschappelijke schoonheid van deze rivieren. Mede hierdoor ligt de
binnenstad van de rivier afgekeerd.

De polder "Het Amhemsche en Velpsche Broek" is eerst in het begin van de 16e eeuw ontstaan.
Door de lage ligging van zowel het Arnhemsche ais het Velpsche Brock ging men er al spoedig toe
over, waarschijn1ijk door middel van de aanleg van dijken, de landerijen in de zomer tegen hoog water
te beschennen. In de winter was overstroming van het gebied gewenst vanwege het vruehtbare slib dat
afgezet werd.

Op de topografische en militaire kaart van circa 1850 is de geomorfologische structuur in het landschap
te herkennen. De opeenvolging van rivier met uiterwaarden, oeverwallen, komgronden en stuwwal
onderscheiden zich van elkaar door verkaveling, hoeveelhcid bcbouwing cn beplanting. De stuwwal zal
een duidelijk zichtbare rand zijn gewcest vanwege de hoge ligging, dc Ianen en landgocdcren. De kom
gronden van het Arnhemsche en het Velpsche Broek zijn nog onbebouwd. Het gebied wordt inmiddels
doorsneden door de spoorlijn richting Duitsland.

Over de Westervoortsedijk liep van oudsher een belangrijke wegverbinding naar het oosten van Gelder
land en naar Duitsland. Sinds 1700 werd de dijk, ook wei Amhemsche Broekdijk genoemd, gczamenlijk
door de stad Arnhem en de polder Amhemsche en Velpsche Broek onderhouden. Gedurende de 1ge
eeuw nam het verkeer op de polderwegen aanzienlijk toe en tussen 1900 en 1930 werden alle wegen en
het onderhoud hieraan door de gemeente overgenomen. Tot 1901 sloot de Westervoortsedijk via ecn
schipbrug over de Ussel aan op de Keulse Baan. Sinds 1901 is er een rechtstreekse aansluiting op dc
verkeersweg over de vaste brug over de Usse!.

Tot ca. 1910 bleef de ontwikkeling van de industrialisatie in Arnhern bepcrkt als gevolg van het gemecn
tebeleid gebaseerd op het idee van Amhem als woonstad. Op de kaart van 1910 is te zien dat langs dc
Westervoortsedijk enkele gemeentelijke bedrijven zijn gevestigd. Ook de Nieuwe Kade is 'lIs weg en
handelskade aangelegd, waaraan bedrijven liggen. De woonbebouwing van Amhem breidt zich vooral
naar het nom'den en l1oordoosten uit.

Vanaf 1910 wordt een vriendelijker industriebeleid gevoerd. Ter bevordering van de industrie stelele de
gemeente een deel van het Arnhernse Brock, gelegen ten nom'den van de Westervoortsedijk, ter beschik
king. Dit gebied is in de daama volgende decennia ontwikkeld. In de loop van de jaren '20 werd het
spoorwegernplacement Het Broek aangelegd evenals de Nieuwe Haven. Deze is van grote invloed ge
weest op de industriele ontwikkeling van Amhem. Omstreeks 1930 is een gedeelte van het Arnhemsche
Broek door ophoging watervrij gemaakt. In 1940 kocht de AKU (voorloper van AKZO-Nobel) fabrieks
terreinen aan in de ten zuiden van de Westervoortsedijk gelegen uiterwaard Klcefse Waard. Het trace
van de dijk liep toen, ter plaatse vau de Klecfse Waard, nog ten zuiden van de huidige Westervoortse
dijk.
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Topografische kaart Arnhem circa 1910
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Landschappelijke hoofdstructuur
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Bestaande ruirntelijke hoofdstructuur
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Met de ontwikkeJing van de aanJiggende industrieterreinen en de stedelijke uitbreiding van Arnhem is de
Westervoortsedijk in de loop van de 20e eeuw in stedelijk gebied komen te Jiggen.

2.2 Beschrijving en waardering huidige situatie

2.2.1 Inleiding

In de Startnotitie m.e.r. dijkverbetering Westervoortsedijk is reeds een globale hoofdindeJing gegeven
van de landschappelijke aspecten. Deze dient als basis voor de beschrijving van de landschappeJijke
aspecten in de Projectnota/MER. Er wordt een beschrijving gegeven op regionaal niveau, lokaaI en dijk
niveau. De waardering van de landschappeJijke aspecten is hier direct aan gekoppeld.

Bij de beschrijving van de (autonome) ontwikkelingen met betrekking tot het stedelijk landschap in het
gebied is, gezien de ligging van het dijkvak in het stedelijk industriegebied van Arnhem, een belangrijke
plaats ingeruimd voor het beleid van de gemeente Arnhem en de hierbij aansluitende plannen van de
gemeente zelf en van derden. Met name de revitaIiserings- en herontwikkelingsplannen voor de aan de
Westervoortsedijk grenzende industrieterreinen1 zullen de stedeJijke omgeving in belangrijke mate be
invioeden. Hiernaast is door de gemeente Arnhem tevens, speciaal in het kader van de dijkverbeterings
plannen, de "Structuurvisie Westervoortsedijk" (1996) opgesteld. Hierin wordt een beeld geschetst van
de gewenste ontwikkeling van de stedelijke omgeving voor lOver deze van belang is voor de dijkverbete
ring.

2.2.2 Regionaal niveau

Beschrijving
De IandschappeJijke hoofdstructuur wordt ter plaatse van de Westervoortsedijk bepaald door een opeen
volging van de rivier, het buitendijks stedelijk industriegebied, het binnendijks stedelijk industriegebied
en het stedeIijk woongebied op de stuwwal. De route door dit industriegebied, de Westervoortsedijk, is
een van de zes radialen van Arnhem en vormt de verbinding tussen de Pleijweg en het centrum. Van de
onderJiggende geomorfologische structuur is, behalve de rlvier en de uiterwaarden, weinig te zien. De
rivier en de uiterwaarden op de zuideJijke oever zijn voor Arnhem een van de dragers van de stedeJijke
hoofdstructuur en beeldbepalend voor de stad.

Het zieht op de zuidoever wordt bepaald door de rivierdijken en de groene zoom rond MaIburgen. Deze
zone grenst aan de oostzijde aan het natuurontwikkelingsgebied De Gelderse Poort en aan de westzijde
aan het uiterwaardenpark Meinerswijk. De uiterwaarden en de groenzone ten zuiden van de Bandijk
maken samen met de rivier onderdeel uit van de ecologische verbindingszone van het rivierengebied. De
rivier ligt ais een Jijn tussen Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid.

De poorten naar de stad en naar het buitengebied worden door de beide bruggen gevormd, de John
Frostbrug aan de centrurnzijde en de Andrej Saeharovbrug aan de oostzijde. Deze bruggen zijn breek
punten in het ruimtelijk karakter van het stedeJijk gebied langs de rivier.

Waardering
In de nota Stadsbeeld Arnhem (1994), een stedebouwkundige visie van de gemeente op de stad Arnhem,
wordt van het gebied, de rivierzone-oost, waarin het dijkvak ligt gezegd dat het landschap minder spec
taculair is dan het landschap in het westelijk deel van Arnhem. De stuwwal Jigt hier op grotere afstand,
de uiterwaarden en groengebieden hebben als gevoig van verstedelijking een beperkte maat.

Voor ceo uitgebreid overzicht van de huidige ontwikkelingen op de industrieterreinen wordt verwezen naar
het deelrapport bestaande situatie sociaal-economische functies, hoofdstuk 4 economische bedrijvigbeid.
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Het beeld wordt aan de noordzijde van de Neder Rijn gedomineerd door het industriegebied, dat weinig
fraai oogt. Het is verouderd en rommelig. Het industriegebied ligt ingeklemd tussen de binnenstad, de
Pleijroute en de spoorlijn Arnbem-Duitsland. Het bevat de terreinen Kleefse Waard, Westervoortsedijk
e.O. en Het Broek.

Op dit moment zijn de landschappelijke waarden van het gebied gering. De samenbang met het onderlig
gende landschap is niet te herkennen in de opbouw van het industriegebied.

Ontwikkelingen en gemeentelijk beleid
Op macroniveau is de zone langs de Neder Rijn landschappelijk gezien een zone met een sterke ontwik
kelingspotentie. Voor de noordelijke Rijnoever wordt door de gemeente Arnbem gestreefd naar een
versterking van orientatie op de rivier. De toegangen (o.a. de J.Frostbrug) krijgen accenten door hoge
bebouwing. In de nota Stadsbeeld Arnbem zijn richtlijnen gegeven, waarvan de volgende relevant zijn
voor de dijkverbeteringsplannen:

de rnimtelijke ingrepen in de rivierzone-oost mogen de openbeid van de rivier met uiterwaarden en
ecologische waarden niet aantasten;
de ontwikkeling van het stedelijk gebied aan de noordzijde, het industriegebied, dient gericht te ziju
op een betere frontvorrning naar de rivier en op het aanbrengen van open ziehtrelaties;
naast verbetering van de bebouwingsstrnctuur is ook het aanwenden van de kades tot aantrekkelijk
uitloopgebied voor het industriegebied gewenst. Daarbij dient de ziehtlijn vanaf de Westervoortse
dijk op de rivier als uitgangspunt. In het kader van de dijkverbetering en het "plan voor de revitali
sering van het bedrijventerrein" dient de beeldvorrning verder te worden uitgewerkt.

2.2.3 Lokaal nivean

In de Startnotitie is voor het bestaande dijkvak (tracevariant A) op lokaal niveau een onderscheid ge
maakt tussen een drietal zones, dit zijn:

de stad;
het industrieterrein;
de groene stedelijke zone.

Voor tracevariant B (alternatief via de Nieuwe Havenweg) wordt een onderscheid gemaakt tussen een
zone met industrieterrein en een zone met uiterwaard.

2.2.3.1 Tracevariant A (huidige dijkvak Westervoortsedijk)

De stad (van Dp25 tot Dp30)
Beschrijving
Dit deel ligt tussen de John Frostbrug en de aansluiting van de Nieuwe Kade op de Westervoortsedijk.
De Nieuwe Kade (foto 1/2) vormt de verbinding tussen het zUidelijk deel van de binnenstad en de Wes
tervoortsedijk, voor zowel autoverkeer als langzaamverkeer. Bovendien ontsluit deze weg een deel van
het industrieterrein, waardoor er veel zwaar vrachtverkeer overheen rijdt. De route voor langzaamver
keer is daarom onaantrekkelijk. De wandelpromenade vanuit het centrum stopt bij de brng (foto 3). De
opslag en overslag van zand en grind op de lage kade versterkt het onaantrekkelijke beeld (foto 4) en
verhindert de doorgang op de lage kade. De bedrijven aan de noordzijde zijn zeer uiteenlopend van aard.
Deze bedrijven hebben momenteel geen functionele relatie met het water. Binnen de bestaande mimtelij
ke hoofdstrnctuur is in potentie wei een sterke relatie aanwezig tussen de kade en het stedelijk gebied.
Door het schuine groene dijktalud en de lage kade is hier het water vanaf de weg zichtbaar. Bovendien
is goed zichtbaar wat op de kade gebeurt. Er is steeds zieht op de groene overzijde mogelijk. De popu
lieren benadrnkken de bocht in de weg en de rivier. De lijn van populieren vormt als het ware een grens
tussen water en land. Hierdoor wordt het contrast tussen het binnen- en buitendijkse gebied versterkt.
Het havenkantoor vormt een onderbreking in het dijkprofiel.
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Waardering
Gaande in de richting van het centrum is orientatie ten opzichte van dat centrum goed mogeIijk. Er is
zicht onder de John Frostbrug op de volgende brug en de wandelpromenade aan de zuidzijde van het
centrum. In oostelijke richting is de orientatie met name waar de Nieuwe Kade afbuigt naar de Wester
voortsedijk slecht. De visuele relatie met het water verdwijnt. Er is hier nauwelijks sprake van ordening
en schoonheid (foto 5). WeI van afwisseling en variatie in functioneIe zin, maar met een negatieve uit
straling. Ook ontbreekt de samenhang tussen de functies in dit gebied en de ligging aan het water. De
reden waarom dit industrieterrein hier gelegen is, de handelskade, het vervoer over water, is grotendeels
verdwenen. De bedrijvigheid geeft op een aantal punten in deze zone een rommelig beeld. Oorzaak ligt
enerzijds in het karakter van de bedrijven, maar anderzijds in de wijze waarop de erfgrens met hekken
is afgezet.

Ontwikkelingen en gemeentelijk beleid
Door de gemeente Arnhem wordt met het ontwikkelen van het Rijnoeverproject aan het thema "Arnhem
aan de Neder Rijn" invulling gegeven. In de "Structuurvisie Westervoortsedijk" schetst de gemeente een
duidelijke ontwikkelingsrichting voor dit gebied. Zo spreekt men zich uit voor een voortzetting van de
huidige wandelpromenade en het uitbreiden van de afmeerrnogelijkheden voor cruiseschepen. Hierbij
dient een directe relatie tussen het aanmeren van grote schepen en het afzetten en ophalen van grate
groepen toeristen in de infrastructuur terug te keren. Dit heeft gevolgen voor de huidige functies die dan
verplaatst moeten worden. Hierbij wordt ernaar gestreefd de recreatieve stedelijke functie te ontwikkelen
door het aanleggen van een hoogwaardige stedelijke fietsroute langs dit gedeelte van de Neder Rijn en
het plaatsen van een horecafaciliteit aan het einde van de wandelpromenade. Bij deze plannen wordt
uitgegaan van de handhaving van de beeldbepalende bomenrij van de Italiaanse Populier. Tevens is voor
de gemeente van belang dat de voorgestane dijkverbetering past binnen de geschetste ontwikkelingsrich
ting van de stad.

Het industrieterrein (van Dp30 tot Dp39)
Beschrijving
Dit deel ligt tussen de Nieuwe Kade en de Nieuwe Havenweg in (foto 6). Aan de noordzijde van de
Westervoortsedijk ligt het industrieterrein Westervoortsedijk e.o., waarin een NS-emplacement is gele
gen. De Westervoortsedijk heeft hier een breed profiel en dient als invalsweg naar de stad en de
bedrijventerreinen voor zowel flets- als autoverkeer.

De bedrijvigheid in dit deel is zeer gevarieerd, zoals een autosloperij, zand- en grindopslag omgeven
door hekken, maar tevens kantoorfuncties en productiebedrijven. Voor dit gebied is een revitaliserings
plan opgezet door de gemeente Arnhem. Delen van de bebouwing worden reeds gesloopt. Er is ook
nieuw gebouwd, bijvoorbeeld het PTT gebouw (foto 7). Dit gebouw is zowel wat functie als wat archi
tectuur betreft sterk afwijkend van de omgeving. Buitendijks liggen twee jachthavens en een aantal woo
narken (foto II). De Billitonkade wordt gebruikt a1s handelskade. Bovendien is op de kade in het oude
douanekantoor een reparatiebedrijf gevestigd (foto 8).

Waardering
De veelheid aan variatie en functies veroorzaakt in dit deel een rommelig stedelijk industrieel beeld. Op
dit deel van de Westervoortsedijk is een wijds uitzicht over de rivier en de Nieuwe Haven mogelijk (foto
9/10). Dc groene landtong en de groene overzijde kondigen het buitengebied reeds aan.

In het Masterplan Revitalisering Bedrijventerrein Westervoortsedijk wordt over dit deel gezegd: "Het
functionele ruimtelijke beeld van het havengebied wordt enerzijds bepaald door de handelskade en ander
zijds door de aangrenzende industriele bebouwing". De Westervoortsedijk fungeert hierbij als 'indus
triele boulevard'."

Ook in dit gebied is nauwelijks een ruimtelijke en functionele relatie tussen het bedrijventerrein, de kade
en de rivier. De gebouwen vormen geen wand.
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Een visuele relatie met de voet van de dijk is niet aanwezig. Op bepaalde plaatsen is zelfs geen zicht op
de rivier aanwezig.

Ter hoogte van de Billitonkade loopt de Westervoortsedijk niet meer parallel aan de rivier. Het front van
het buitendijkse industrieterrein is hier beeldbepalend (foto 12). De bebouwing van de oude douaneloods
verstoort dit beeld. Op dit punt wordt de overgang gemaakt naar de groene stedeJijke zone.

Op dit traject zijn zowel de mogeJijkheden voor orientatie op het centrum redeJijk, door het zicht op de
Eusebiustoren, ais de orientatie op het buitengebied door de lange zichtJijnen over de rivier en de Nieu
we Haven. Door de grote variatie en geringe sarnenhang in de functies en bebouwing langs de Wester
voortsedijk ontstaat in dit deel een enigszins chaotisch beeld. Het wegprofiel en de drukte van de Wes
tervoortsedijk domineren het beeld, waardoor dit traject voor recreatief verkeer op dit moment onaan
trekkeJijk is. OOk in dit deel ontbreekt enige relatie tussen de aanliggende bebouwing en de Jigging aan
de rivier.

OntwikkeJingen en gemeentelijk beleid
In het Masterplan RevitaJisering Bedrijventerrein Westervoortsedijk e.o. is het streven gericht op het
verkrijgen van hoogwaardige en aansprekende bedrijfsgebouwen, in re!atie tot bijpassende groenaanleg
en een aangenaam straatprofiel, die een bijdrage leveren aan een eigen en herkenbaar functionee! ruimte
lijk beeld. Sanering van het voormaJige Billitonterrein is momenteel gaande. OntwikkeJing van de locatie
en heruitgifte van de grond als regulier bedrijventerrein krijgt de komende jaren gestalte. Ais
uitgangspunt van de gemeente Arnhem geldt dat de voorgestane dijkverbetering in de geschetste
ontwikkeJingsrichting van het industrieterrein dient te passen. De te formuleren oplossingsrichting voor
de dijkverbetering zal aandacht moeten geven aan de volgende door de gemeente Arnhem voorgestane
ontwikkelingen:

versterking van de beeldkwaJiteit van de stedeJijk industriele zone door middel van eenzijdige laan
beplanting met es;
handhaving, respectievelijk het open laten van de mogeJijkheid tot uitbreiding in westeJijke richting
van de handelsactiviteiten op de hoge laad-en loskade;
handhaving van een fietsroute (tweezijdig) en aanleg van een voetgangerspromenade; de ruimtelijke
situatie van de Westervoortsedijk aansluitend op de Nieuwe Kade zal voor langzaamverkeer aan de
rivierzijde worden verbeterd;
mogelijkheid voor vestiging van pubJiekgerichte functies op de Zagrikon-Iocatie;
aanwezigheid van twee jachthavens in de Nieuwe Haven. Het voornemen bestaat echter om de
beide jachthavens te verplaatsen naar Stadsblokken/Meinerswijk.

De groene stedelijke zone (van Dp39 tot Dp50)
Beschrijving
Dit traject van de Westervoortsedijk Jigt tussen de Nieuwe Haven en de Pleijroute in. Aan beide zijden
van de weg ligt een industrieterrein. Het buitendijkse industrieterrein Jigt hoger dan de Westervoortse
dijk. Het binnendijkse deel ligt lager. Aan de buitendijkse zone, het bedrijventerrein Kleefse Waard met
een grote verscheidenheid aan functies, met deels zware industrie. Langs de Nieuwe Havenweg zijn
zowe! bedrijfsmatige activiteiten die een relatie hebben met het water als bedrijven die zo'n relatie
missen als recreatieve activiteiten en woonschepen, te vinden. Op de hoek van de Nieuwe Havenweg en
de Westervoortsedijk Jiggen buitendijks tien woningen (foto 13). De Koningspleij-Noord ligt eveneens
buitendijks. Aan de noordzijde van de Westervoortsedijk Jigt bedrijventerrein Het Broek. Een goederen
spoorJijn kruist de Westervoortsedijk en loopt via de Industriestraat vanuit Het Broek naar het terrein
van AKZO-Nobel.

De Westervoortsedijk vervult de functie van een van de hoofdtoegangswegen naar het centrum van Am
hem. Bovendien ontsluit de Westervoortsedijk hier de bedrijventerreinen aan beide kanten. De internatio
nale spoorJijn Arnhem-Duitsland vormt de grens van het gebied aan de noord-oost zijde.
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Waardering
De groene stedelijke zone is een meer besloten gebied. De zichtbare relatie van de Westervoortsedijk
met de rivier is hier verdwenen. De bestaande ruirntelijke hoofdstructuur wordt bepaald door een brede
groene bomenallee (plaatselijk twee rijen populieren, plaatselijk vier rijen) (foto 14). De bomenallee
eindigt in de richting van de stad op onduidelijk wijze. In de andere richting fungeert de hooggelegen
spoordijk hierbij als een duidelijke ruimtelijke beeindiging. In dit deel is zowel de orientatie op het
centrum, ais op de rivier verdwenen. De toenemende hoeveelheid groen doet vermoeden dat men de stad
uitgaat. De bomenallee geeft dit traject enige allure, en bindt als het ware de diverse vormen van
bebouwing en de diverse functies. Een zichtbare relatie met het water is hier niet meer aanwezig.

2.2.3.2 Tracevariant B (alternatieve trace via de Nieuwe Havenweg)

Het iudustrieterrein (van Dp39b tot Dp47b + SOm)
Langs de Nieuwe Havenweg is zowel orientatie op het centrum ais op het buitengebied mogelijk. Vanaf
deze weg manifesteert het bedrijventerrein Westervoortsedijk e.O. zich ais een front aan het water (foto
6). Een aantal grote gebouwen op de achtergrond binden de rommelige voorzijde. Bovendien werkt de
kade als een bindende lijn. Op de nieuwe Havenweg is een zichtbare relatie tussen de bedrijven en het
water aanwezig. Dit biedt een variatie en levendigheid op de kade in combinatie met andere functies aan
en op het water (foto 15/16). Ais route is deze weg niet te gebruiken omdat hij doodloopt op de
Verlengde Nieuwe Haven en het afgesloten terrein van AKZO-Nobel.

De ruimtelijke situatie van dit gebied wordt momenteel ais onvoldoende ervaren. Gemeentelijke plannen
voor herinrichting van de openbare ruimte worden op dit moment aangehouden in afwachting van de
dijkverbeteringsplannen.

De uiterwaard (van Dp49b tot Dp54b)
De Koningspleij-Noord is een slecht te bereiken open uiterwaardengebied, met veel natuurlijke hoogte
verschillen. Een oude IJsselloop is nog ais Iaagte te herkennen. De Iandtong gelegen voor de Nieuwe
Haven is met de Koningspleij-Noord verbonden. De hooggelegen Pleijroute begrenst het gebied. Vanaf
de Andrej Sacharovbrug is goed zicht op dit gebied mogelijk. De Koningspleij-Noord vervult op dit
moment een agrarische functie. Langs de haven (ter plaatse van het Compensatiewerk) is reeds een
loswal aangelegd, vooruitlopend op de ontwikkeling van het bedrijventerrein Koningspleij-Noord (foto
17). De wens van de gemeente Arnhem is om op terrnijn de diverse zand- en grindoverslagbedrijven, die
nu langs de Westervoortsedijk en de Nieuwe Kade zijn gevestigd hier naar toe te verplaatsen. Tussen de
Koningspleij-Noord en de Kleefse Waard ligt de Verlengde Nieuwe Haven.

Ontwikkelingen en gemeentelijk beleid
De Structuurvisie Westervoortsedijk geeft aan dat bedrijfsverplaatsingen binnen dit gebied denkbaar zijn
in het kader van de herstructurering van de bedrijventerreinen, waardoor de ruimtelijke situatie verbeterd
kan worden. Het behouden van de Iaad- en Iosrnogelijkheden aan de Nieuwe Havenweg is voor een
aantal bedrijven en de gemeente Arnhem van belang.

2.2.4 Dijk niveau

Naast de driedeling op regionaal niveau van het bestaande dijkvak in stad, industriegebied en groene
stedelijke zone, is op dijkniveau een onderverdeling gemaakt van het dijkvak in min of meer homogene
deelvakken. De onderverdeling in deelvakken is zodanig dat deelvak I gerekend kan worden tot de
stedelijk zone; deelvakken 2, 3 en 4 vallen binnen de industriele zone en de deelvakken 5 en 6 worden
gerekend tot de groene stedelijke zone. Met betrekking tot de deelvakken 7 tot en met 10 (behorende bij
tracevariant B via de Nieuwe Havenweg) kan gezegd worden dat deelvak 7 eveneens tot de industriele
zone behoord. De deelvakken 8 tot en met 10 vallen in principe buiten de hierboven geschetste driede
ling in de zin dat hier respectievelijk sprake is van de monding van de Verlengde Nieuwe Haven, de
uiterwaard van de Koningspleij-Noord en het grondlichaarn van de Pleijweg.
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Deelvak I: Nieuwe Kade (van de Badhuisstraat tot aan de Westervoortsedijk, van Dp25 tot Dp30)
De waterkering ter plaatse van de Nieuwe Kade bestaat uit een lage, circa 25 meter brede (handels)kade
gevolgd door een groen talud en de rijweg van de Nieuwe Kade. Het hoogteverschil tussen de weg en de
kade is circa drie meter (foto 2). Vanwege het schuine talud is het mogelijk vanaf de weg op de kade te
kijken. De Italiaanse populieren, maar vooral de geparkeerde auto's belemmeren echter het zicht op de
kade en de rivier (foto I). De lage kade wordt gebruikt voor op- en overslag van zand en grind. Br is
een bedrijf gevestigd voor reparatiewerkzaamheden van schepen. De kade wordt soms gebruikt voor het
aanleggen van een boot van de "wille vloot". De lage kade wordttevens gebruikt als parkeerplaats.

Deelvak 2: Westervoortsedijk (van de Nieuwe Kade tot aan de jachthaven Jason, van Dp30 tot Dp35)
De dijk bestaat tussen de Nieuwe Kade en de Van Oldebarneveldtstraat uit een op en zelfs boven
M.H.W. liggende dijk, met beperkt lager liggend voorland (foto 5), en vanaf de Van Oldebarne
veldtstraat tot aan de jachthaven Jason uit een steil begroeid buitentalud (foto II). Het binnentaJud
ontbreekt ter plaatse door de hoge ligging van het maaiveld. Daar waar het buitentalud steil en begroeid
is, is er geen zieht op de grens van water en land. Wei is hier zicht op de overzijde van de rivier
mogelijk (foto 9/10). Het wegprofiel bestaat hier momenteel, van binnen- naar buitendijks, uit een
fietspad, twee rijstroken, een fietspad en een voetpad.

Deelvak 3: Westervoortsedijk (van jachthaven Jason tot aan de hoge Billitonkade, van Dp35 tot Dp37)
De waterkering wordt in dit deelvak, aan de buitendijkse zijde gevormd door een groen taJud met onder
aan een stalen damwand. In de haven bevinden zich hier twee jachthavens. Tevens hebben een drietaJ
woonarken hier een ligplaats.

Deelvak 4: Westervoortsedijk (gedeelte hoge Billitonkade, van Dp37 tot Dp39)
Momenteel bevindt zich in dit deelvak een brede hoge kade (foto 12). De afstand van de weg tot het
water is groot. Aan de kade liggen schepen afgemeerd. De reparatiewerkplaats in de douaneloods hebben
een deel van de kade in gebruik. De bedrijvigheid belemmert enigszins de doorgang naar de
Nieuwe Havenweg.

Deelvak 5: Westervoortsedijk (van de Nieuwe Havenweg tot aan de Driepoortenweg, van Dp39
tot Dp44)
Op dit deel begint de bomenallee met twee rijen. Het water is hier niet meer zichtbaar. Het wegprofiel
is breed, vier banen met tussenbermen en fiets- en voetpaden aan beide zijden. Buitendijks, op de hoek
van de Westervoortsedijk met de Nieuwe Havenweg liggen 10 woningen als een enclave op het indus
trieterrein (foto 13). De dijkkruin loopt hier ook naar beneden en ligtter hoogte van de Driepoortenweg
onder het maaiveld van het buitendijkse industrieterrein Kleefse Waard.

Deelvak 6: Westervoortsedijk (van de Driepoortenweg tot aan de Oude Veerweg, van Dp44 tot Dp50)
De Westervoortsedijk bestaat hier momenteel uit twee dubbele rijbanen met een brede groene tussenberm
en heefl een totale breedte van ca. 30 meter (foto 14). De dijkkruin ligt onder het maaiveldniveau van
het buitendijkse industriegebied. De afbakening van het huidige dijk1ichaam is daardoor onduidelijk. Het
bedrijventerrein Het Broek ligtlager dan de weg. Aan deze zijde is weI iets van een talud zichtbaar.

Deelvak 7: Nieuwe Havenweg (van Dp39b tot Dp47b + 50m)
Met betrekking tot de huidige inrichting van de Nieuwe Havenweg kan een tweedeling worden waarge
nomen. Het eerste gedeelte dat aansluit op de Westervoortsedijk, bestaat uit een kademuur met laad- en
losperrons (foto 15/16). Het tweede gedeelte bestaat uit een kademuur met aansluitend een kort groen
talud gevolgd door de rijweg. De taluds verschillen langs de weg van helling, een aantal keren onderbro
ken door de laad- en losperrons.

Deelvak 8: Verlengde Nieuwe Haven (van Dp47b + 50m tot Dp49b)
De Verlengde Nieuwe Haven zal bij tracevariant B in principe worden afgesloten door een gedeeltelijk
mobiele waterkering, waardoor scheepvaart mogelijk blijft.
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De haven heef! twee verschillende zijden, een graene agrarische (zijde Koningspleij-Noord) en een
industriele kade (zijde AKZO-Nobel).

Deelvak 9: KoningspIeij -Noord (van Dp49b tot Dp54b)
In 1994 is een lage handelskade aangelegd (foto 17).

Deelvak 10: Pleijweg (van Dp54b tot Dp66b)
De Pleijweg is in aanloop naar de Sacharavbrug verhoogd aangelegd en is alszodanig een markante lijn
in het landschap.

2,3 Samenvatting en conclnsies

Samenvatting
Aigemeen kan worden gcsteld dat in het dijkvak Westervoortsedijk nauwelijks over een dijk in ruimtelij
ke zin kan worden gesproken. Door de toegenomen verstedelijking en de ontwikkeling van de indnstrie
terreinen is de dijk omgevormd tot een brede weg, waaraan een waterkerende functie is gekoppeld. Op
een aantal pnnten is nog een hoogteverschil tussen de weg en het naastliggende terrein waar te nemen.

Over het gehele traject zijn in het verleden zeer verschillende oplossingen voor de waterkering gekozen.
Hierdoor wordt de continuiteit en de herkenbare samenhang tussen de onderlinge deeltrajeeten in ernsti
ge mate verstoord.

Daar waar de oevers groen zijn liggen vedal recreatieve functies. De handelsfuncties zijn gekoppeid aan
de stenen kades. Daar is echter recreatief gebruik van de oever vrijwel onmogelijk. Daar waar zand
opslag en overslag ligt is geen doorgang over de lage kade mogelijk (deelvak 1). Jachthavens en woon
arken geven de dijk een privekarakter.

Daar waar de dijk geen zichtbare relatie heeft met het water is deze niet te herkennen ais waterkering,
ook al is er een hoogteverschil met het binnendijks gebied waar te nemen (deelvak 6).

Conclusies
Als algemene concIusie kan gesteld worden dat de bestaande landschappelijke waardeu van het dijkvak
Westervoortsedijk gering zijn.

In de huidige situatie ontbreekt in het dijkvak een duidelijke structuur. De drie delen Stad, Industriege
bied en Stedelijke Groene Zone hebben onderling weinig samenhang.

2.4 Aandachtspnnten en ontwikkeIingspotentics

Met name de ligging van het industriegebied aan het water biedt potenties om de landschappelijke waar
den te verhogen door:

een grotere herkenbaarheid van de stad aan het water na te stt'even;
betere mogelijkheden voor orientatie ten opzichte van het centrum en ten opzichte van het buiten
gebied te creeren;
grotere recreatieve waarde door de relatie tussen stad en landschap via goede routes te versterken,
door de afwisseling en bedrijvigheid uit te buiten, door contrasten tussen stedelijk gebied en de
wijdsheid van het aangrenzende rivierenlandschap betel' beleefbaar te maken.

In samenhang met de dijkverbeteringsplannen zouden verbeteringen van de stedebouwkundige structuur
en het profiel van de Westervoortsedijk en de Nieuwe Kade onder anderen gericht moeten zijn op het tot
stand brengen van een grotere samenhang in de onderscheiden driedeling Stad, Industriegebied en Stede
lijke Groene Zone.
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Hicrbij is tevens de funetie van de Westervoortsedijk als invalswcg van Amhem, vanuit oostelijke
richting, een aandaehtspunt. De Westervoortsedijk vervult op dit moment diverse functies, zowel voor
wonen, werken, verkeer en reereatie. Op termijn zal een funetieverschuiving optreden. Bij de
(her)inrichting van het dijkvak dient hieraan aandacht geschonken te worden. Het streven is hierbij
zowel de bestaande functies (bijvoorbeeld jachthavens) als de toekomstige functies (uitbreiding van de
op- en overslag van goederen) tot hun recht te laten komen.

Zowel de hoek Westervoortsedijk/Nieuwe Kade (Dp30 + SOm) als de Hoek Westervoortsedijk/Nieuwe
Havenweg (Dp39) zijn belangrijke knooppunten in het dijkvak. Het zijn de overgangen tussen de drie
onderscheiden delen. Tevens zijn het punten waar wegen bij e1kaar komen die van elkaar versehillen in
allure, profie!, functie, relatie met water en verkeerssoort. Bovendien zijn het punten waar de ruimtelijke
relatie met het water groot is. Op dit moment voldoen de twee punten niet aan de functie die ze in po
tentie hebben.
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3 Geohydrologie

Op basis van de Grondwaterkaart van Nederland van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO (Arn
hem, kaartblad 40 west, jnli 1981) is voor het dijkverbeteringsgebied een aantal gegevens verzameld, die
hierna worden besehreven.

3.1 Geologische geschiedellis

Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven van de geologic, waarbij de nadruk ligt op die aspeeten
die voor de geohydrologie van belang zijn.

Gednrende het Tertiair werden binnen het betreffende gebied dikke pakketten mariene sedimenten afge
zet. Gednrende het Onder-Pleistoceen hield de mariene sedimentatie (Formatie van Maasslnis) op 011I

plaats te maken voor fluviatiele afzettingen. Deze werden grotendeels gesedimenteerd door de Rijn,
Maas en rivieren van oostelijke origine (Noord-Duitsland) en weerspiegelen de opeenvolging van koude
en warme perioden.

De kOlllst van het landijs gedurende de Saale-ijstijd heef! duidelijke sporen achtergelaten. In deze periode
is het gebied rond Arnhem waarschijnlijk bedekt geweest door landijs, afkomstig uit
noordoostelijke riehting, waarvan de ijstongen diepe bekkcns hebben uitgehold en het materiaal frontaal
en zijdelings tot smwheuvels omhoog werd gedrukt. Hiervan zijn de stuwhenvels van Nijmegen en de
Veluwe de meest opvallende gemigen.

Na de terugtrekking van het landijs kon de Rijn, die door de landijsuitbreiding zuidwaarts was terug
gedrollgen, weer zijn loop in noordelijke richting verleggen. De rijnafzettingcn van deze pcriode zijn
grofzandig. Gedurende het Holoeeen (de meest recente geologische periode) was de Rijn een meanderen
de rivier. Bij overstromingen werd komklei afgezet -in de lage gedeelten, terwijl voornamclijk zandige
sedimenten langs de rivierloop werden gedeponeerd (oeverwallen). Deze holocene afzettingen worden tot
de Bemwe Formatie gerekend.

3.2 Geohydrologische bodemopbouw

3.2.1 A1gemeell

Op het kaartblad 40-west zijn in het dijkverbeteringsgebied twee diepe boringen beschreven:
boring 40B-49 (1941) tot een diepte van 100 m-mv;
boriug 40B-192 (1939) tot een diepte van 92 m-mv.

De locatie van de boringen is aangegeven in figuur 3.1. achter in dit rapport. Hierna zijn de
boorbeschrijvingen in een overzicht samengevat.

boringnummer40BA9 (1941) [maaiveld op 11,52 +NAPJ boringnummer 40B-192 (1939) [maaiveld op 12,00 + NAPJ

diepte (m-mv) formatie samenstelling diepte (m-mv) formatie samenstelling

0.0 - 6,0 holoceen slechtdoorlatende laag, zandige 0.0 - 3.0 nvl opgebrachte grand
klei

6,0 - 14.5 Kreftenheye uiterst grof tot matig fijn zand 3.0 - 17.0 Krcften- uiterst grof tot matig fijn,
heye grindig zand

14.5 - 38 Drente matig grof tot matig fijn zand, af 17.0 - 35.0 Drente matig grof tot matig fijn zand
en toe kleiblokjes

38 - 46.5 Drente schcidende laag, zandige klei en 35,0 - 49,5 Drente scheidende laag, zandige klei en
middel fijn tot uiterst fijn zand middel fijn tot uiterst fijn zand
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boringnummcr 40B-49 (1941) [rnaaivcld op 11,52 + NAP] bOrlngnllmmcr 40B~192 (1939) [maaiveld op 12,00 +NAPJ

dicptc (m-mv) formatie sarnens!clling dicpte (m-rnv) formatic samcnstelling

46,5 - 66,0 Harderwijk uiterst grot" to! matig fijn zand 49,5 - 64,0 Harderwijk uiters! grof tot matig fijn zHnd

66,0·84,0 Tcgclcn matig grot" tot matig fijn zwak 64,0·88.5 Tegclcn matig grof tot matig fijn
slibhoudend zand

84,0· 100.0 Maassluis matig grof tot uiterst fijn, zwak 88.5 . 93,0 Maassluis middcl tot uiterst fijn zand en kid
slibhoudcnd zand

3.2.2 Deklaag

In hct dijkverbeteringsgebied kunnen drie deelgebieden worden onderscheiden:
stroomgordelafzettingen;
komafzettingen op stroomafzettingen;
komafzettingen.

De hierbovcn genocmdc afzcttingen worden tot de Betuwe Formatie gerekend, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen rivierzanden (stroomgordelafzettingen) en rivierkleien (komafzettingen). De dek
laag hecft in hct dijkverbeteringsgebied een dikte van ca. 3,0-6,0 meter en kan als slecht doorlatende
dcklaag fungeren.

3.2.3 Eerste watervoerende pakket

In het rivierengebied wordt het watervoerende pakket voornamelijk gevormd door dc zandige afzettingcn
van de Formaties van Kreftenheye en Drente. In het pakket van afzettingen komt plaatselijk klei vaal',
doch de dikte en verspreiding ervan wordt van geringe betekenis geacht. Tel' plaatse heeft het eerste
watervoerende pakket een dikte van ca. 33 meter en bestaat uit uiterst grof tot matig fijn grindig zand
met af en toe kleiblokjes. Aan de onderzijde wordt het eerste watervoerende pakket begrensd door een
ondoorlatende !aag van zandige klei en middel fijn tot uiterst fijn zand van ca. 10-15 meter dikte.

3.2.4 Tweede watervoerende pakket

Onder de ondoorlatende laag bevindt zich het tweede watervoerende pakket. De dikte van het tweede
watervoerende pakket tot aan de slechtdoorlatende basis in de ondergrond is tel' plaatse ca. 170 meter.
De samenstelling van het tweede watervoerende pakket is tel' plaatse niet over de gehele diepte bekend,
maar bestaat uit uiterst grove tot uiterst fijne, slibhoudende zanden. De transmissiviteit van het tweede
watervoerende pakket wordt op basis van de beschikbare gegevens geschat op ca. 2.800 m2/dag (capaci
teitsproef) .

3.3 Grondwater

3.3.1 Chemische samenstelling grondwatcr

Door de ligging van het dijkverbeteringsgebied onder aan de stuwwal is het grondwater (diep en ondiep)
afkomstig van de stuwwallen . In het algemeen geldt dat het grondwater in het infiltratiegcbied wordt
gekenmerkt door een lage hardheid, een relatief hoog COrgehalte en een laag chloride-gehalte. Ook de
totale ionenconcentratie is !aag. evenals het daarmee samenhangend geleidingsvermogen. De samenstel
ling vertoont nog goede overeenkomsten met de samcnstclling van het regenwater na verdamping.
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Diep grandwater nit de oudere pleistocene afzettingen Iaat evcncens nog grote overeenkomst zicn mct
ondiep grondwater.

3.3.2 Grondwateronttrekkingen

In en in de directe nabijheid van het dijkverbeteringsgebied wordt op een aantal plaatsen grondwater ont
trokken. Aan de zuidzijde van de Neder Rijn bevindt zich de drinkwaterwinning Immerloo. Op hct
bedrijventerrein Kleefse Waard maakt AKZO-Nobel voor haar industri;;Ie processen gebmik van
grondwater uit zowel het eerste als het tweede watervoerende pakket (ea. 5.000.000 m" diepte 0-90 m
mv, 1994). Vit het tweede watervoerendee pakket onttrekt aan dc Nieuwe Kadc Cobcrco Zuivel (ca.
450.000 m" diepte 53-73 m-mv, 1994) grondwatcr en aan de Westervoortsedijk Hoogovens Buizen B.V.
(ca. 490.000 m" diepte 47-100 m-mv, 1994).

3.3.3 Grondwaterstroming eerste watervoerende pakket

In het onderhavige gebied zijn de hooggelegen zandgronden en de rivier van grote invloed op het grand
waterregime. In de hooggelegen gebieden percoleert neerslag naar het grondwatcr en stroomt dan in dc
richting van de laaggelegen gebieden. De rivier heeft door het hydraulisch contact met hct grondwater
een infiltrerende of drainerende invloed.

Het binnendijkse gebied is gelegen binnen het gerioleerde gebied van de gemeente Arnhem. Vit het
isohypsenpatroon van de grondwaterkaart 40-west blijkt dat de richting van de globale regionale grand
waterstroming in het eerste watervoerende pakket varieert van zuid-zuidwestelijk tot zuid-zuidoostelijk al
naar gelang de precieze Iocatie. De stroming is in principe altijd op de rivier gericht. Ter plaatse kan,
door lokale omstandigheden bijvoorbeeld grandwateranttrekking, de richting afwijken. Als gevolg van
flucmaties in de rivierstand kan de grandwaterstroming zich tijdens perioden van hoog water ook omke
ren. De transmissiviteit (kD-waarde) van het eerste watervoerende pakket wordt op grond van dc grond
waterkaart op ca. 900 m'/dag geschat (transmissiviteitsproef).

3.4.4 Grondwaterstroming tweede watervoerende pakket

Het tweede watervoerende pakket wordt evenals het eerste watervoerende pakkct gevocd vanuit de
Veluwe. Vit het isohypsenpatroon blijkt een zuidelijk gerichte straming van hct grandwater.
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4 Abiotisch milieu

4.1 Inlciding

In dit hoofdstuk wordt de bestaande toestand van het abiotisehe milieu besehreven, Het in dit
hoofdstuk besehreven gebied omvat het gebied van de traecvarianten A en B, de daaraan grenzende
waterwegen en de bedrijventerreinen tot een afstand van 250-300 meter uit de as van de traecvarianten,

De besehrijving van het abiotische milieu rieht zieh 01' de milieuhygicnisehe kwaliteit van bodem en
water(bodem), Aehtereenvolgens komen aan de orde:

de relatie tussen respeetievelijk de kwaliteit van de bodem, het grondwater en de waterbodem en de
eventuele noodzaak en nrgentie van sanering (paragraaf 4,2);
de huidige kwaliteit van de vaste bodem en het grondwater, waarbij een belangrijk aandaehtspunt de
aanwezigheid van bodemverontreiniging is (paragraaf 4,3);
de huidige kwaliteit van de waterbodem en het oppervlaktewater, met hierbij aandaeht voor de
slibproblcmatiek met betrekking tot de Nieuwe Haven en de Verlengde Nieuwe Haven (paragraaf
4.4),

In paragraaf 4,5 is een samenvatting opgenomen van de paragrafen 4,2 tim 4.4, In figuur 4,1 aehter in
dit rapport, is een overzieht van de geinventariseerde bodemverontreinigingsloeaties opgenomen,

De in dit hoofdstuk verwerkte gegevens zijn ontieend aan een inventarisatie onderzoek naar bodemver
ontreinigingsloeaties in het dijkverbeteringsgebied uitgevoerd door Ingenieurs- en adviesbnro Kobessen
B,V, in opdraeht van het voormalige Polderdistriet Rijn en Usse!.

4.2 (Watcr)bodemkwaliteit

4.2.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan 01' de ten aanzien van bodemverontreiniging gehanteerde normering
voor vaste bodems (§ 4,2,2) en waterbodems (§ 4,2,3) en de huidige systematiek van bepaling van
saneringsnoodzaak en saneringsurgentie (§ 4,2.4),

4.2.2 Streef- en intcrvcnticwaarden

Ter bepaling van de milieuhyglenisehe kwaliteit van een (water)bodem en of grondwater zijn standaard
procedures voor monstername en uitvoering van laboratoriumanalyses vastgelegd, Voor beoordeling van
de resulterende laboratoriumuitslagen worden de zogeheten Interventiewaarden
Bodemsanering gehanteerd, De Interventiewaarden Bodemsanering, lOaIs vermeld in de Cireulaire Inter
ventiewaarden Bodemsanering, opgenomen in Staatseourant nl'. 95, d,d, 24 mei 1994, worden sinds 9
mei 1994 gehanteerd am te beoordclen of er sprake is van ernstig gevaar voor de voIksgezondheid of het
milieu. In de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering worden voor de meest voorkomende stoffen
grenswaarden aangegeven; de streef- en interventiewaarde,

S strcefwaarde

interventiewaardewaarde

maximale waarde waarbij geen sprake is van verontreiniging van
de bodem of het grondwater
waarbij sprake is van een sterke verontreiniging van de bodcm of
het grondwater
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In de praktijk wordt ook nog gebruik gemaakt van een dcrde grenswaarde:

N tussenwaarde oak weI signaleringswaarde genoemd is gelijk aan S+1/2 en mar
keert de grens tussen lieht en matig verontreinigd2

Met betrekking tot de milicuhygienische kwaliteit resulteren de hierboven genoemde grenswaarden in de
volgende classificaties:

geen verontreiniging
lichte verontreiniging
matige verontreiniging
sterke verontreiniging

< streefwaarde
> streefwaarde en < nader onderzoekswaarde
> nader onderzoekswaarde en < interventiewaarde
> interventiewaarde

De streef- en interventiewaarden van de vaste bodem zijn afhankelijk van het bodemtype, doordat zij ge
koppeld zijn aan het organisehe stof- en lutumgehalte van de bodem. Dit is vastgelegd in zogenaamde
bodemtypeeorreetiefonnules.

V661' de inwerkingtreding van de streef- en interventiewaarden bodemsanering in 1994 was een verge
lijkbare normering van kracht met A, B en C-waarden. De A-waarde gaf de grens aan tnssen geen en
lichte verontreiniging en de C-waarde tussen matige en sterke verontreiniging. Bij de overgang van A, B
en C-waarden naar S en I-waarden heeft tevens een aanpassing (veeIal verscherping) van de grenswaar
den plaats gehad.

4.2.3 Classifieatie van verontreinigde baggerspecie

De classificatie van verontreinigde baggerspecie gebenrt in principe op grond van hetzelfde nonnenstel
sel zoals hierboven beschreven voor vaste bodems en grondwater. Voor waterbodems gelden dezelfde
streef- en interventiewaarden als voor vaste bodems. Bij de classificatie van baggerspecie wordt echter
niet zoals bij vaste bodems een tussenwaarde gehanteerd, maar twee. Dit zijn respectievelijk de zogehe
ten grenswaarde en de toetsingswaarde.

Op grond hiervan ontstaat een onderverdeling in vijf klassen:

klasse 0 < streefwaarde
klasse I > streefwaarde en < grenswaarde
klasse 2 > grenswaarde en < toetsingswaarde
klasse 3 > toetsingswaarde en < interventiewaarde
klasse 4 > interventiewaarde

In zijn algemeenbeid gelden ten aanzien van de versehillende klassen verontreinigde baggerspecie bij
verwijdering de volgende regels.

Slib dat kan worden gekwalificeerd als klasse 0 of I kan vrij worden toegepast.
Slib dat kan worden gekwalifieeerd als klasse 2 kan binnen 20 meter van de watergang worden ver
spreid op het land.
Klasse 3 materiaal zal in een in te richten tijdelijk depot moeten worden gezet of moeten worden
afgevoerd naar een definitieve stortplaats.

2 Bij constatering van een gehalte van een stof > N diem in principe nader onderzoek verricht te
worden.
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Klassc 4 rnateriaal zal l110eten worden verwerkt of, in afwachting daarvan in cen tijdelijk depot
moetcn worden gezet.

Bij de verwijdering van klasse 3 en 4 materiaal is ook de Wet bodembescherming van toepassing aange
zien er hierbij sprake is van een (decl)sanering.

4.2.4 (Water)bodemverontreiniging en -sanering

In de Wet bodembeseherming, die sinds I jannari 1987 van kracht is, is de zorgplicht ten aanzien van
nienwe gevallen van bodemverontreiniging vastgelegd. Deze zorgplieht houdt in dat het initiatief om
maatregclen te nemen bij de eonstatering van een verontreiniging geheel bij de veroorzaker ligt. Het
zogeheten vervniler betaald principe. Op 15 mei 1994 is aan de Wet bodembescherming een saneringsre
gcling toegevoegd waarin de wettelijke bepalingcn z(jn vastgclegd met betrekking tot verontreinigingen
daterend van voor I januari 1987.

In principe is het niet zo dat wettelijk gezien iedere verontreiniging (d.i. oversehrijding van de streef
waarde voar een stof) die in de (water)bodem of in het grondwater wardt geconstateerd gesaneerd dient
te worden. In eerste aanleg geldt aileen een saneringsnoodzaak voor gevallen van ernstige bodemveront
reiniging. Om te bepalen of een verontreiniging een ernstig gevaI van bodemverontreiniging betreft, is
een procedure vastgelegd waarbij melding van de verontreiniging bij de provineie wordt gedaan. Op
grond van de gegevens van een in overleg met de provineie uit te voeren nader onderzoek, stelt de pro
vineie in een besehikking vast of de geeonstateerde verontreiniging een geval van ernstige bodemver
ontreiniging betreft. Indien hier sprake van is dan wordt in dezelfde besehikking ook de urgentie van de
sanering vastgesteld. Met de urgentie van de sanering wordt tevens de tijdsperiode waarbinnen een aan
yang met de sanering dient te worden gemaakt bepaald.

In de praktijk zijn de criteria zodanig gesteId dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontrei
niging indicn de gemiddelde eoneentratie van een stof in 25 m' (bodemvolume) vaste bodem en/of in
100 m' (bodemvolume) grondwater de interventiewaarde voor de betreffende stof overschrijdt.

Voor een niet ernstig geva! van bestaande (van voor 1987) bodemvcrontreiniging geldt in principe geen
saneringsnoodzaak. Het is eehter we! zo dat bijvoorbeeld bepalingen op grond van de Wet milieubeheer,
de Woningwet, of de zorgplicht van de Wet bodembeseherming van kraeht kunnen zijn op een verontrei
niging, op grand waarvan tach cen sanering dient plaats te vindcn.

4.3 Invcntarisatic bodcmvcrontreinigingslocatics dijkvcrbcteringsgcbicd Wcstcrvoortscdijk

Bij de inventarisatie van bodemverontreinigingsloeaties in het dijkverbeteringsgebied zijn op grond van
de 'Inventarisatiekaart Locaties Bodemverontreiniging' van de gemeente Arnhem (Sector Milieuhygicne
en Energie van de Dienst MOW) 41 loeaties geseleeteerd voor bestudcring in het kader van de m.e.r.
Een overzicht van de geseleeteerde locaties is opgenomen in tabe! 4.3.1. De locaties zijn tevens weerge
geven in figuur 4.1. achter in dit rapport. Bij de inventarisatie zijn voor aIle loeaties de gegevens uit het
gemeentelijke bodemarchicf (afdeling Bodem, Afvalstoffen en Water, Dienst MOW) bekeken. Voar drie
locaties (Wcstervoortscdijk 124, Driepoortenweg 54 en Nieuwe Havenweg 11) is tevens het archief van
de provincie Geldedand geraadpleegd.

Vit de inventarisatie kwam naar voren dat een aantal van de geseleeteerde locaties momentee! in samen
hang worden onderzoeht en tot een project zijn samengevoegd Deze locaties worden in dit rapport ook
in hun onderlinge samenhang besproken. Vit bestudering van de archiefgegevens bleck tevens dat voar
een aautal van de locaties cen relatie met de voorgcnomen vcrbetering van de Westervoortsedijk ont
breekt.
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Dit is ondermeer het geval bij een aantal lokale verontreinigingen van beperkte omvang en bij een aantal
locaties waar een sanering van de geeonstateerde verontreiniging heeft plaatsgevonden. De betreffende
locaties zijn in subparagraaf 4.3.17 kort op een rij gezet.

TabeI4.3.1 Overzicht geiizventariseerde bodemverontreinigingslocaties

Nr. Locatie Verontreiniging Olobale Olll-
yang (lIa)

1 Westervoortsedijk 124, Cobereo Zuivcl olie, Oplosllliddelen 0,10

2 Rijnwijk bcnzecn 0,1

3 WestervoortsedUk 7, vm. gasfabriek cyanide, PAK, metalen 12,00

4 Nieuwe Kade 15, groothandel minerale olie 0,01

5 Costerstraat L.J., VBP Buizen B.V. lllinerale otie, metalen

6 Westervoortsedijk 67d, Vlll. BH1itan erts, millerale olie 15,00

7 Westervoortsedijk, terrein VI11. douaneloods benzine 0,50

8 Westervoortsedijk, omgeving Witte Prijzenhal minerale olie 2,00

9 Dr. C. Le!yweg, Vlll. stortplaats huishoudelUk en bedrijfsafval 4,00

10 Driepoortenweg 54, Shell depot minerale olie, benzine 4,00

11 Nieuwe Havenweg/Industriestraat, magazijn BASP tributylfosfaat 0,10

12 Nieuwe Havenweg 11, Vill. ESSO depot l11inerale olie 1,00

13 Nieuwe Havenweg, Contillletal-Springer metalen, otie, PAK's 0,20

14 Nieuwe Havenweg 29, Nederlandse Hardmetaalfabriek BV oplosmiddelen, olic 0,01

15 Westervoortsedijk 71, BASF styreen 4,00

16 Veerweg naar Westervoort, VI11. stortplaats puin 2,00

Locaties samengevoegd met hierboven genoemde bodcmverontreinigingslocatics

17 (4) Van Oldenbarneveldtstraat 92. vml.opslagterrein POEM lTlinerale olie 1,00

18 (4) Van Oldenbameveldtstraat 118, autosloperij minerale olic, aceu's 2,00

19 (6) Emplacemelltstraat, div. overslagbedrijven olic 5,00

20 (8) Westervoortsedijk, Shell leiding benzine 2,00

21 (8) Westervoortsedijk, busstation minerale olic 0,10

22 (10) Beyerinckweg, openbare weg aromatcn t,OO

Niet uader uitgewerkte locatics

23 Eusebiusbu hens ingellWestervooI1sed ijk, bra nel wee r- GVM-NU0 N minerale alie, benzine 6,00

24 Walburgstraat 2, Paleis van Justitie minerale olie 0,01

25 Eusebiusbuitcnsillgel52, NUON (PGEM) mctalen, PAK 0,80

26 Boulevard Heuvelink 2b-4, bergings- cn slccpbedrijf olie, oplosmiddelen 0,10

27 Westervoortsedijk nabij Rijnwijk, Vln. garagebeeJrijf gasolie 0,01

28 Leeghwaterstraat, openbare weg bij plaatsing dolering millcrale olie 0,05

29 Leeghwaterstraat 6, afvalstoffcn verwerkingsbedrijf zware metaJen 1,00

30 L.J. Costerstraat 5, Centrale Aankoop FNZ millerale olic, meta len, oplosmiddclcn

31 Beyerinckweg, pompstation olie 0,10

32 Driepoortenweg, sloot minerale olie, metalen, PAK 0,50

33 Driepoortenweg 35, WMO minerale otie en oplosmiddelcll

34 Beyerinckweg 15, transportbedrijf diesel

35 P. Calalldweg 55, transportbcdrijf mincrale otie, aromaten 1,00

36 Leemansweg 40, Aldi Press BV minerale otie 0,01

37 Westervoorrsedijk 73, AKZO-Nobel; zwavclkoolstofverontrei- zwavelkoolstof 0,10
lliging
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Nt". Locatie Vct"Ontrciniging Globale om-
vang (ha)

3X Wesrervoonscdijk 73, AKZO~Nobel; cthanolvcrontl"ciniging cthanol 0,10

39 Wcstervoortscdijk 73, AKZO-Nobcl; rioolvcrontrciniging chloride 0,10

40 Wcstervoortsedijk 73, AKZO-Nobel; loogvcrontreiniging loog 0,10

41 Westervoortscdijk 73, AKZO-Nobel; slibonderzoek vijver zwarc mctalen en arsccll

In de subparagrafen 4,3,1 tot en met 4,3,16 van dit hoofdstuk wordt per Ioeatie een beknopt overzieht
gegeven van de verontreinigingssituatie van de vaste bodem en het grondwater, de huidige ontwikkclin
gen en de rclatie met de voorgenomen verbetering van de Westervoortsedijk, In subparagraaf 4,3,17
worden afsluitend de loeaties die in deze rapportage niet nader uitgewerkt zijn kort toegeliehL

4.3.1 Westervoortsedijk 124, Cobereo Zuivel (Dp25)

In 1990 is bij een bodemonderzoek op de loeatie van Cobereo aan de Westervoortsedijk 124 te Al'llhem,
nabij de ligging van het voormalige brandstofafleverstation. een el'llstige minerale olieverontreiniging van
de vaste bodem en het grondwater geeonstateerd, Tevens is op dezelfde loeatie in het freatisehe grond
water een verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffcn geconstateerd, Uit infonnatie van Cobereo
is op te maken dat deze verontreiniging niet veroorzaakt is door Cobereo zclf, maar afkomstig zou zijn
van de voorheen op de locatie gevestigde Motorrijwielfabriek Kaptein,

Verontreinigingssituatie vaste badem en grondwater
Sinds 1990 is er een aantal aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd en in juni 1994 is een sanerings
plan voor de minerale olieverontreiniging opgesteld, De verspreiding van de verontreinigingen is weer
gegeven in de figuren 4,3,1-1 (geehloreerde koolwaterstoffen) en 4,3,1-2 (minerale olie), De versprei
dingscontouren zijn gebaseerd op onderzoeksgegevens uit 1992, Opgemerkt dient te worden dat de ver
spreiding van de grondwaterverontreiniging met geehloreerde koolwaterstoffen tot op heden niet volledig
in kaart is gebracht.

Hnidige ontwikkelingen
Met de sanering van de mineralc olieverontreiniging is in 1995 gestarL Hierbij is een deel van de ver
ontreiniging van de vaste bodem verwijderd door middcl van afgraving van de grond, Sanering van het
grondwatcr gcsehicdt in een tweede fase door middel van bronbemaling,

Relatie met de dijkverbetering van de Westervoortsedijk
De geconstateerde minerale olieverontreiniging loopt niet door tot in het gedefinieerde dijkliehaam aan
de Nieuwe Kade en aan de sanering wordt momenteel gewerkt.

Uit de besehikbare gegevens blijkt niet dat de verontl'einiging van het grondwatel' met tri- en tetrachloor
etheen doorloopt tot in het dijktrace, Gezien de grote mobiliteit van de stoffen, het feit dat de gegevens
nu ruim vier jaar oud zijn en dat de inkadering tot op heden nog incompleet is. kan dit eehter ook niet
gehecl worden uitgesloten,

4.3.2 Rijnwijk te Arnhem (Dp27)

Bij het nader onderzoek naar de verontreiniging van het voormalige gasfabriekterrein in Al'llhem is in
een peilbuis in de Rijnwijk te Al'llhem een benzeenconeentratie aangetoond van 1,3 I'gll in het grondwa
ter. Daal'llaast zijn in het grondwater tevens tolueen (1,8 I'gll) en ethylbenzeen aangetoond, Voor de
provineie Gelderland is de aangetoonde benzeeneoncentratie aanleiding geweest om een historiseh- en
een orienterend onderzoek te laten uitvoeren,
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Verontreinigingssituatie grondwater
Uit het historisch onderzoek is gebleken dat er een groot aantal potentiele verontreinigingsbronnen be
staan, Mede gezien de complexiteit van de hydrologie ter plaatse is op grond hiervan besloten in eerste
instantie geen verder onderzoek te verrichten naar de mogclijke oorzaak van de verontreiniging, maar na
te gaan in hoeverre de veronrreiniging nog in het grondwater is aan te tonen,
Hiertoe zijn in totaal 5 peilbuizen in het freatische grondwater geplaatst. Uit de analyseresultaten van de
grondwatermonsters blijkt dat de concentratie benzeen in aile peilbuizen kleiner is dan de detectiegrcns,
Slechts in peilbuis 3 (tolueen) en peilbuis 10 (ethylbenzeen) worden lichte overschrijdingen van de streef
waarde voor vlnchtige aromaten geconstateerd, Een overzichtstekening van de onderzoeksloeatie met
daarop aangegeven de ligging van de peilbuizen is opgenomen in figuUl' 4,3,2,

® peilbuislocatie met nummer

Huidige ontwikkeling
Op grond van het onderzoek wordt geconcludeerd dat er in het onderzoeksgebied geen risico's voor de
volksgezondheid en het milieu bestaan, Tevens is het op grond van de resultaten niet nodig om nader
onderzoek te verrichten uaar de herkomst en het voorkomen van de eerder aangetoonde liehte benzeen
verontreiniging in het freatisch grondwater.

Relatie met de dijkverbetering van de Westervoortsedijk
Er is geen relatie aanwezig met de dijkverbetering van de Westervoortsedijk,
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4.3.3 Westel'voortsedijk - Van Oldenbal'lleveldtstraat, vool'malig gasfabl'iek (van Dp26 tot
Dp32)

In de periode 1984 - 1993 is in opdracht van de provincie Gelderland een aantal bodemonderzoeken
uitgevoerd 01' het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Westervoortsedijk te Arnhem.

De Iocatie is vanaf ca. 1870 tot omstreeks 1965 in gebrnik geweest door een gasfabriek. Momenteel is
het terrein in gebrnik als bedrijfsterrein. 01' de noord-oost punt is de Dienst Milieu en Openbare Werken
en het kringloopstation van de gemeente Arnhem gevestigd. Het zuidelijk deel van de Iocatie is nog in
gebruik bij een aantal autosloperijen.

Verontreinigingssituatie vaste bodem
De vaste bodem is over vrijwel de gehele locatie verontreinigd. De verontreinigingen zijn zeer hetero
geen verdeeld. Over het algemeen is de vaste bodem verontreinigd tot de bovenzijde van de kleilaag
(varierend van ca. 2 tot 5 m-mv). Plaatselijk zijn ook in de klei verontreinigingen aangetroffen. Het
verontreinigingsbeeld wordt voornamelijk bepaald door PAK en lood. Deze stoffen worden over vrijwel
het gehele terrein verhoogd aangetroffen. Verontreinigingen met cyanide en minerale olie worden meer
verspreid aangetroffen. De verspreiding van de verontreinigingen beperkt zich niet aileen tot het gasfa
briekterrein zelf.

De verspreiding van de 'gasfabriekverontreiniging' tot bniten de locatie is tevens ingekaderd. De om
yang van het beinvloede gebied is aangegeven in de bijgevoegde tekeningen. De tekeningen
4.3.3-1 tot en met 4.3.3-4 geven de verontreinigingssituatie van de vaste bodem voor de verschillende
bodemlagen weer (bron: NO fase 8-I1, Heidemij).

In de kade langs de Neder Rijn zijn bij bodemonderzoek sintelpakketten aangetroffen. 01' grond van de
beschikbare gegevens wordt het vermoeden uitgesproken dat de sintels in de gehele kade aanwezig z\jn.
Vit chemisch-analytisch onderzoek is gebleken dat deze sintelpakketten de kwaliteit van het grondwater
niet beinvloeden.

Verontreinigingssituatie grondwater
In het freatische grondwater (grondwater in de ophooglaag boven de klei) zijn verontreinigingen aange
troffen van minerale olie, vluehtige aromaten. PAK en cyanide. De omvang en verspreiding van de
verontreinigingen is aangegeven in de tekeningen 4.3.3-5 en 4.3.3-6. Vit grondwateronderzoek in het
kader van het ingestelde grondwaterbewakingssysteem is gebleken dat de verontreinigingen zich in het
freatische grondwater niet horizontaal verspreiden. Wei treedt er een verticale verspreiding 01' naar het
eerste watervoerende pakket onder de kleilaag 01' ca. 10 m-mv. In het eerste watervoerendee pakket
verspreiden de verontreinigingen zich in znidelijke richting. Hierbij wordt opgemerkt dat de verspreiding
zich waarschijnlijk doorzet tot onder de Neder Rijn.

Huidige ontwikkelingen
Momenteel wordt gewerkt aan een gefaseerd saneringsplan Vaal' de locatie. Volgens de planning zal dit
plan begin 1997 klaar zijn waarna aanslnitend met de sanering van het zuidelijk deel van de locatie
begonnen zal worden.

Relatie met de dijkverhetering Westervoortsedijk
Het gedefinieerde dijklichaam loopt over een lengte van ca. 600 meter gedeeltelijk vlak langs en gedeel
telijk door het verontreinigde gebied van de voormalige gasfabriek. Zoals uit de figuren met betrekking
tot de vaste bodem blijkt is het gedefinieerde dijklichaam 01' verschillende plaatsen matig tot sterk ver
ontreinigd. Ten aanzien van het grondwater geldt dat zowel het freatische grondwater als ook het grond
water van het eerste watervoerende pakket licht tot sterk verontreinigd is met verschillende stoffen.
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Figuur 4.3.3-3
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Als laatste punt is vau belang dat in het trace langs de Niellwe Kade sintelpakketten zijn aangetoond in
de lage handelskade. Met betrekking tot de dijkverbeteringsplannen kan geeoncludeerd worden dat in het
gebied tussen de dijkpalen 26 en 32 een omvangrijk knelpllnt met betrekking tot de bodemkwaliteit
aanwezig is.

4.3.4 Nieuwe Kade 15, groothandel (Dp28)

pellbUlslocatle

verontrelnlgmg met mlnerale olle

Op de loeatie Nieuwe Kade 15 is een nul-situatie en een nader bodemonderzoek verricht.

Verontreinigingssituatie vaste bodem
Bij de onderzoeken is in de vaste bodem ter plaatse van boring 102 een verontreiniging aangetoond met
minerale olie. Chemiseh-analytiseh is een verontreiniging met mineralc olie aangetoond in de kleilaag
(ca. 2,0-2,5 m-mv) van 14 maal de interventiewaarde. Door middcl van een vijftal aanvllllende gron
dboringen rondom boring 102 is een indicatie verkregen van de omvang van de verontreiniging. Hierbij
is gebleken dat het een niet urgent geval van ernstige bodemverontreiniging betreft.

Verontreinigingssituatie grondwater
In het grondwater op de locatie zijn licht verhoogde coneentraties aan vluehtige geehloreerdc koolwa
tcrstoffen gemeteu (o.a 1, I, l-triehloorethaan en l,l-diehloorethaan). In het grondwater zijn gcen over
sehrijdingen van de interventiewaarde geeonstateerd.

In de onderzoeksrapportages wordt gcen potenticle oorzaak voor de verontreiniging genoemd. Een over
zieht van de loeatie en de verspreiding van de verontreiniging in de vaste bodem is weergegeven in
figuur 4.3.4.

Figuur 4.3.4 Overzieht onderzocksloeatic Nieuwe Kadc 15 te Arnhem
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Huidige ontwikkclingen
Uit het gemeentelijke overzicht van (potcntiCle) bodemverontreinigingsloeaties blijkt dat de minerale
olieverontreiniging in 1991 gesaneerd is. In het archief is echter geen sancringsverslag aangetroffen.

Relatie met de dijkverhetering Westervoortsedijk
Uitgaande van de bij de gemeente Arnhem aanwezige melding van sanering van deze verol1treiniging is
er in de hnidige situatie geen sprake meer van verontreiniging en ontbreekt een relatie met de dijkverbe
tering van de Westervoortsedijk.

4.3.5 L.J. Costerstraat, VBF-buizen B.V. (van Dp33 tot Dp35)

In opdracht van VBF-Buizen B. V. is in 1988 een bodem- en grondwateronderzoek verricht op twee
deellocaties op het bedrijfsterrein van VBF-Buizen aan de L.J. Costerstraat. Een overzichtstekening van
de onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 4.3.5.

Figuur 4.3.5
r·..·.. ··0'· ..·;''5'

I
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I
!
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t [~_] onderzoeksgebied

I • nader onderzochte deellocatie

Schaal 1 ; 5.000
!------N"--·-----j

Noord: l~

Opdr~chlgove': Pok!er<btricl Rijn en IJssel

Verontreinigingssimatie vaste bodem
Op drie plaatsen zijn in de vaste bodem van de locatie verhoogde gehaltes zware metalen aangetroffen.
Op een plaats wordt de C-waarde overschreden voor lood en tin. Tevens zijn hier de gehaltes aan vana
dium en antimoon verhoogd aangetroffen.

Verontreinigingssituatie grondwater
In het grondwater op de locatie is aan de noordoostelijke terreingrens een sterk verhoogd gehalte tetra
chlooretheen gemeten. Tevens is op deze plaats een verhoogd gehalte aan minerale olie geconstateerd.
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Huidige ontwikkelingen
De huidige stand van zaken is onbekend. In het archief van de gemeente zijn geen andere gegevens
aanwezig dan hierboven vermeld.

Relatie met de dijkverbetering Westervoortsedijk
De locatie grenst direct aan de Westervoortsedijk. De diehtstbijzijnde monsterpunten bevinden zich
echter nog op ca. 100 meter afstand hiervan. Onduidelijk is dan ook in hoeverre het hierboven besehre
yen verontreinigingsbeeld iets zegt over de bodemkwaliteit nabij en ter plaatse van de
Westervoortsedijk. Gezien de aard van de verontreinigingen is eveneens niet uit te sluiten dat er een
relatie bestaat met de verontreinigingen geconstateerd op het naburige terrein van de voonnalige Billiton
(zie volgende paragraa!).

4.3.6 Westervoortsedijk 67d, voormalige Billiton (van Dp35 tot Dp39)

Vanaf 1929 is de locatie, met een totaal oppcrvlak van ca. 14 ha, in gcbruik geweest voor de productie
van metallurgische producteu. Het bouwrijp maken van de locatie is in het verieden in twee fasen ge
beurt waarbij het maaiveld is opgehoogd van ea. 10 m+NAP naar ca. 14,8m+NAP. In 1929 is Billiton
begonnen met de productie van tin uit tinerts. Sinds die tijd zijn vele andere metallurgische producten
gedurende kortere of langere periode vervaardigd.

Eind 1994, begin 1995 heeft Billiton al haar activiteiten op deze locatie in Arnhem gestaakt. Direct na
het staken van de productie-activiteiten is de onderneming begonnen met de zorg voor het goed achter
laten van de locatie. Hiervoor zijn een aantal bodemonderzoeken uitgcvoerd waarbij, zowel in de vaste
bodem als in het grondwater, een aantal ernstige verontreinigingen zijn geconstateerd.

Verontreinigingssituatie vaste bodem

De vaste bodem in de ophooglaag is op het gehde terrein verontreinigd met verbindingcn van de ele
menten antimoon, arseen, cadmium, koper, lood, molybdeen, fluor, tin, vanadium, wolfraam en zink.
Daarnaast zijn bij bodemonderzoek lokaal verontreinigingen met benzine en dieselolie aangetroffen. Uit
de analyseresultaten is gebleken dat de vaste bodem verontreinigd is met load (maximaal 38x de C-waar
de), tin (47x C-waarde). zink (8x C-waarde), arseen (8x C-waarde), kaper (6x C-waarde) en olie (l,5x
C-waarde).

Verontreinigingssituatie grondwater
Analyses van het freatische grandwater op de locatie laten in vrijwel alle gevallen een sterke veront
reiniging met zware metalen zien. Hierbij gaat het met name om de elementen cadmium (maximaal 19x
de C-waarde), zink, arseen (250x C-waarde) en molybdeen (l8x C-waarde). Tin en lood worden vcel
mindel' frequent in hoge concentraties in het grondwater aangetroffen. Vanadium en
wolfraam worden eveneens sterk verhoogd aangetroffen, maar voor doze beide stoffen zijn geen toet
singswaarden vastgesteld. Door horizontale verspreiding is het grondwater in de ophooglaag op een
aantal plaatsen buiten het Billiton-tel'rein verontreinigd met zware metalen. Bij analyse van grondwater
monsters uit het eerste watervoerende pakket zijn matig tot sterk vel'hoogde gehaltes zware metalen
vastgesteld. Met name zink, arseen, cadmium, vanadium en wolfraam worden verhoogd aangetroffen. In
het grondwater van het tweede watervoerende pakket (diepte ca. 40-140 m-mv) zijn geen verontreinigin
gen aangetroffen.

De globale omvang van de verontreinigingen is weergegeven in de figuren 4.3.6-1 (vaste bodem) en
4.3.6-2 (freatische grondwater).
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Buidige ontwikkelingen
In 1995 is voor de Iocatie een saneringsplan opgesteld. Begin 1996 is groen Iicht verkregen voor de
sanering van het terrein. De voorziene sanering betreft een lBe-variant (isoleren, behercn en contro
Ieren) waarbij een diepe kleiwand rondom het terrein wordt aangelcgd tot in het klei/veen-pakket en er
bovenop de grond een afsluitende laag wordt aangebracht. De voarziene saneringsperiode (vaste bodem)
bedraagt ca. 3 jaar.

Sanering van het freatisehe grondwater is voorzien door middel van een permanente verlaging van de
grondwaterstand 01' het terrein en znivering van het afgepompte grondwater. In aanvulling 01' de hierbo
ven genoemde maatregelen is een schermwand voorzien 01' de zuidgrens van het Billiton-terrein die de
veronderstelde afsehermende funetie van de Westervoartsedijk overneemt.

Na afloop van de sanering van de vaste bodem zal het terrein heruitgegeven worden als bedrijfsterrein.
De bestaande bedrijfsgebouwen direct aan de Westervoortsedijk zullen gehandhaafd blijven en worden
mogelijk al in een eerder stadium heruitgegeven.

Relatie met de dijkverbetering Westervoortsedijk
De verontreiniging van de vaste bodem en het freatische grondwater strekken zich in de ophooglaag,
volgens de beschikbare gegevens, plaatselijk nit tot in het gedefinieerde dijklichaam. Met name de ver
ontreiniging van de vaste bodem vormt hiermee een knelpunt voar de dijkverbeteringsplannen.

Bij de uitwerking van het saneringsplan voor de locatie zijn globale berekeningen uitgevoerd waarbij
gekeken is of de huidige kleikern van de Westervoortsedijk een onderdeel kan vormen van de kleiwan
den die rond het terrein worden geplaatst om het terrein te isoleren. Conelusie van de berekeningen was
dat dit niet mogelijk is. Bij de hierboven genoemde berekening is geen rekening gehouden met een ver
betering van de dijk ter plaatse en de eventuele plaatsing van een damwand als waterkering. In hoeverre
een verbeterde Westervoortsedijk tevens een funetie kan vervullen als schermwand wordt dan ook aange
merkt als aandachtspunt, alsmede als potenticel punt van overleg met de partij die de sanering van de
voormalige locatie van Billiton begeleidt.

4.3.7 Westervoortsedijk 85, voormalige douaneloods (van Dp38 tot Dp39)

01' de locatie van de voormalige douaneloods aan de Westervoortsedijk 85 zijn in het verieden brandstof
en bitumen 01'- en overgeslagen. In opdracht van de gemeente Arnhem zijn 01' de locatie een aantal
bodemonderzoeken uitgevoerd waarbij een ernstige verontreiniging van de vaste bodem en het grondwa
ter met minerale olie en benzeen is geconstateerd. Een overziehtstckening van de verontreinigingscontou
ren is weergegeven in figuur 4.3.7.

Vcrontreinigingssituatie vaste bodem
In de vaste bodem zijn vanaf de grondwaterspiegel tot in de kleilaag 01' ca. 6 m-mv sterk verhoogde
gehaltes aan minerale olie aangetroffen. In de kleilaag zijn licht verhoogde gehaltes minerale olie geme
ten. In de toplaag zijn tevens nevenverontreinigingen met PAK en zware metalen geeonstateerd. Lood is
aangetroffen in matig tot sterk verhoogde gehaltes. Deze verhoogde loodgehaltes kunnen mogelijk sa
menhangen met de geeonstateerde minerale olie veromreiniging (gelode benzine). De herkomst van de
olieverontreiniging wordt toegesehreven aan lcidingbreuk en Iekkage van olien en brandstoffen in het
verleden. De verhoogde gehaltes PAK en metalen worden in verband gebracht met de aanwezigheid van
puin en stukken asfaltverharding in de bodem.

Verontreinigingssituatie grondwater
In augusms 1995 is de grondwaterverontreiniging zowel in horizontale ais vertieale zin afgeperkt.
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In de verticale richting is de verontreiniging aangetoond tot respectievelijk 13 m-mv voor minera1e olie
en 16 m-mv voor vluchtige aromaten. In horizontale richting wordt de verspreiding in het eerste wa
tervoerende pakket, beneden de kadeconstructie door, verondersteld beperkt te zijn tot hooguit enkele
tientallen meters.

Huidige ontwikkelingen
In december 1995 is de derde fase van het nader onderzoek afgerond. Met betrekking tot de termijn
waarop een sanering zal worden uitgevoerd is nog geen duidelijkheid. Op dit moment ligt bij de provin
cie Gelderland een ontwerp-beschikking met betrekking tot de verontreiniging tel' inzage voor inspraak.
In de ontwerp-beschikking heeft de provincie vastgesteld dat er sprake is van een urgent geval van ern
stige bodemverontreiniging.

VerdeI' onderzoek op de locatie en eventuele sanering van de verontreiniging wordt in samenhang met de
verontreinigingen op de locaties omgeving Witte Prijzenha1 (Ill'. 8) en voormalige stortp1aats Dr. C.
Lelyweg (Ill'. 9) verricht.

Relatie met de dijkverbetering van de Westervoortsedijk
Het gedefinieerde dijk1ichaam van beide tracevarianten 100pt tel' plaatse van de douane100ds, zowe1 met
betrekking tot de verontreiniging van de vastc bodem a1s het grondwater, door de kern van het verontrei
nigde gebied. Hiermee vormt deze verontreiniging ecn ernstig kne1punt voor de dijkverbetering van de
Westervoortsedijk.

Figuur 4.3.7 Verontreinigingscontourenlocatie Westervoortscdijk 85, vrn. douancloods
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4.3.8 Westervoortsedijk, omgeving voormalige Witte l'rijzenhal (van Dp39 tot Dp40)

Het terrein is vanaf 1916 in gebruik als industrieterrein. In de periode tot 01' heden zijn diverse brand
stonlandelaren 01' de Ioeatic gevestigd geweest. In opdraeht van de provineie Gelderland is op de loeatie
een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd.

Verontreinigingssituatie vaste bodem
Bij een orienterend bodemonderzoek, ingesteld naar aanleiding van lekkage van een persleiding van
Shell in 1985, bleek dat rond de voormalige Witte Prijzenhal een aantal minerale olieverontreinigingen
aanwezig zijn. Dit betreffen:

een ernstige benzineverontreiniging tussen het gebouw van de Arma en De Fakkel aan de zuidoost
kant van het terrein, welke afkomstig is van de lekkage van de Shell-leiding;
een ernstige gasolieverontreiniging iets ten westen van deze benzineverontreiniging en gedeeltelijk
hiermee overlappend;
een diffuus over het gehele parkeerterrein voorkomende minerale olieverontreiniging, die in de
grond tel' hoogte van de grondwaterspiegel voorkomt.

In de vaste bodem zijn maximale gehaltes geeonstateerd van 5x de C-waarde voor minerale olie en 3x de
C-waarde voor load. De omvang van deze verontreiniging wordt gesehat 01' ea. 20.000 m'. Hiernaast is
de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) van het gehe1e tenein plaatselijk matig tot sterk verontreinigd met zware
metalen en PAK's.

Verontreinigingssituatie grondwater
Vit onderzoek is gebleken dat het freatisehe grondwater ten zuiden van de voormalige Witte Prijzenhal
ernstig verontreinigd is met vluehtige aromaten (980x C-waarde) en minerale olie (200x C-waarde). De
omvang van de verontreiniging van het freatisehe grondwater wordt gesehat 01' ea 5.000 m'. Vit nader
onderzoek (fase 1 in 1986 en fase 2 1989) is tevens gebleken dat de verontreinigingen zieh verspreid
hebben naar het eerste watervoerende pakket.

Ter hoogte van de bron wordt 01' 25 m-mv zowe1 voor minerale olie als voor vluehtige aromaten de C
waarde nag oversehreden. Onder invloed van de zuidoostelijke stromingsriehting van het grondwater in
het eerste watervoerende pakket is er in oostelijke riehting een dnidelijke uitloper ontstaan. Het grond
water onder het gebouw van de voormalige Witte Prijzenhal is plaatselijk lieht tot sterk verontreinigd
met minerale olie, aromaten en bromaeil (325x C-waarde). De herkomst van de bromaeilverontreiniging
in het grondwater is niet bekend. Bromaeil is een onkruidbestrijdingsmiddel.

De globale omvang van de verontreinigingen is weergegeven in de figuren 4.3.8-1 (ovcrzieht ligging
locaties), 4.3.8-2 (freatiseh grondwater), 4.3.8-3 (verontreinigingsbeeld eerstc watervoercndc pakket) en
4.3.8-4 (verontreinigingsbeeld diep grondwater [20-25 m-mv] voor benzeen).

Huidige ontwikkelingen
Momenteel wordt de verdere horizontale verspreiding van de freatische grondwaterverontreiniging door
cen aantal tijdelijke maatregelen voorkomen. Verder saneringsonderzoek en overleg tussen de versehil
lende betrokken partijen met betrekking tot aanvullend onderzoek en de sanering van de verontreiniging
loopt nag. Hierbij wordt gekeken naar een aanpak van de verontreinigingen in samenhang met de ver
ontreinigingen 01' de loeaties van de voormalige douaneloods (nr. 7) en de voormalige stortplaats aan de
Dr. C. Lelyweg (nr. 9).

Relatie met de dijkverbetering Westervoortsedijk
Vit de beschikbare gegevens blijkt dat de minerale olie en aromatcnverontreiniging zich in het freatische
grondwater tot in het gedefinieerde dijklichaam van tracevariant A en in mindere mate van traeevariant
B verspreid heeft.
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Figuur 4.3.8-1 Overzieht ligging loeaties Witte Prijzenhal, vm. stortplaats Dr. C. Lelywcg en Shell depot
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Een eventuele verspreiding van de verontreiniging in de vaste bodem tot in de gedefinieerde
dijklichamen is op grond van de beschikbare gegevens niet eenduidig vast te stellen of uit te sluiten, Uit
de gegevens blijkt dat er slechts beperkt onderzoek is gedaan in het openbare gebied waarin de dijkkruin
zich bevindt. Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een belangrijk aandachtspunt. Nader
onderzoek zal uitsluitsel dienen te geven over de vraag of hier sprake is van een knelpunt.

4.3.9 Dr. C. Lelyweg, voormalige stortplaats (Dp41)

Oostelijk van de Dr. C, Lelyweg bevindt zieh een voormalige stortplaats, In opdraeht van de gemeente
Amhem zijn op de locatie een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd, Uit de onderzocken is gebleken dat
op de Iocatie in de periode 1926-1938 bedrijfs- en huisafval is gestort. Tot ca, 1980 is de Ioeatie grotcn
deels in gebruik geweest ais agrariseh gebied en sportveld, Vanaf 1984 zijn op het terrein bedrijven
gevestigd.

Een overzicht van de Iocatie en de globale omvang van de verontrcinigingen is weergegeven in de figu
ren 4.3.9 (vaste bodem) en 4.3.8-1 tot en met 4,3,8-4,

Verontreinigingssituatie vaste bodem
Ter plaatse van de voormalige stort is het stortmateriaal tot een diepte van 5 i\ 6 m-mv aanwezig. Het
stortmateriaal is heterogeen van aard en bevat veel puin, koolresten, as en gruis, De stort is gelegen in
een zogenaamde kleikoffer. Onder de stort is nagenoeg geen verontreiniging aangetroffen.

De omvang van de verontreiniging van de vaste bodem (> C-waarde) bedraagt ca, 4,5 ha, De deklaag
heef! een gemiddelde dikte van ca, 0,5 meter, maar is niet overal aanwezig. Uit de analyseresultaten is
gebleken dat de deklaag, het stortmateriaal en de ondergrond verontreinigd zijn met de zware metalen
Iood (7x C-waarde), koper en cadmium (2x C-waarde), tin (Ix C-waarde) en kwik en arseen (Ix C
waarde). In mindere mate worden ook alkanen, aromaten, PAK, chloorpesticiden en PCB's aangetroffen,

In het slib afkomstig uit de sloot grenzend aan de noord- en oostzijde van de Iocatie zijn sterk verhoogdc
gehaltes van de zware metalen cadmium, koper, Iood, zink en arseen aangetroffen,

Verontreinigingssituatie grondwater
De omvang van de verontreiniging van het grondwater bedraagt minimaal 2 ha, Het grondwater in het
grondlichaam is licht tot matig verontreinigd met een groot aantal verontreinigcnde stoffen (aromaten,
cresolen, chloorbenzeen, metalen, cyanide), Grotendeeis worden deze verontreinigingen toegeschrcven
aan het stortmateriaal. Invloeden van buitenaf zijn echtcr niet geheel uit te sluiten,
In het freatische- en diepere grondwater buiten de stort zijn gehaltes tot boven de C-waarde aangetroffen
van benzeen en cresolen, Uit verschillende waarnemingen is gebleken dat de kwaliteit van het freatische
grondwater sterk varieert in de tijd. De wisselend gemeten gehaltes worden toegeschreven aan de wisse
lende grondwaterstanden in combinatie met het heterogene stortmateriaal. Met betrekking tot de gecon
stateerde benzeenverontreiniging bestaat, gezien de Iigging in de zuidwesthoek van de voormalige stort
plaats, mogelijk een verband met de henzineverontreiniging op het naburige terrein van de voormalige
Witte Prijzenhal. Verontreiniging van het grondwater met cresolen worden bij stortplaatsen vaker aange
troffen. Cresolen worden gevormd als afbraakproduct uit het stortmateriaal. De cresolverontreiniging in
het grondwater wordt dan ook als een stort gerelateerde verontreiniging beschouwd,

Huidige ontwikkelingen
Momenteel wordt nog nader onderzoek verricht naar de exacte omvang en verspreiding van de verontrei
nigingen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het lopende onderzoek naar de verontreinigingen op de
Iocaties van de voormalige douaneloods (nr. 7) en de omgeving van de Witte
Prijzenhal (nr. 8). Met betrekking tot een eventuele sanering van de locatie is nog geen termijn bekend,
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Relatie met de verbetering van de Westervoortsedijk
Het zuidelijk deel van de voormalige stortplaats grenst direct aan de Westervoortsedijk. Alhoewel dit uit
de beschikbare gegevens niet blijkt kan niet helemaal worden nitgesloten dat tel' plaatse ook stortmateri
aal in het grondliehaam van de Westervoortsedijk tereeht is gekomen. Vit de onderzoeksgegevens blijkt
dat tel' plaatse van de Westervoortsedijk lieht tot matig verhoogde gehaltes aan eresolen en matig tot
sterk verhoogde gehaltes aan aromatcn in het freatische en diepcrc
grondwater worden aangetroffen.

Geeoneludeerd kan worden dat er met betrekking tot de dijkverbeteringsplannen sprake is van een be
langrijk aandaehtspunt. Nader onderzoek zal uitsluitsel dienen te geven over de vraag of hier sprake is
van cen knelpullt.

4.3.10 Driepoortenweg 54, Shell-depot (van Dp42 tot Dp43)

Op de loeatie bevindt zieh een op- en overslagdepot van Shell met een opslageapaeiteit van 45.000 m'
vloeibare brandstoffen. In de loop der jaren is door bekende ealamiteiten ea 4 m' superbenzine en 1-2,5
m' olie in de bodem gekomen. In opdraeht van Shell zijn sinds 1986 een groot aantal bodemonderzoeken
uitgevoerd. Voor een overzieht wordt verwezen naar de fignren 4.3.8.-1 tim 4.

Verontreinigingssituatie vaste bodem
Vit de analyseresultaten is gebleken dat een groot deel van de vaste bodem op de loeatie matig tot sterk
verontreinigd is met minerale olie en vluehtige aromaten. De diepte waarop de verontreiniging wordt
waargenomen varieert van ca. 2 m-mv bij de opslagtanks tot ca. 5 m-mv bij het tankantovnlstation. De
omvang van de verontreiniging van de vaste bodem wordt gesehat op ca. 2.500 m' met een maximaal
gehalte aan minerale olie van 5x de C-waarde.

Verontreinigingssituatie grondwatel'
Het ondiepe en diepe gl'ondwater op en bniten de loeatie is verontreinigd met olieprodueten en vluehtige
aromaten (met name benzeen). De verspreiding van deze verontreiniging bepel'kt zieh niet tot de loeatie
van het Shell-depot, maar heeft zieh verspl'eid in zuid-westelijke en westelijke l'iehting. Tot op een diep
te van 45 m-mv zijn nog sterk verhoogde gehaltes aan aromaten in het gl'ondwatel' aangetl'offen. De
betl'effende 'al'omatenverontreiniging' overlapt aan de westzijde met de vel'ontl'einiging geeonstateerd op
de loeatie van de voormalige Witte Prijzenhal. De omvang van de grondwaterverontl'einiging bedraagt
ca. 200.000 m' met een maximaal gehalte aan vluehtige aromaten van 5.600x C-waarde en minerale olie
van lOOx C-waarde.

Huidige ontwikkelingen
Vool' de loeatie wordt gewel'kt aan de uitvoel'ing van een zogeheten IBC+-saneringsvariant (isolel'en,
beheren en eontrolel'en), voor de vaste bodem en het grondwater. In het kader van de sanering van de
vaste bodem is het verontreinigde slib uit de seheidingssloot met de Driepoortenweg afgegraven en
vel'wijderd. Tevens is de verontreinigde grond onder het laadperron gedeeltelijk ontgraven en is tel'
plaatse een insitu sanering van de verontreinigde bodem gestart.

Met betl'ekking tot de sanering van het verontl'einigde grondwater zijn momenteel een aantal beheers
maatregelen in voorbereiding. Met AKZO-Nobel vindt overleg plaats ten aanzien van de
grondwatel'bronnen langs de Westervoortsedijk. Deze hebben namelijk een aantrekkende en in potentie
sanerende werking op de grondwaterverontl'einigingen.
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ReIatie met de dijkverbetering van de Westervoortsedijk
Het gedefinieerde dijkliehaam van het huidige dijkvak (traeevariant A) loopt tel' plaatse van het Shell·
depot door bet gebied met verontreinigd grondwater. Vit de besehikbare gegevens blijkt niet dat de
verontreiniging van de vaste bodem zieh tot in het gedefinieerde dijklichaam uitstrekt. Eventueel Hader
onderzoek kan hier uitsluitseI over geven. Met betrekking tot de dijkverbeteringsplannen vormt de vel"
ontreiniging van het Shell·depot een aandaehtspunt.

4.3.11 Niellwe Havenweg/Indllstriestraat, IlASF-magazijn (Dp42b)

In juli 1989 is een orienterend bodemonderzoek llitgevoerd naar het voorkomen van triblltylfosfaat 01' de
loeatie. Aanleiding voor het onderzoek was dat in november 1987 bij een onderzoek ten behoeve van het
naburige, voormalige Esso-depot in een peilbuis een gehalte van 300 ",gil in bet grondwater is aange·
toond. Een overzichtstekening met de ligging van de onderzoeksloeatie en peilbuizen is weergegeven in
flgullr 4.3.11. Tributylfosfaat is cell klellrloze, reukloze, viscose vloeistof.
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Figuur 4.3.11 Onderzoekslocatie BASF-magazijn, Nieuwe Havenweg/lndustriestraat te Arnhem
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Verontreinigingssituatie vaste bodem
De gehaltes in de grondmonsters lagen allen onder de deteetielimiet. In de grond is dan ook geen veront
reiniging aangetroffen.

Verontreinigingssituatie grondwater
Sleehts in twee van de aeht peilbuizen is tributylfosfaat aangetoond. De gehaltes liggen net boven de
deteetielimiet en zijn veel lager dan het in 1987 gemeten gehalte van 300 ",gil. Geeoncludeerd wordt dat
de verontreiniging zieh vermengd heef! met relatief schoon water. De verontreiniging is naar aIle waar
sehijnlijkheid van lokale herkomst en het gevolg van morsingen.
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Van de in dit onderzoek geconstateerde gehaltes worden gecn l1cgaticvc cffcctcn verwacht.

Rclatie met de dijkverbetering Westervoortsedijk
De vcrontreiniging lijkt zich vcrspreid en verdund te hebben. Het lijkt dan ook niet nodig om in het
kader van de dijkverbeteringsplannen rekening met dezc vcrontreiniging te houden.

4.3.12 Nieuwe Havenweg 11, voormalig Esso depot (Dp43b)

Op dc locatic Yond in hct verleden op- en overslag van brandstof plaats. Momenteel is het depot niet
meer in gebruik. In opdracht van Esso Nederland B. V. zijn op de locatie achtereenvolgens een oriente
rend onderzoek, een nader onderzoek en een nader-/saneringsonderzoek uitgevoerd.

Vcrontreinigingssituatie vaste bodem
Uit de analyseresultaten is gebleken dat een groot deel van de vaste bodem van dc locatie is verontrei
nigd met minerale olie. De omvang van de verontreiniging wordt geschat op ca. 12.000 m3 • De veront
reiniging komt met name voar in de zone waarin het freatische grondwater fluctucert van 2,5-4,0 m-mv
en in de zone van 1,0-2,5 m-mv. In de vaste bodem zijn maximale gehaltes geconstateerd van 3x de C
waarde voor minerale olie. De verontreiniging van de vaste bodem strekt zich aan de zuid-, oost- en
westzijde uit tot buiten hct voormalige dcpot. Aan de noordzijde overschrijdt de verontreiniging de
terreingrens niet. De verontreiniging van de vaste bodem is weergegeven in figuur 4.3.12-1.

Verontreinigingssituatie grondwater
Het freatischc grondwater van de locatie is verontreinigd met minerale olie en aromatische oplosmidde
len. De geschatte omvang van de grondwaterverontreiniging bedraagt ca. 6.500 m'- In het grondwater
zijn maximale gehaltes geconstateerd van 63x de C-waarde voor minerale olie en 1.000x de C-waarde
voor vluchtige aromaten.

De verontreiniging van het freatische grondwater hecft zich volgens de onderzoeksgegevens in westelij
ke, oostelijke en noordelijke richting tot buiten het voormalige depot verspreid. In westelijke richting
loopt de verontreiniging tot aan de kade van de Nieuwe Havenweg. Naar verwachting stroomt een deel
van het neerslagoverschot als verontreinigd grondwater af naar de Neder Rijn. Hierbij vormt de bestaan
de kademuur een extra hydraulische weerstand. Ecn globaal overzicht van de verspreiding van de ver
ontreinigingen in het freatische grondwater is weergegeven in 4.3.12-2.

Ook het grondwater van het eerstc watervoerende pakket (dicpte peilfilters > 6,0 m-mv) is over een
dee! van het terrein sterk verontreinigd met minerale olie en vluchtigc at·omaten.

Ais oorzaak van de verontreiniging zijn mors- en lekverliezcn aangemerkt.

Huidige ontwikkelingen
Onduidelijk is of op het momcnt ook verdere actie wordt ondernomen met betrekking tot de op de loca
tic geconstateerde verontreinigingen.

Relatie met de dijkverbetering Westervoortsedijk
Zowel de verontreiniging van de vaste bodcm ais dc verontreiniging van het grondwater strekken zich
uit tot in het gcdefinieerde dijklichaam. Hiermee vormen zij een knelpunt voor de dijkverbeteringsplan
nen met betrekking tot tracovariant B. Een aandachtspunt met betrekking tot de verontreinigingssituatie
is dat de beschikbare gegevens uit 1989 stammen en dus 7 jaar oud zijn. Gezien het mobiele karakter
van minerale olie en aromaten in het grondwater en de bodem kan dit betekenen dat de verontreinigings
situatie intussen veranderd is.
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Figuur 4.3.12-1 Verontreinigingsbeeld vaste bodem voor minerale olie, locatie vm. Esso-depot te Amhem
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Figuur 4.3.12-2 Verontreinigingsbeeld li'eatisch grondwater, locatie vm. Esso-depot te Amhem
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4.3.13 Nieuwe Havenweg, Contimetal-Springer (Dp42b)

Op de locatie is Contimetal-Springer. een metaalbewcrkingsbedrijf, gevestigd. In 1989 zijn op de Iocatic
een aantal bodemonderzoek nitgevoerd. In figuur 4.3.13 is de ligging van de Iocatie aangegeven.

Figuur 4.3.13 Ligging onderzoekslocatie Nieuwe Havcnweg 15 (Contimctal-Springcr) te Arnhom

-- ... -

["V-J onderzoekslocatie

-~~~rl~~

(;~o \~) ,0:

- .00

• ~

[
~_·'"·"~trr··a~~cee>v·'~arr-'-,aanntt ~B--.:.... ~.)] ~::::I 1x ~J

Opdr3chlqcvcr: Poldc,d;slflcl Rijn cn IJS$cl I
..-~~.~-~---._ .•_- --._~~._.-._.•-._--._- __.._. _ . _.. .I

Verontreinigingssituatie vaste bodem
Op meerdere plaatsen verdeeld over de Iocatie zijn verhoogde gehaltes zware metalen (ondermeer lood.
koper en zink) aangetoond. Tot een diepte van 1,5 m-mv zijn gchaltcs bovcn of rond de
C-waarde aangetroffen. Op een van de onderzochte plaatsen zijn op cen dicpte van 1,5-2,5 m-mv matig
verhoogde gehaltes load en zink aangetroffen. Op twee plaatsen is tot een diepte van 1,5
m-mv een minerale olie gehalte boven de B-waarde aangetoond.

Verontreinigingssituatie grondwater
In een peilbuis is een matig verhoogd gehalte minerale olie aangctoond.

Huidige ontwikkelingen
In 1989 zijn een drietal saneringsvarianten uitgewerkt voor de locatie. Door een onderzoeksbureau is
hier in mei 1990 een eommentaar op geschreven waarin gepleit wordt voor een nadere inkadering van de
geconstateerde verontreiniging. Uit de stukken in het archief van de gemeente
Arnhem is niet op te maken of hierna nog verdere actie is genomcn.

Relatie met de dijkverbetering van de Westervoortsedijk
Mogelijk is het op de locatie aangetoonde matig verhoogde gehalte zink ook in het freatische grondwater
van de kade van de Nieuwe Havenweg aanwezig.
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Onbekend is of de in de vaste bodem aangetoonde verhoogde gehaltes zware metalen ook buiten de
Ioeatic aanwezig zijn. Gezicn de immobiliteit van de stoffen is de kans op verspreiding van de verontrei
niging in de vaste bodem klein. Alszodanig wordt de verontreiniging niet als een aandachtspunt
aangemerkt.

4.3.14 Nieuwe Havenweg 29, Nederhmdse Hardmetaalfabriek B.V. (Dp47b)

In 1947 is het bedrijfsterrein in gebruik genomen door de N.C. Continental Toolcompagnie.
Voorafgaand hieraan is het terrein opgespoten met ea. 4 meter zandig materiaa!. In de zestiger jaren
hedt een omvangrijke verbouwing en uitbreiding plaatsgevonden. Het bedrijf fabrieeert hardmetaalpro
dueten. De grondstoffen zijn carbides van zware metalen. Na vermenging met enkele hulpstoffen (hex
aan, paraffine en/of stearinezuur) worden de metaalpoeders tot plaatjes geperst, die in een oven worden
gcsinterd en vervolgens worden geslepen. De ligging van de loeatie is in figuur 4.3.14 aangegeven.

o

Schaal 1 : 3.000

Ol'drachlgever' Polderctislrio;t Rijn en IJssel

N
Noord: A

o

....-"... - .

r.... - ..... --1
1

.-1

tracevariant B ~ _: .. "~:: _: ~ J

Ligging ondcrzoekslocatie Nicuwe Havenweg 29 te Arnhem.............-.. -\---... \----I.::?--- '-T=:~-';C:T..p
\
~) \\ \

o \\ \

O ~~~\
~ ..... \\

\. \
\\.."..•..~'\ .

[."] onderzoekslocatie

Figuur 4.3.14
1- -- --T,

Verontreinigingssituatie yuste bodem
Uit de resultaten van een orienterend bodemonderzoek uitgevoerd in 1987 zijn in twee boven
grondmonsters lieht tot matig verhoogde gehaltes wolfraam aangetoond en in een bovengrondmonster
een matig verhoogd gehalte kobalt. In een ondergrondmonster (3,0-3,5 m-mv) is tevens een matig ver
hoogd gehalte hexaan aangetoond.

Uit het nulsituatie bodemonderzoek uit 1993 bleek dat verspreid over het terrein, ook onder de gebou
wen, verhoogde gehaltes aan wolfraam en in mindere mate kobalt worden aangetroffen. In de onder
zoeIHe grondwatermonsters zijn geen verhoogde gehaltes van deze stoffen aangetroffen. In het onderzoek
wordt geconeIudeerd dat gezien de huidige situatie (bebouwing, betonvloeren) en de immobiliteit van de
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stoffen er sprake is van een volledig beheerste situatie waarbij geen verandering optreedt in de mate en
de verspreiding van de stoffen.

Verontreinigingssituatie grondwater
Bij een indieatief grondwateronderzoek uitgevoerd in 1989 is op drie plaatsen een matig verhoogd gehal
te trichlooretheen aangetoond en op een plaats een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie.
Bij het nulsituatie bodemonderzoek uit 1993 is in alle grondwatermonsters een verhoogd gehalte trieh
looretheen gemeten. Verge1ijking van de resultaten met het grondwateronderzoek uit 1989 wijst uit dat
er sprake is van een daling van de gehaltes. De C-waarde voar triehlooretheen werd niet overschreden.
Uit de onderzoeken is geen duidelijke oorzaak van de aangetoonde verontreiniging gebleken.
Het wordt niet uitgesloten dat de verontreinigingsbron zich blliten de onderzochte locatie bevindt.

Huidige ontwikkelingen
Op basis van de resultaten van het nllisitllatie bodemonderzoek uit 1993 wardt gesteld dat de huidige
situatie met betrekking tot de bodemkwaliteit geen aanleiding geeft voor verdere actie of nader onder
zoek.

Relatie met de dijkverbetering Westervoortsedijk
Mogelijk is het freatiseh grondwater ter plaatse van de kade van de Niellwe Havenweg eveneens licht tot
matig verontreinigd met trichlooretheen. Onbekend is of de licht tot matig verhoogde gehaltes wolfraam
en kobalt ook buiten de locatie in het potenti;;le gedefinieerde dijklichaam in de bodem aanwezig zijn.
Aangezien de geconstateerde verontreinigingen geen sterk verhoogde gehaltes betreffen worden deze in
het kader van de dijkverbeteringsplannen niet aangemerkt als een aandachtspllnt.

4.3.15 Westervoortsedijk 71; BASF-polymeren (van Dp47 tot Dp48)

BASF-polymeren legt zich toe op de productie van een grote verscheidenheid aan typen synthetische
latex en nitrilrubbers in poedervorm voor de meest uiteenlopende toepassingen (sehuimrubbers, tapijt-,
papier- en textielindustrie e.a.).

Op de produetieloeatie aan de Westervoortsedijk 71 is op 16 februari 1986 (bij het toenmaligc
Polysar3) circa 92 m' styreen uit een transportleiding gelekt.

Genomen maatregelen naar aanleiding van styreenlekkage
Een week na de lekkage is Polysar gestart met het oppompen van de weggelckte styrcen door midde1 van
drie pompputten. In een later stadium is dit uitgebreid naar zes pompputten. De bodem ter plaatse van
de styreenlekkage is afgegraven tot aan de kleilaag op een diepte van 4 m-mv. Onder de nabijgelegen
gebouwen ontbreekt deze kleilaag echter. am verspreiding van de styreenverontreiniging naar het eerstc
watervoerende pakket te voorkomen is een HDPE-seherm geplaatst tot ea. 4,5 m-mv. Langs het scherm
is een drain geplaatst om het opstuwende grondwater af te voeren. Het afpompen van het grandwater is
over een langere periode (in ieder geval tot medio 1990) doorgezet. De ontgraven grond is op de loeatie
zelf in depot gezet. Sanering van de styreenverontreiniging heefl plaatsgevonden door het latcn uitdam
pen van deze grond. Na eontroles waarbij geen verhoogde gehaltes styreen meer werden gemctcn is de
grond over de locatie verspreid.

Verontreinigingssituatie grond en grondwater medio 1990
In juni 1990 is een orienterend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatic. De conelusies uit dit onder
zoek luidden:

3 Polysar Nederland is in juni 1988 overgenomen door BASF
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rond en onder het ontgraven terreingedeelte bij de voonnalige styreenlekkage worden nog sterk
vcrhoogdc conccntraties aan styreen en xyleen aangctroffen;
op het tankpark en het gebied rond de voormalige styreenlckkage is zintuiglijk en ehemiseh een
veroIltreiniging aangctoond;
het grondwater onder de kleilaag is plaatselijk lieht tot matig verontreinigd;
bovenstrooms van de voonnalige styreenlekkage is een matig verhoogde eoneentratie ethylbenzeen
aangetroffen;
benedenstrooms, aan de rand van de voormalige lekkage, is een lieht verhoogde eoneentratie aan
vluehtige aromaten en cyanide aangetoond;
bij geen van de onderzoehte monsterpunten is styreen of aerylaten boven de deteetielimiet waarge
nomen.

Huidige ontwikkelingen
Vit de besehikbare gegevens blijft onduidelijk op wclk moment de saneringsmaatregelen al dan niet zijn
afgerond.

ReIatie met de dijkverbetering Westervoortsedijk
Vitgangspunt bij de sanering van een verontreiniging is dat de in de grond en het grondwater aangetrof
fen gehaites worden temggebracht tot onder hct niveau van de streefwaarde (A-waarde). Aangenomen
mag worden dat ca. 10 jaar na aanvang van dc saneringswerkzaamheden dit niveau wordt benadert of
bereikt is. AIszodanig bestaat er geen relatie met de verbeteringsplannen voor de Westervoortsedijk.

4.3.16 Voormalige stortplaats aan de Veerweg naar Westervoort (van DpSO en Dp66b)

Aan de Veerweg naar Westervoort bevindt zieh een voormalige stortplaats waar in de periode 1964 tot
1989 door onder anderen een steenfabriek en diverse particulieren afval gestort is. De voormalige stort
plaats heeft een oppervlak van ca. 3 ha. en wordt omsloten door de Westervoortsedijk, de Pleijweg en
de Veerweg naar Westervoort. Een overziehtstekening met de ligging van de vm. stortplaats aan de
Veerweg naar Westervoort is weergegeven in figUUf 4.3.16.

In de huidige situatie is het terrein begroeid met stmiken en lage bomen en bevindt zieh op het noorde
lijk deeI van het terrein een opslag van het District Rivierengebied van de provincie
Gelderland. steunpunt Arnbem.

Op de loeatie is nog geen bodemkundig onderLOek verrieht. In 1993 is door de gemeente Arnbem weI
een offerte voor een orienterend bodemonderzoek op de loeatie aangevraagd, maar tot op heden is hier
nog geen vervoig aan gegeven. De eventuele aard, ernst en omvang van een verontreiniging op de loea
tie is dan ook niet bekend.
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Schaal 1 : 10.000voormalige storplaats
N

L_~~ .._.~~~~ __.._.__~~_l-:.-.:-._~--=_:~:_~;~;~:;;:I.-,- . ._.~_~_-,_:_-c:_,_r:__,.."..~.,;...,..~__"di_s.;..~.:_'-;;_;-ill_'~" '"_"..".. __ 1

4.3.17 Niet nader uitgewerkte loeaties

Zestien van de eenenveertig bij aanvang geseleeteerde locaties z(jn in het kader van dit inventarisatie
onderzoek niet nader uitgewerkt, omdat uit de archiefgegevens bleek dat een relatie met de verbetering
van de Westervoortsedijk ontbreekt. Hieronder worden deze locaties beknopt toegelicht.

23 EusebiusbuitensingellWestervoortsedijk, terrein brandweer/GVA/NUON CDp25)
Uit bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie is gebleken dat de vaste bodem, zowel ter plaatse van de
voormalige als ter plaatse van de huidige tankplaats, verontreinigd is met minerale olie, vlnchtige aroma
ten en plaatselijk met lood. In het grondwater zijn op beide plaatsen eveneens verhoogde gehaltes mine
rale olie en vluchtige aromaten aangetroffen. Uit de beschikbarc gcgcvens blijkt dat hct om ecn lokale
verontreiniging gaat. Gezien de afstand van ca. 200 m tot aan het dijklichaam ontbreekt cen relatie met
de dijkverbeteringsplannen voor de Westervoortsedijk.

24 Walburgstraat 2, Paleis van Justitie CDp25)
Dit betreft een minerale olie verontreiniging van zeer beperkte omvang (0,01 hal. Uit de archiefgegevens
blijkt dat de sanering van de verontreiniging in 1994 voltooid is.

25 Eusebiusbuitensingel 52, NUON (PGEM) (Dp25)
Op de locatie is een verontreiniging met zware metalen en PAK geconstateerd. De globale omvang van
de verontreiniging wordt geschat op 0,80 ha. Gezien de afstand van de locatie tot aan het gedefinieerde
dijklichaam (ca. 250 m) en het geringe verspreidingsrisico van de stoffen (zowel PAK als metalen zijn
weinig mobiel in de bodem) wordt uitgesloten dat de verontreiniging zich tot aan het gedefinieerde dijk
lichaam verspreid heeft.
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26 Boulevard Heuvclink 2b-4, bergings- en sleepbedrijf COp25)
Dit betreft verontreiniging van beperkte omvang (0,10 hal met minerale olie en vluehtige aromaten.
Gezien de afstand van de loeatie tot aan het gedefinieerde dijkliehaam (ca. 300m) wordt verspreiding van
de verontreiniging tot aan het gedefinieerde dijkliehaam uitgcsloten.

27 Westervoortsedijk nabij Rijnwijk, vm. garagebedrijf COp27)
Op de loeatie is een minerale olie verontreiniging van zeer beperkte omvang (0,01 hal geeonstateerd. Uit
de arehiefgegevens blijkt dat de sanering van de verontreiniging in 1988 afgerond is.

28 Leeghwaterstraat, openbare weg bij plaatsing riolering (van Dp32 tot Dp33)
Tijdens de aanleg van een riolering in de Leeghwaterstraat in 1994 is een verontreiniging met oliepro
dueten geeonstateerd. Uit de verspreiding van de verontreiniging blijkt dat deze lokaal van aard is en
zieh niet uitstrekt tot in de Westervoortsedijk. AIszodanig is er geen rclatie met de dijkverbeteringsplan
nen.

29 Leeghwaterstraat 6, afvalstoffen verwerkingsbedrijf (Dp32)
Op een declterrein aan de Leeghwaterstraat 6 zijn in 1994 twee bodemonderzoeken uitgevoerd, waarvan
de eonelusies luidden dat de vaste bodem plaatselijk verontreinigd is met, met name de zware metalen
koper, lood, zink, nikkel en cadmium. Gezien de omgeving wordt eehter geeoncludeerd dat de gehaltes
als aehtergrondwaarde zijn te beschouwen. In het grondwater wordt op een plaats een gehalte cadmium
gemeten boven de interventiewaarde. Voor nikkel wordt eveneens in een peilbuis de interventiewaarde
oversehreden. Alhoewel met betrekking tot de verontreiniging met zware metalen in het grondwater geen
afperking heeft plaats gevonden lijkt deze verontreiniging, evenals de verontreiniging van de vaste bo
dem lokaal en beperkt van omvang. Gezien de afstand van ca. 150 meter tot aan de Westervoortsedijk
ontbreekt dan ook een relatie met de dijkverbeteringsplannen.

30 L.J. Costerstraat 5, Centrale Aankoop FNZ COp32)
Bij bodemonderzoek is op het terrein op twee deelloeaties een sterke verontreiniging van de vaste bodem
geeonstateerd met minerale olie. In het grondwater op de loeatie zijn verhoogde gehaltes zware metalen
en geehloreerde koolwaterstoffen aangetroffen. De geeonstateerde verontreinigingen van de vaste bodem
met minerale olie zijn 10kaal van aard en hebben geen relatie met de dijkvel'beteringsplannen voor de
Westervoortsedijk.

II Beyerinckweg, pompstation COp44)
Dit betreft een vel'ontreiniging van beperkte omvang (0,10 hal met mineraie olie. Uit de afperking van
de verontreiniging blijkt dat er geen sprake is van verspreiding van de verontreiniging tot aan hct gedefi
nicerde dijkliehaam.

32 Driepoortenweg, sloot COp44)
Bij bodemonderzoek, voorafgaand aan de vervanging van een riolering in de Driepoortenweg, is geble
ken dat bij eventuele werkzaamheden twee deellocaties met verontreinigde grond en grondwater worden
doorsneden. Bchalve deze verontreinigde locaties voert het trajeet van het riool door grond met Iicht ver
hoogde eoncentraties. Tevens wordt onder vrijwel het gehele trace op een diepte van 0,3-0,7 m-mv een
laag met puinhoudende grond van 0,2-0,5 m-mv dikte, aangetroffen.

De minerale olie verontreiniging onder de Driepoortenweg nabij de Bruningweg betreft een lokale ver
ontreiniging van beperkte omvang die geen relatie heeft met de voorgenomen dijkverbetering. Tel' hoog
te van de Driepoortenweg loopt het bestaande dijkliehaam langs de grens met het bedrijventerrein
Kleefse Waard. In principe ligt het trace dan ook vrij van de sloot langs de Driepoortenweg en bestaat er
geen relatie met de dijkverbeteringsplannen.
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33 Driepoortenweg 35, WMG-Arnhem (van Dp44 tot Dp45)
Bij de verwijdering van een aantal ondergrondse tanks op de locatie in juni 1991 zijn een drietal veront
reinigingen van de vaste bodem met minerale olie en vluchtige aromaten geconstateerd. Aansluitend
heeft sanering plaatsgevonden, Aangezien de verontreinigingen gesaneerd zijn bestaat er geen re1atie met
de voorgenomen dijkverbeteringsplannen,

34 Beyerinckweg 15, tansportbedrijf (Dp44)
Op de locatie is een lokale verontreiniging met dieselolie geconstateerd, Gezien de afstand van de locatie
tot aan het gedefinieerde dijklichaam (ca, 250m) wordt verspreiding van de verontreiniging tot aan het
gedefinieerde dijklichaam nitgesloten,

35 p, Calandweg 55, transportbedrijf (Op50)
De verontreiniging op deze locatie betreft een geval van ernstige bodemverontreiniging mct minerale olie
en vlnchtige aromaten, Vit de afperking van de verontreiniging blijkt dat er geen sprake is van versprei
ding van de verontreiniging tot aan het gedefinieerde dijklichaam,

36 Leemansweg 40, terrein Aldipress (Op50)
Bij het lichten van een op het terrein aanwezige dieselolietank is een verontreiniging van de vaste bodem
geconstateerd, In september 1989 is een sanering uitgevoerd waarbij de geconstateerde verontreiniging
is verwijderd door ontgraving van de verontreinigde grond, Ais gevolg hiervan ontbreekt een relatie met
de dijkverbeteringsplannen,

37 Westervoortsedijk 73, AKZO-Nobel; zwavelkoolstof (CS2) verontreiniging (Op41/41b)
Eind 1984 werd ontdekt dat er door een lekkende transportleiding tnssen het losstation en de opslag,
zwavelkoolstof in de bodem is gekomen, Geschat wordt dat tussen de 5 en 40 m' zwavelkoolstof in dc
bodem is gelekt. Hiervan is 2-5 m' opgelost in het grondwatcr en 3-35 m' geadsorbeert aan de in de
grond aanwezige organische stoffen, In het freatische grondwater (tot ca 5 m-mv) heeft de verspreiding
van de verontreiniging zich beperkt tot het terrein van AKZO-Nobel. In het eerste watervoerende pakkct
(10-30 m-mv) heeft de verontreiniging zich in westelijke richting ook buiten de terreingrens verspreid,

Bij een recent uitgevoerd nulsituatie bodemonderzoek in het kader van BSB-aanpak is de bctreffende
verontreiniging niet meer aangetoond, AIszodanig ontbreekt een relatie met de dijkverbeteringsplannen,
38 Westervoortsedijk 73, AKZO-Nobel; ethanolverontre1niging (Dp41 en 41b)
In 1988 bleek bij een controle, op een deellocatie waar zich een aantal ondergrondse tanks mct ethanol
bevinden, een tank lek te zijn, Bij ontgraving van de tank is vcrontrciniging van het grondwater gecon
stateerd met ethanol. Op grond van de onderzoeksresultaten wordt geconcludecrd dat de ethanol zich s!c
chts over een kleine oppervlakte in het grondwater heeft verspreid,

Momenteel wordt deze verontreiniging nog jaarlijks gemonitord,

39 Westervoortsedijk 73, AKZO-Nobel; rioolverontreiniging (Dp43)
Op een deellocatie van het AKZO-terrein op de Kleefse Waard is een verontreiniging met chloride ont
staan als gevolg van lekkage van een riolering, De verontreiniging is geconstateerd door de aanwezig
heid van dode vegetatie langs de Westervoortsedijk,

In de periode van 3 april tot 24 april 1989 is getracht de rioolverontreiniging te saneren. Als gevolg van
de geringe doorlatendheid van de bodem bleek het echter niet mogelijk om grondwater te onttrekken en
leidingwater te infiltreren. In overleg met de gemeente Arnhem is hierna besloten de sanering te beeindi
gen, Geconclndeerd werd dat als gevolg van de geringe doorlatendheid van de bodem en de dieptelig
ging van het grondwater er geen gevaar voor de omgeving wordt verwacht en het onwaarschijnlijk is dat
er schade aan de vegetatie wordt veroorzaakt.
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40 yvestervoortsedijk 73, AKZO-Nobel: loogverontreiniging (Dp46 en Dp46b)
In opdraeht van het toenmalige Enka B.V. (nu AKZO-Nobel) is in 1987 een bodemonderzoek verrieht
naar de ernst en de omvang van een verontreiniging met het cog op het terrein van de Enka. Vit de ver
spreiding van de verontreiniging blijkt dat deze zieh beperkt tot het terrein van AKZO-Nobel en zich
niet uitstrekt tot in het gedefinieerde d\jklichaam. Een relatie met de dijkverbeteringsplannen ontbreekt.

1.1 Westervoortscdijk 73, AKZO-Nobel: slibonderzoek vijver (Op47 en Dp46b)
In 1989 is in opdracht van AKZO-Nobel een onderzoek uitgevoerd naar de milieuhygienische kwaliteit
van het slib uit cen vijver 01' de locatie. Vit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het vijverslib sterk
verontreinigd is met kwik, cadmium, lood, zink en arseen. De verontreiniging met arseen is absoluut
gezien zo hoog dat de baggerspeeie onder de wet chemische afvalstoffen valt. Hiernaast is het slib matig
verontreinigd met ehroom, koper, olie, EOX en PAK-Totaa!. Geeoneludeerd wordt dat het slib uit aile
mengmonsters geclassifieeerd dient te worden als klasse IV baggerspeeie. Gezien de mime afstand van
de twee tracevarianten tot aan de vijver (respeetievelijk ca. 300 en ca. 500 meter) en het immobiele
karakter van de belangrijkste verontreinigingen, wordt geen rclatie aanwezig geacht met de plannen voor
een verbetering van de Westervoortsedijk.

4.4 Waterbodemkwaliteit

4,4,11nIeiding

De kwaliteit van de waterbodem van de Neder Rijn en de havens grenzend aan de traeevarianten voldoet
nergens aan de zogenaamde streefwaarde. De verontreiniging van de waterbodem is in de loop der jaren
veroorzaakt door aanvoer van verontreinigd sediment via de Rijn dat hier is afgezet en door lozingen in
het oppervlaktewater in de directe omgeving.

Voor een meer gedetailleerde besehrijving zijn de traces als voigt onderverdeeld.

- Neder Rijn van de Nieuwe Kade tot de Van Oldenbarneveldtstraat (tracevariant A en B).
- Jaehthavens en monding Nieuwe Haven (traeevariant A en B).
- Nieuwe Haven (tracevariant A en B).
- Compensatiewerk (traeevariant B).
- Verlcngde Nieuwe Haven (AKZO-haven) (tracevariant B).

4,4,2 Kwaliteit van de waterbodem

01' sommige dceltrajeeten is de kwaliteit van de waterbodem in de afgelopen jaren intensief onderzoeht
terwijl van andere trajceten aileen algemene slibkwaliteitsgegevens beschikbaar zijn. Dc klassebepalende
parameters zijn over het algemeen PAK, zware metalen en arsecu.

Neder Rijn van Nieuwe kade tot de Van Oldenbarnevcldtstraat
Van dit trajeet zijn geen onderzoeksgegevens bekend. Tot dnsverre is er nog geen noodzaak geweest om
de waterbodemkwaliteit van dit traject te onderzoeken. De kwaliteit van het sediment komt naar ver
waehting overeen met de kwaliteit van het sediment dat door de Rijn in de afgelopen jaren is aangevoerd
namelijk klasse 2-3.

Jachthavens en monding Nieuwe Haven
De kwaliteit van de waterbodem in de havenmonding en de jachthavens is de afgelopen jaren sterk be
invloed door Iozingen van bedrijfs- en afvalwater. Er is veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het
slib. In dit deel van de haven wordt uitsluitend klasse 3 en 4 slib aangetroffen,
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Om nautische redenen is er eind 1995 - begin 1996 ca. 35.000 m3 slib verwijderd (kiasse 3 en 4). Daar
mee is de toegankelijkheid van de haven voor zowel de beroepsvaart ais de recreatievaart voor een aan
tal jaren gewaarborgd. Bij deze baggeroperatie is maar een deel van het slib verwijderd. Het resterende
slib dat zieh nog in dit deel van de haven bevindt is eveneens te kwalifieeren ais klasse 3-4.

Nieuwe Haven
De kwaliteit van de waterbodem in de haven zelf is gelijktijdig bepaald met de hiervoor genoemde on
derzoeken. Gebleken is dat ook hier voornamelijk klasse 3 en 4 specie aanwezig is.

Compensatiewerk
Het zogenaamde eompensatiewerk is gegraven ten tijde van de aanleg van de Pleijroute, eind jaren taeh
tig. De kwaliteit van de waterbodem is dan ook aanzienIijk beter dan elders in de omgeving. Op vrijwel
aile bemonsterde locaties is klasse 1-2 materiaal aangetroffen.

Verlengde Nieuwe haven
In de Verlengde Nieuwe haven wordt vooral klasse 3-4 specie aangetroffen.

4.4.3 Conclnsie

De kwaliteit van de waterbodem is op een groot deel van de traces matig tot slecht te noemen. Indien in
het kader van de werkzaamheden voor de dijkverbetering, waterbodemmateriaal verplaatst of verwijderd
moet worden dient dit vooraf bemonsterd en geanalyseerd te worden. Over de wijze van afvoer, opslag
en dergelijke zal overleg gevoerd moeten worden met Rijkswaterstaat.

4.5 Samenvatting en antonome ontwikkeling

4.5.1 InIeiding

Bij deze inventarisatie van bodemverontreinigingsloeaties in de direete nabijheid van het dijkvak zijn de
gegevens van eenenveertig als verontreinigd bekend staande locaties bestudeerd, aismede de beschikbare
gegevens met betrekking tot de milieuhygienisehe kwaliteit van de waterbodem van de Nieuwe Haven en
de Verlengde Nieuwe Haven.

Op grond van de geinventariseerde gegevens kunnen eehter geen algemene conclusies met betrekking tot
de milieuhygienische bodem- en grondwaterkwaliteit van het dijkliehaam zelf worden getrokken. Wcl
moet er. door de ligging van het dijkvak in een gebied met van oudsher een industr;;;le bestemming,
rekening mee worden gehouden dat de bodem en het grondwater over het gehele dijkvak lieht tot matig
(diffuus) verontreinigd zijn met een of meerdere stoffen.

4.5.2 ResnItaten inventarisatie bodemverontreinigingslocaties

Uit de bestudering van de gegevens van eenenveertig verontreinigde loeaties is voor negen van deze
locaties een potentiele relatie met de dijkverbeteringsplannen voor de Westervoortsedijk vastgestcld. Een
overzicht van deze loeaties, met daaraan toegevoegd twee loeaties waarvan het vermoeden bestaat dat de
verontreiniging zich eveneens tot in het gedefinieerde dijklichaam uitstrekt, is opgenomen in tabel 4.5. I .
Een overzichtstekening is opgenomen in figuur 4.5. achter in dit rapport.

In de tabel 4.5.1 zijn de verontreinigde locatie, de ligging van de locatie (door middel van een dijkpaal
nummer), de aard van de verontreiniging, de lengte van het deelvak en de betreffende tracevarianten
aangegeven. In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen aandachts- en knelpunten.
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Ais aandachtspunten gelden die delcn van het gedefiniecrde dijklichaam waar de mogelijkheid bestaat
dat in de vaste bodem cen sterke verontreiniging (met cell vcrontreinigingsgehalte boven de interventie
waardc) aanwezig is.
Ais knclpunt worden aangemerkt die delen van het gedefinieerde dijkliehaam waarvan uit de beschik
bare gegevens met zekerheid bIijkt dat er in de vaste bodem een sterke verontreiniging (met een veront
reinigingsgehalte boven de interventiewaarde) aanwezig is.

Verontreiniging van het grondwater is in het kader van de dijkverbeteringsplannen minder zwaar wegend
geacht. Daar waar (sterke) grondwaterverontreiniging in de bodem aanwezig is zullen eventueel in de
uitvoeringsfase maatregelen genomen dienen te worden met betrekking tot eventuele bemalingen.

Tabe! 4.5.1 Overzicht aandachts- en kne!punten met betrekking tot de miiieuhygienische kwaiiteit van de
bodem en het grondwater ten aanzien van de dijkverbetering Westervoorlsedijk

Trace Verontreinigings- Aard veront- Vaste bodcm Grond- Lengte trace Trace-
(dp - dp) Jocatic reiniging water variant

Aandachtspunten

25 Westervoortsedijk 124, gechloreerde koolwa- - + onbekcnd A-B
Coherco Zuivel terstoffen

33 - 35 LJ. Costerstraat, VBF- zware metalen + - onbekcnd A-B
Buizen B.V.

39 - 40 Omgeving Witte Prijzenhal minerale olie en aro- onbekend + onbekend A-B
maten

41 Vm. stOl'tplaats Dr. C. huishoudelijk en be- onbekend + onbekend A-(B)
Lelyweg drijt<;afval

42 - 43 Shell-depot minerale olie en aro~ onbekend + onbekend A
matcn

Knelpunten

26 - 32 Terrein vm. gasfabriek cyanide, PAK, meta- + + ca. 640 m A-B
len

35 - 39 TCl'rein vm. Billiton erts, metalen, mine- + + ca. 530 ill A-B
rale olic

38 - 39 TCl'rein vrn. douancloods mincrale olie, aroma~ + + ca. 100 III A-B
ten

43B V111. ESSO-depot mincrale olie, aroma- + + ca. 50 rn B
tcn

+ = verontreiniging aanwezig; - verontreiniging niet aanwezig

In de hierna volgende paragrafen worden de aandachts- (§4.5.3) en knelpunten (§4.5.4) beknopt toe
gelicht.

4.5.3 Aandachtspllnten bodem- en grolldwaterkwaliteit

Per locatie is een korte samenvatting van de verontreinigingssituatie en de relatie met de dijkverbete
ringsplannen gegeven.

Westervoortsedijk 124, Cobereo Zuivel (Op25)
Op de loeatie is in 1990 in het freatisehe grondwater een sterke verontreiniging met gechloreerde kooI
waterstoffen (m.n. tri- en tetraehlooretheen) geeonstateerd. In 1992 zijn op basis van de toen beschikbare
gegevens verontreinigingseontouren vastgesteld.
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Hieruit blijkt niet dat de verontreiniging doorloopt tot in het gedefinieerde dijkliehaam. Gezien de grote
mobiliteit van de stoffen, het feit dat de gegevens nu ruim vier jaar oud zijn en dat de inkadering tot op
heden nog incompleet is, kan dit echter ook niet geheel worden uitgesloten.

L.J. Costerstraat, VBF-Buizen (van Dp33 tot Dp35)
Op de loeatie zijn bij een bodem- en grondwateronderzoek in 1988 in de vaste bodem matig tot sterk
verhoogde gehaltes lood, tin, vanadinm en antimoon aangetroffen. De onderzoekslocatie grenst direet
aan de Westervoortsedijk. Daar er eehter geen grondboringen in het openbaar gebied zijn verricht is het
onduidelijk of de verontteiniging ook in het gedefinieerde dijklichaam aanwezig is. Op grond van de
beschikbare gegevens kan dit eehter niet uitgesloten worden.

Westervoortsedijk, omgeving voormalige Witte Prijzenhal (van Dp39 tot Dp40)
Op het terrein van de voormalige Witte Prijzenhal zijn drie minerale olieverontreinigingen geconstateerd.
Dit zijn:

een ernstige benzineverontrciniging afkomstig van lekkage van een Shell-transportleiding;
een ernstige gasolieverontreiniging gedeeltelijk overlappend met de benzineverontreiniging;
een diffuns over het gehele parkeerterrein tel' hoogte van de grondwaterspiegel voorkomende
minerale olieverontreiniging,

Vit de gegevens blijkt dat de minerale olie en aromatenverontreiniging zieh in het freatische
grondwater tot in het gedefinieerde dijkliehaam van traeovariant A en in mindere mate van tracovariant
B verspreid heef!. Een eventnele verspreiding van de verontreiniging in de vaste bodem tot in de gedefi
nieerde dijkliehamen is op grond van de beschikbare gegevens niet eenduidig vast te stellen of uit te
sluiten. Vit de gegevens blijkt dat er slechts beperkt onderzoek is gedaan in het openbare gebied waarin
de dijkkruin zich bevind!.

Dr. C. Lelyweg, vm. stortplaats (Dp4Il
Vit onderzoek is gebleken dat op de loeatie in de periode 1926-1938 bedrijfs- en huisafval is gestor!. Tel'
plaatse van de voormalige stort is het stortmateriaal tot een diepte van 5 it 6 m-mv aanwezig. Het stort
materiaal is heterogeen van aard en bevat veel puin, koolresten, as en gruis. De stort is gelegen in een
zogenaamde kleikoffer. Onder de stort is nagenoeg geen verontreiniging aangetroffen,

In de vaste bodem zijn verontreinigingen met de zware metalen lood, cadmium, tin, kwik en arseen
geeonstateerd. In mindere mate worden ook alkanen, aromaten, PAK, ehloorpesticiden en PCB's aange
troffen, Het grondwater in het grondliehaam is lieht tat matig verantreinigd met een groot aantal veront
reinigende stoffen (aromaten, eresolen, chloorbenzeen, metalen, eyanide).

Het zuidelijk deel van de voormalige stortplaats grenst direct aan de Westervoortsedijk. Alhaewel dit uit
de besehikbare gegevens niet blijkt kan niet helemaal worden uitgesloten dat tel' plaatse ook stortmateri
aal in het grondliehaam van de Westervoortsedijk tereeht is gekomen. Vit de onderzoeksgegevens blijkt
dat tel' plaatse van de Westervoortsedijk lieht tot matig verhoogde gehaltes aan cresolen en matig tot
sterk verhoogde gehaltes aan aromaten in het freatische en dieperc
grondwatcr worden aangetroffen.

Driepoortenweg 54, Shell depot (van Dp42 tot Dp43)
Op de locatie is door bckende ealamiteitcn in de loop del' jaren ea. 1-2,5 m' olie en ca. 4 m' snperbenzi
ne in de bodem gckomen, Ais gevolg hiervan is de bodem en het grandwater op een aanzicnlijk deel van
de locatie verontreinigd, Tevens heef! de verontreiniging in het grondwater zieh buiten de locatic ver
spreid. In het kader van dc sanering van de locatie is het verontreinigde slib uit de seheidingssloot mct
de Driepoortcnweg afgegraven en verwijdcrd. Tevens is de verontreinigde grond onder het laadperron
gedeeltelijk ontgraven en is op de locatie een insitu sanering van de bodem gestar!.
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Met betrekking tot de sanering van het verontreinigde grondwater zijn momenteel een aantal beheers
maatregelen in voorbereiding.

Het gedefinieerde dijklichaam van het huidige dijkvak (tracevariant A) loopt ter plaatse van het Shell
depot door het gebied met verontreinigd grondwater. Vit de beschikbare gegevens blijkt niet dat de
verontreiniging van de vaste bodem zich tot in het gedefinieerde dijklichaam uitstrekt.

4.5.4 Knelpuntell bodem- en grondwaterkwaliteit

Per locatie is een korte samenvatting van de verontreinigingssituatie en de relatie met de dijkverbete
ringsplannen gegeven.

Westervoortsedijk - Van Oldebarneveldtstraat, vm. gasfabriekterrein (van Dp26 tot Dp32l
De locatie is vanaf ca. 1870 tot omstreeks 1965 in gebrnik geweest door een gasfabriek. De vaste bodem
is over vrijwel de gehele locatie verontreinigd. De verontreinigingen zijn zeer heterogeen verdeeld. Bijna
over het gehele terrein is de vaste bodem tot de bovenzijde van de kleilaag
(varierend van ca. 2 tot 5 m-mv) matig tot sterk verontreinigd met PAK en lood. Verontreinigingen met
cyanide en minerale olie worden meer verspreid aangetroffen. De verspreiding van de verontreinigingen
beperkt zich niet aileen tot het gasfabriekterrein zelf. Tevens zijn in de kade langs de Neder Rijn sintel
pakketten aangetroffen. Op grond van de besehikbare gegevens wordt het vermoeden uitgesproken dat de
sintels in de gehele kade aanwezig zijn.

In het freatische grondwater (grondwater in de ophooglaag boven de klei) zijn verontreinigingen aange
troffen van minerale olie, vluchtige aromaten, PAK en cyanide. Gebleken is dat als gevolg van het inge
steld grondwaterbewakingssysteem de verontreinigingen zich in het freatische grondwater niet horizon
taal verspreiden. Wei treedt er een verticale verspreiding op naar het eerste watervoerende pakket.

Het gedefinieerde dijklichaam loopt over een lengte van ca. 640 meter gedeeltelijk vlak langs (310m) en
gedeeltelijk (330 m) door het verontreinigde gebied van de voormalige gasfabriek. Met betrekking tot de
dijkverbeteringsplannen vormen de aanwezige verontreinigingen een aanzienlijk knelpunt.

Westervoortsedijk 67d, voormalige Billiton (van Dp35 tot Dp39l
Vanaf 1929 is de locatie in gebruik geweest voor de productie van metallurgische producten.
Billiton is begonnen met de productie van tin uit tinerts. Sinds die tijd zijn vele andere metallurgische
produeten gedurende kortere of langere periode vervaardigd. Eind 1994, begin 1995 heeft Billiton al
haar activiteiten op deze locatie in Arnhem gestaakt. Direct na het staken van de productie-activiteiten is
de onderneming gestart met de zorg voor het goed achterIaten van de locatie.

De vaste bodem in de ophooglaag is over het gehele terrein verontreinigd met antimoon, arseen, cadmi
um, koper, lood, molybdeen, fluor, tin, vanadium, wolfraam en zink. Dam'naast zijn bij bodemonder
zoek lokaal verontreinigingen met benzine en dieselolie aangetroffen. Analyses van het freatische grond
water op de locatie laten in vrijwel alle gevallen een sterke verontreiniging met zware metalen zien.
Hierbij gaat het met name om cadmium, zink, arseen, molybdeen, vanadium en wolfraam. Tin en lood
worden veel minder frequent in hoge concentraties in het grondwater aangetroffen. Door horizontale
verspreiding van het verontreinigde grondwater is het grondwater in de ophooglaag op een aantal plaat
sen buiten het Billiton-terrein verontreinigd met zware metalen. Bij analyse van grondwatermonsters uit
het eerste watervoerende pakket zijn matig tot sterk verhoogde gehaltes zware metalen vastgesteld. Met
name zink, arseen, cadmium, vanadium en wolfraam worden verhoogd aangetroffen.
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De verontreiniging van de vaste bodem en het freatisehe grondwater strekken zieh in de aphooglaag,
volgens de besehikbarc gegevens, plaatselijk uit tot in het gedcfiniecrde dijklichaam, Met name de ver
ontreiniging van de vaste bodem vonnt een knelpunt voor de dijkverbeteringsplannen, Bij de uitwerking
van het saneringsplan voor de locatie zijn globale berekeningen uitgevoerd, waarbij gekeken is of de
huidige kleikern van de WestervoortsedUk onderdeel kan vonnen van de wanden die rand het terrein
worden geplaatst am het terrein te isoleren. eonclusie van de berekeningen was dat dit niet het geval is.
Bij de hierboven genoemde berekening is geen rekening gehouden met een eventuele verbetering van de
dijk tel' plaatse en/of de eventuele plaatsing van een damwand als waterkering. In hoeverre een verbeter
de Westervoortsedijk tevens een funetie kan vervullen ais schermwand wordt dan ook aangemerkt 'lIs
aandaehtspunt, alsmede als potentieel punt van overieg met de partij die de sanering van de voormalige
locatic van Billiton begeleidt.

Westcrvoortscdijk 85, voormalige douaneloods (van Dp38 tot Dp39)
Op de loeatic van de voormalige douaneloods aan de Westervoortsedijk 85 is een ernstige verontreini
ging van de vaste bodem en het grondwater met minerale olie en benzeen geconstateerd. In de vaste
bodem zijn vanaf de grondwaterspiegel tot in de kleilaag op ea. 6 m-mv sterk verhoogde gehaltes aan
minerale olie aangetroffen. Tevens is Iood aangetroffen in matig tot sterk verhoogde gehaltes. De her
komst van de olieverontreiniging wordt toegeschreven aan Ieidingbreuk en lekkage van alien en brand
stoffen in het verleden. In het grondwater is de verontreiniging aangetoond tot respectievelijk 13 m-mv
voor minerale olie en 16 m-mv vool' vluchtige al'omaten.
In horizontale riehting wordt de verspreiding in het eerste watervoerende pakket, heneden de
kadeconstrnctie door, veronderste!d beperkt te zijn tot hooguit enkele tientallen meters.

Het gedefinieerde dUklichaam van beide traeevarianten loopt ter plaatse van de douaneloods, lOwel met
betrekking tot de verontreiniging van de vaste bodem als het grondwater, door de kern van het verontrei
nigde gebied. Hiermee vormt deze verontreiniging een ernstig knelpunt voor de dijkverbetering van de
Westervoortsedijk.

Nieuwe Havenweg 11, voormalig Esso depot (Dp43b)
Op de locatie yond in het verleden op- en overslag van brandstof plaats. Momenteel is het depot niet
meer in gebrnik. Uit onderzoek is gebleken dat een groot dee! van de vaste bodem van de Iocatie is ver
ontreinigd met minerale olie.

Ais oorzaak van de verontreiniging zijn mors- en Iekveriiezen aangemerkt. Dc verontreiniging van de
vaste bodem strekt zich aan de zuid-, oost- en westzUde uit tot buiten het voonnalige depot. Het freati
sche grondwater van de locatie is eveneens verontreinigd met minerale olie en aromatische oplosmidde
len. De verontreiniging van het freatische grondwater heeft zich in westelijke richting tot aan de kade
van de Niellwe Havenweg verspreid. Ook het grondwater van het eerste watervoerende pakket (diepte
peilfilter > 6,0 m-mv) is over een dcel van het terrein sterk verontreinigd met minerale olie en vluchti
ge aromatcn.

Zowel de verontreiniging van de vaste bodem als de verontreiniging van het grondwater strekken zich
uit tot in het gedefinieerde dijklichaam. Hiermee vormen zij een bclangrijk knclpunt voor de dijkverbete
ringsplannen met betrekking tot tracevariant B. Een aandaehtspunt met betrekking tot de verontreini
gingssituatie is dat de beschikbare gegevens uit 1989 stammen en dus 7 jaar oud zijn. Gezien het mobie
Ie karaktcr van minerale olie en aromaten in het grondwater en de bodem kan dit betekenen dat de ver
ontreinigingssituatie ondel'tussen verandel'd is.
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4.5.5 Aandachts- en knelpllnten waterbodemkwaliteit

De kwaliteit van de waterbodem is op een groot deel langs de tracevarianten matig tot zeer slecht te
noemen. In tabel 4.5.2 is een samenvatting van de waterbodemkwaliteit per tr'\iect gegeven.

Tabel 4 5 2 Waterbodemkwaliteit dijkvak Westervoortsedijk te Arnhem

Traject Slibkwaliteitsklasse

Neder Rijn (van Dp25 tot Dp33) 2 - 3

lachthavens en manding Nieuwe Haven (van Dp33 tot Dp3?) 3 - 4

Nieuwe Haven (van Dp3? tot Dp47b) 3 - 4

Verlengde Nieuwe Haven (Dp48b) 3 - 4

Compensatiewerk (van Dp49b tot Dp53b) 1 - 2

AIs knelpllnten met betrekkillg tot de dijkverbeteringsplannen worden gedefinieerd, die plaatsen waar lIit
onderzoek is gebleken dat de waterbodem valt in de specieklassen 3-4. In dat geval dient namelijk bij
eventnele werkzaamheden die zich nitstrekken tot in de waterbodem, sanering van het verontreinigde slib
plaats te vinden.

Ais knelpllnten gelden dan ook de trajecten:
de jachthavens en de monding van de Nieuwe Haven (van Dp33 tot Dp37);
de Niellwe Haven (van Dp37 tot Dp47b);
de Verlengde Nieuwe Haven (Dp48b).

De kwaliteit van de waterbodem van de Neder Rijn geldt bij eventuele werkzaaruheden in de rivierbed
ding als aandachtspunl.

4.5.6 Alltonome ontwikkeling

Voor een groot aantal van de in het dijkverbeteringsgebied geconstateerde verontreinigingen lopen op dit
moment autonome procedures die znlIen leiden tot een sanering van de verontreiniging. Wettelijk gezien
bestaat er namelijk, voor ernstige gevallen van bodemverontreiniging, de verplichting voor de
veroorzaker van de verontreiniging om deze te saneren (vervuiler betaald principe). Daar waar de
vervuiler niet meer te achterhalen is of er sprake is van zogeheten diffuse bronnen, heef! de overheid
ook een taak bij het opruimen van de verontreiniging. Theoretisch gezien dient het doel van een sanering
het herstellen van de zogeheten multifunctionaliteit van de bodem te zijn. In de praktijk saneert men
echter veelal volgens het principe van Isoleren, Beheren en Controleren (IRC-variant), zodanig dat
behoudt van functionaliteit mogelijk is.

Geraadpleegde onderzoeksrapporten

Locatie

Westervoortsedijk 124

Benzeen Rijnwijk

Westervoortsedijk 7

Nieuwe Kade 15

L.J. Costerstraat, VBF-Buizen B.V.

Bodemonderzoek

Aanvullend bodemonderzoek

Saneringsplan

Orienterelld onderzoek

Nader onderzoek fase 8-II

Nulpunts onderzoek

Nader onderzoek

Nulsituatie onderzoek

Nader bodemonderzock

Uitvoeringsplan sanering vaste bodem

Onderzoeksbureau

IndustrieJe Milieu Dienst

Heidemij Advies BV

Heidemij Advies BV

Heidemij Advies BV

Heidemij Advies BV

Heidemij Advics BV

Heidemij Advies BV

Heidemij Advies BV

Datum

nov 1991

juni 1994

dec 1988

jan 1993

apr 1994

dec 1995

1988

apr 1994

jul 1995
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Loeatie

Wcstcrvoortsedijk 67D (vm. BilJitoll)

Westervoortsedijk 85-87 (vm. dOllane
loods)

Westervoortsedijk (omgeving Witte Prij
zenhal)

Lelyweg VillI. stortplaats

Driepoortenweg 54 (Shell depot)

Nieuwe Havenwegiindusrriestraat

Nieuwe Havenweg 11 (vm. Esso depot)

Nicuwe Havenwcg 15

Nieuwe I-Iavenweg 29

Westervoortscdijk 73, zwavelkoolstof

verontreinigillg

Westervool1scdijk 73, ethanolverontrei

nigillg

Westervoortsedijk 73, rioolverontreini

ging

Wesrervo0l1sedijk, BASI'

Veerweg Ilaar Westervoort, vm. srOI1
plaats

Elisebill sbu itens ingellWesterv 00 rtsed ij k

Lecghwaterstraat 6

L.J. Costerstraat 5

DriepOOl1enweg, sloot

Driepoortenweg 35

Leemansweg 40

Westervoortsedijk 73, loogverontreiniging

Westervoorrsedijk 73, slibondcrzoek
vijver

Bodemolldcrzock

Historisch onderzoek

Nader onderzoek fase 1I··1

N"der onclerzoek fase II-2

Saneringsplan

Nader onderzoek fase 3

Nader onderzoek

Nader onderzoek fase 3

Nader onderzoek fase 4

Historisch onderzoek

Orientcrcnd Bodemonderzoek

Nader Onderzoek fase 1 + 2

Nader Onderzoek fase 3

Nader onderzoek Shell depot Arnhem

Aanvullcnd- en saneringsonderzoek

Nul-fase rapportage Shell-Depot Arnhem

Beheersplan Shell Super Plus

Orienterend onderzoek

Nader- en saneringsonderzoek

Analyse van de bodemverontreiniging

Nllifase bodemonderzoek

Onderzoek bodemvcrontreiniging door CS2,

fase 1 en 2

Bode mo IIderzoe k etha noIve rontrei lliging
Enka-terrein Arnhem

Bodemonderzoek rioolvcrontreiniging Akzo~

terrein Arnhem

Historisch onderzoek

Orienterend onderzoek

Offerte aanvraag orienterend bodemonder
zoek

Overzicht gegcvens GVM-tcrrein Rietgrac

htstraat te Arnhem

Verkenncnd miliellkulldig bodemonderzock

Aanvullcnd milicukundig boclelTlonderzoek

Nader bodemonderzoek

Uitvoeringsplan sancring vaste bodel11

Nader onderzoek

Projcctvoorstel voor het opstellen van ecn
saneringsnotitie

Evaluatieverslag van de deelsanering, dee I I
en 2

Verslag sane ring bodemverontreiniging

Nader onderzoek en saneringsplan loogvcr

ontreiniging Enka-terrcin tc Arnhem

Slibonderzoek vijvcr op AKZO-tcrrein

Onderzoeksbureau Datum

Grontmij BV aug 1987

Gromlmechanica sep 1992

Gromlmechanica okt 1994

Grondmechanica nov 1994

Wittcveen & Eos dcc 1995

Ecolyse Nederland BV feb 198(J

Ecolyse Nederland BV

Ecolyse Nederland BV jul 1992

Witteveell & 80S 1987

Witteveell & Bos mei 1988

Witteveen & Bos sep 1993

Wittcvccn & 80S apr 1995

Tauw Milieu BV feb 1986

Tauw Milieu BV nov 1991

Tauw Milieu BV jul 1994

Tauw Milieu BV mei 1995

De Ruiter Milieu· jul 1989

tcchnologie

Dc Ruiter Milicu- jan 1990

rechnologic

TRN Owep/Volder & Vis mei 1990

Krachtwerktuigell dec 1993

Grondmechanica inrI 1987

Dc Ruiter Milieu- feb 1988
technologic

De Ruiter Milieu- jan 1989
technologie

Witteveen en Bos 19RR

Wittevecll ell Bos jUll 1990

Gemeente Arnhem jul 1993

Wilteveell en Bos apr 1995

Fugro-Ecolyse B.V. nut 1994

Fugro-Ecolyse B.V. okr 1994

Heidernij Advies B.V. apr 1994

Heidemij Advies B.V. jul 1995

Tauw Milieu B.V. apr 1995

Tauw Milieu B.V. feb 1995

Milielltcchniek Zonneveld sep 1991

en VerhoefB.V.

Krachtwerktuigcn mrt 1990

De Ruiter Milieu- sep 1987

technologic

TAUW Milieu B.V. mrt 1989
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:5 Biotisch milieu

5.1 Inleiding

Het gebied waarvan de bestaande toestand van het biotische milieu beschreven wordt is gclegen in de
driehoek die wordt gevormd door het huidige dijktrace (Nieuwe Kade-Westervoortsedijk). de Neder Rijn
en de Pleijweg. Bij de beschrijving van het biotisehe milieu van het dijkverbetcringsgebied is een onder
verdeling aangehouden tussen enerzijds de uiterwaard behorende bij de Koningspleij (de Koningspleij
Noord en de landtong voor de Nieuwe Haven) en anderzijds het huidige dijkvak. Bij de beschrijving
wordt achtereenvolgens ingegaan op de vegetatie. de vogels en de overige dieren. De in dit hoofdstuk
gebruikte gegevens zijn ontleend aan het Milieu-Effect
Rapport Koningspleij-Noord Integrale Afvalverwerking (Heidemij, 1989), de Startnotitie Scheidings- en
vergistingsinstallatie Harderwijk/Arnhem (BF!, 1993), de Inventarisatie van planten in Koningspleij en
Stadsblokken 1990-1991 (Werkgroep Milieukartering, KNNV Arnhem, 1993) en een aantal 'Iosse waar
nemingen', uitgevoerd door M. Sosef en M. Zwarts van de KNNV (Vereniging voor Veldbiologie) en
mevrouw C. Paris van de gemeente Arnhem.

Ben belangrijk aspect voor het biotische milieu in het dijkverbeteringsgebied is dat de ligging van de
Westervoortsedijk in stedelijk gebied de natuurlijke waarde van het dijkvak beperkt. In de studie
'Natuurwaarden van de Gelderse Dijken' (Ministerie van LNV en LV Wageningen, 1994) wordt aan het
dijkvak geen actuele, noch een potentiele natuurwaarde toegekend.

5.2 Flora en vegetatie

5.2.1 Westervoortsedijk

Aan de noordzijde van de Neder Rijn bevindt zieh binnendijks een stedelijk-industriele zone, waarin
geen bijzondere flora en vegetatie te onderkennen zijn. Van de Westervoortsedijk is tot op heden nog
geen botanische inventarisatie uitgevoerd. Wei is in 1991 door de toenmalige sector Natuur en Stedelijk
Groen van de gemeente Arnhem een globale inventarisatie gemaakt van de huidige vegetatie (C. Paris,
1991). Hierbij kwam naar voren dat de boombeplanting langs de Nieuwe Kade en de Westervoortsedijk,
tussen de Nieuwe Havenweg en de Oude Veerweg, een belangrijke waarde vertegenwoordigt in de huidi
ge stedelijke groenvoorziening. Tevens wordt de afwisselende, spontaan ontwikkelde, ruige vegetatie van
braamstruweel, kruiden en enkele bomen op het talud van de Westervoortsedijk, tussen de Nieuwe Ha
venweg en de Nieuwe Kade, uit eeologiseh oogpunt het behouden waard geacht. Hierbij dient echter
opgemerkt te worden dat deze taludvegetatie uit het oogpunt van dijkbeheer ongewenst is, indien deze
zich binnen het dijkprofiel bevindt.

Naast deze globale inventarisatie zijn er een aantal ' losse waarnemingen' uitgevoerd door M. Sosef en
M. Swarts van de KNNV (Vereniging voor Veldbiologie) en mevrouw C. Paris van de gemccnte Arn
hem. Hierbij zijn langs de Westervo011sedijk de volgende plantensoorten aangctroffen.

Grijskruid, bedreigde soort (categoric 3).
Stinkende ballote, bedreigde soort (categoric 3).
Absint-alsem, bedreigde soort (categorie 3).
Wilde Cichorei.
Wilde Reseda.

Wilde Clchorei komt lokaal in Arnhem niet veel voor. Wilde Reseda is zich inmiddels meer aan het
verspreiden. Grijskruid, Stinkende ballote en Absint-alsem staan vermcld op de 'Floron rode lijst 1990'
onder eategorie 3. Dit betekent dat deze plantensoorten worden bedreigd en het voorkomen ervan achter
uit gaat.
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5.2.2 KoningspIeij-Noord en Iandtong

Dc Koningspleij-Noord en de landtong voor de Nieuwc Haven zijn, tczamen met de Koningspleij-Znid,
onderdeel van de uiterwaard de Koningspleij. Omdat in sommige studies het gebied integraal bekeken is,
is bij de besehrijving van de bestaande situatie tevens informatie over de Koningspleij als geheel betrok
ken. Het gebied wordt ondanks de doorsnijding door de Pleijweg gekenmerkt door een grote mate van
rust. Door de sIeehte toegankeJijkheid komt er vrijwel niemand, enkele vissers uitgezonderd. Op de
spJitsing van de Neder Rijn en IJsscl bevindt zich de enige bebouwing in het gebicd, de boerderij 'de
Pleij'. Bij de boerderij bevindt zieh een kleine boomgaard, verder is het gcbicd geheel boomvrij. Op de
hogere dclen van de Koningspleij wordt akkerbouw bedreven. De Iagere delen zijn aIleen gesehikt ais
weidegebied. Een deel van de rivieroevers bestaat uit bazaltblokken. Dc andere delen worden begraasd.

In het weiland op de Koningspleij-Noord ligt een laagte die aIleen's lOmers droogvalt. Dit gedeelte is
erg in trek bij alleriei waadvogcls. Het totale gebied van de Koningspleij is ea. 84 ha groot.

Typering van de vegetatie
In het kader van de MER Koningspleij-Noord Integrale Afvalverwerking is op 9 december 1988 een
globale vegetatiekartering uitgevoerd. De vegetatie werd gekarteerd volgens de uiterwaardentypologie
van de provincie Gclderland (Jongman & Leemans, 1982). Ten tijde van de inventarisatie stonden delen
van het terrcin onder water. Een vegctatiekaart van de Koningspleij-Noord en de Iandtong is opgenomen
in figuur 5. I. aehter in dit rapport.

De vegetatie van de Koningspleij-Noord bestaat op de hogere delen, inclusief de meeste lOmerkaden, uit
grasland en akkers. De akkers waren op het moment van de opnamc recent en bezaten geen planten
groei. VcrmoedeJijk behoren zij, gezien het gebruik als maisakker, tot de vegetatietypen AMO (soorten
arme maisakkers) of AGO (soortenarme graanakkers). Het grasland op de hogere delen behoort vrijwel
overal tot het type Gpi (soortenarm eultuurgrasland). Zeldzame en/of voor het rivierengebied karakteris
tieke plantcnsoorten kamcH hierin niet vaor.

Langs pereeeiranden komt in het aigemeen een iets ruigere vegetatie voor, die soortenarm is en op een
hoge voedsclrijkdom duidt. Deze begroeiing kan tot het type Tg2 (vochtige ruige Glanshavcrvegetatie)
worden gerekend. Op een plaats komt hierin wilde kruisdistel (Erynquim campestre) voor, een voor het
rivierengebied karakteristieke soort.

Op het met stenen beklede gedeelte van het binnentalud van de lOmerkade langs de Veriengde Nieuwe
Haven bevindt zieh een vegetatie die tot het type Gk2 (droge kalkminnende pioniersvegetatie met vet
kruid) behoort en waarin naast akkerhoornbloem (Cerastuim arvense) enkele karakteristieke fluviatiele
plantensoorten veelvuldig voorkomen, namelijk kattedoorn (Ononois spinosa) en wilde kruisdistel (5
edum sexangulare). Aan het oostelijk einde van deze kade heeft zieh op het binnentalud een klein wil
genbosje (type 5a4) ontwikkeld.

De vegetatie van de landtong en de terreindelen van de Koningspleij-Noord die periodiek onder water
staan zijn in de genoemde MER Koningspleij-Noord Integrale Afvalverwerking niet onderlOeht. Gezien
de hoogteligging en het landbouwkundige gebruik van deze gebieden kan verwaeht worden dat de vege
tatie ervan bestaat nit ondermeer de typen Gn2 (voehtig voedselrijk grasland), Gul (kweek-grasland),
Gu2 (akkerkersgrasland), Gu3 (uiterwaardgrasland met rietgras) en Gu5 (kweekoeverwal).

5amenvattend geldt dat het vegetatietype van de Koningspleij-Noord en de landtong wordt gekenmerkt
door:

het voorkomen van vooral graslandplanten en planten van migte en pioniersvegetatie. Relatief min
der vertegenwoordigd zijn planten van bossen en struwelen, van verlanding en watervegetaties;
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het relatief mindel' voorkomen van aquatische en nattc vegetatie en het relatief meer voorkomen
van droge vegetatie;
het relatief meer voorkomen van voedselrijke plantensoorten.

Dit stemt overeen met het uiterwaardenmilieu langs een rivier. Als het gebied nader besehouwd wordt
blijken vooral de randgebieden een rijk milieu te bieden. Hierbij gaat het om de rivieroevers in de vorm
van bazalthellingen en de min of meer afgeslagen oevers.

Aangetroffen plantensoorten
In de periode 1990-1992 is door de werkgroep milieukartering van de KNNV een inventarisatie van
planten van de Koningspleij en Stadsblokken in Arnhem uitgevoerd. De hieronder vermelde informatie
is ontleend aan deze inventarisatie. Daar waar van belang, is de informatie aangevuld met gegevens uit
'Iosse waarnemingen' van medewerkers van de Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (Floron).

Op de gehele Koningspleij zijn 297 plantensoorten aangetroffen, dat is ongeveer 20% van de 1Il

Nederland voorkomende soorten. Op grond van het aantal aangetroffen soorten en de oppervlakte van
het gebied (84 hal kan geconcludeerd worden dat de Koningspleij floristisch gezien rijk is. Gemiddeld
worden in Nederland namelijk op een gebied ter grootte van een 'atlasblok' (5 x 5 km) 312 soortcn
voor. De tloristische waarde van een gebied hangt ondermeer af van de zeldzaamheid en de mate van
bedreiging van de aangetroffen soorten. Met betrekking tot de mate van zeldzaamheid wordt op de Ko
ningspleij een hoger percentage dan gemiddeld min of meer zeldzame soorten aangetroffen. Met betrek
king tot bedreigde soorten op de Koningspleij is gebleken dat er in het gebied 8 zogeheten Rode Lijst
soorten aanwezig zijn. Gegeven het oppervlak van het gebied is dit hoger dan gemiddeld wordt aange
(roffen. Van de bedreigde soorten is hierna een overzicht gegeven.

Nederlandse naam Mate van bedreiging Locatic

Klein vlooienkruid sterk bedreigde soort (categorie 2) Landtong

Engelse alant bedreigde soort (categorie 3) Landtong

Karweivakenskervel bedreigde 500rt (categorie 3) Koningspleij-Noord

Zacht vetkruid bedreigde soort (categorie 3) Koningspleij-Noord

Klein glaskruid potentieel bedreigde soort (categorie 4) Landtong

Vit gegevens van M. Zwarts van de KNNV blijkt dat in het gebied tevens de plantensoorten uit het over
zicht hieraa aanwezig zijn.

Nederlandse naam Mate van bedreiging Locatie

Bonte Luzerne vrij zeldzaam (categorie 4) Koningspleij-Noord

Hertsmunt vrij zeldzaam (categorie 4) Landtong

Oostenrijkse kers vrij zeldzaam (categorie 4) Landlong

Beklierde nachtschade vrij zeldzaam (categoric 4) Landlong

Oeverstekelnoot vrij zeldzaam (categorie 4) Landtong

Smalle waterweegbree minder algemeen (categoric 5) Konillgspleij-Noord

Rosse vossestaart minder algemeen (categorie 5) Koningspleij-Noord

Gevlekte rupsklaver minder algcmeen (categoric 5) Koningspleij-Noord
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Kleine majer mindel' algerneen (categoric 5) Landtong

Bo:-;rank minder algemecn (catcgoric 5) Lmdtong

ZOlllpvcrgeet-mij-nie~e minder algemeen (categoric 5) Landtong

Wit vctkruid mindel' algemeen (categoric 5) Landtong

Samenvatting
Op het gebied de Koningspleij-Noord en de landtong vindt een aantal bedreigde soorten een groeiplaats,
soorten die ook gebonden zijn aan dit plantengeografisehe district. Dc belangrijkste elementen daarin zijn
de rivieroevers en de wcgbcrmen. Potenties vaar waardevalle vegetatics zijn in het gebied aanwezig.
Verondersteld mag worden dat bij een ander beheer deze ook tot ontwikkeling kunnen komen.

5.3 Vogels

De hieronder vermelde gegevens zijn atkomstig nit het Milicn-Effeet Rapport Koningspleij-Noord Inte
grale Afvalverwerking (Heidemij, 1989).

Westervoortsedijk
Er zijn met betrekking tot het dijkvak Westervoortsedijk geen gegevens voorhanden over de aanwezig
heid van vogels.

Koningspleij-Noord
In de MER Koningspleij-Noord Integrale Afvalverwerking komt de Koningspleij naar voren als een
belangrijk broedgebied voor weidevogels en als voedsel- en IUstgebied voor water- en weidevogels.

In 1988 zijn voor de gehele Koningspleij de volgende aantallen nesten van weidevogels geteld. Kievit
28, seholekster 7, grntto 8, tnrelnnr I a3. MogeJijk broedt daarnaast de kleine plevier op de Konings
pleij. De weidevogels broeden verspreid over het gehele gebied. Dieht langs de
Verlengde Nienwe Haven ontbreken zij echter. De aantallen weidevogels zijn in de afgelopen tien jaar
weinig veranderd. De aanleg van de Pleijweg heeft geen merkbare invloed gehad op de functie ais bro
edgebied voor weidevogels. Opvallend is dat veel nesten dicht bij de weg Jiggen.

In het winter-halfjaar pleisteren veel watervogels op de Koningspleij, zoals kievit (500), meerkoet (cnke
Ie honderden), wilde eend (200), kuifeend (enkele hondcrden), tafcleend (60-70), aalseholvcr (20), grote
zaagbek (10), nonnetje (20), dodaars (6), grauwe gans (20), eanadese gans (20) en kleine zwaan (10).
Dc getallen tussen haakjes geven de maximale aantallen per winterseizaen weer. Het gehele jaar door
komen ondermeer watersnip (40), zwarte ruiter, groenpoortruiter, wulp, steltloper, putter en knen vool'.
Het gebied is tevens cen jachttcrrein van torenvalk en havik. In de trektijd kamcn soms kleine aantallen
klnten en wulpen voor en ineidentecl roofvogeis als buizerd en bmine kiekendief. Meeuwen en kraaien
komen in relatief grote aantallen vool'.

5.4 (hedge dieren

Voar beide deelgebieden zijn geen gegevcns voorhanden met bctrekking tot de aanwezigheid van zoog
dieren, vissen, amfibieen en ongewervelde dieren. Tijdens de veldwerkzaamheden voar de vegetatiekar
tering van de Koningspleij-Noord in december 1988 zijn incidentele waarnemingen gedaan van hazen en
mollen. Andere gegevens met betrekking tot het voorkomen van diercn in het dijkverbcteringsgebied zijn
niet voor handen.
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5.5 Autonome ontwikkelillg

De door de gemeente Amhem gewenste verstedelijking van het landschap in het dijkverbcteringsgebicd
zal ten koste gaan van de bestaande natuurwaarden. In de 'Structuurvisie Westervoortsedijk' is
aangegeven dat het gebied Koningspleij-Noord ontwikkelt zal worden tot een reglllier bedrijventerrcin.
In 1994 is er een lage handelskadc aangclegd waar op tennijn de momenteel aan de Nieuwe Kade
gevestigde zand- en grindhandels heen dienen te verhllizen. Langs de Wcstcrvoortsedijk is enerzijds een
uitbreiding van het stedelijk groen voorzien door de aanplant van bomen aan beide z\jden van de rijbaan,
anderzijds zal door het gewenste doortrekken van de lage handelskade langs de Nieuwe Haven, het talud
aldaar verdwijnen. De groene landtong blijft ook in de toekomst alszodanig gehandhaafd.
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6 Risko's voor het milieu van het buitendijks gelegen
bedrijventerrein Kleefse Waard

6.1 Inleiding

Bij de behandeling van de Startnotitie Dijkverbetering Westervoortsedijk Arnhem is de vraag gerezen of
uit oogpunt van milieurisieo's het bedrijventerrein Kleefse Waard en Koningspley-Noord binnendijks
moeten worden gebraeht of dat de bestaande buitendijkse situatie kan worden gehandhaafd. De simering
van dit bedrijventerrein ten opziehte van de Neder Rijn en de Ussel brengt bepaalde milieurisieo's met
zieh mee. Onder milieurisieo's worden in dit verband verstaan de gevolgen voor het opperviaktewater
van overstroming bU hoogwater en van ealamiteiten op het bedrijventerrein. Een van de mee-bepalende
faetoren bij het maken van de keuze tussen het weI of niet binnendijks brengen van het gebied is de mate
waarin de genoemde milieurisieo's afnemen door het binnendUks brengen. In dit hoofdstuk zijn de
resultaten van het onderzoek naar de milieurisieo's (uitgevoerd in juni 1996) weergegeven.

6.2 Ondcrzockmcthodick

Mede naar aanleiding van de hoogwatersituatie in de afgelopen jaren, zijn door de Rijkswaterstaat en de
provineie Geiderland onderzoekmethodieken in ontwikkeling genomen, om de (kwantitatieve) milieu
effecten van dijkdoorbraak op het aehterland te knnnen voorspellen. De modelmatige methodiek rieht
zieh op zgn. 'badkuipsituaties' bij overstroming. Een dergeIijke situatie doet zich met betrekking tot het
bedrijventerrein Kleefse Waard niet voor, zodat niet van deze methodiek gebl1lik kan worden gemaakt.

Voor het onderhavige gebied is gekozen voor een onderzoeksopzet in drie fasen:
inventarisatie bedrij fsaeti viteiten;
beoordeling risieo's in de huidige situatie;
gevolgeu voor deze risieo's van het binnendijks brengen.

Per fase zUn de volgende werkzaamheden verrieht.

Inventarisatie bedrijfsactiviteiten
Opstellen bedrijvenlijst Kleefse Waard en beoordeling bedrijfsaetiviteiten.
Beoordelen re!cvante vergunningsdoeumenten bU de bevoegde instantics (gemeente

Arnhem, provineie Gelderland, direetie Oost Rijkswaterstaat).

Beoordeling risieo's in de hnidige situatie
Beoordcling vciligheidsdocumenten, voorsehriften, ealamiteitenregelingcn e.d.
Gesprekken met deskundigen van de gemcente Arnhem, de provineie Gclderland,
Rijkswaterstaat en bedrijven op het bedrijventerrein.
Kwalitatieve besehrijving van risico's door calamiteiten en hoog water in de huidige buitendijkse
situatie.

Gevolgen voor deze risko's van het binnendijks brengen
Kwalitatieve besehrijving van de effeeten van het binnendijks brengen van het industriegebied
Kleefse Waard op de risico's voor het milieu.
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6.3 Inventarisatie bedrijfsactiviteiten

6.3.1 Beschrijving van de locatie

Het bedrijventerrein Kleefse Waard wordt begrensd door de Westervoortsedijk aan de noordkant, de
Nieuwe Haven aan de westkant en de Verlengde Nieuwe Haven aan de zuid-oostkant (zie figuur 6.1
achter in dit rapport). Ten zuiden van de Kleefse Waard bevindt zich juist voorbij hct splitsingspunt van
Neder-Rijn en Usse!. Tussen de Pleijweg en de haven bevindt zich de Koningspleij-Noord. Voor dit
gebied bestaan er plannen om het te ontwikkelen als bedrijventerrein. Zo is het de bedoeling op dit
terrein overslagbedrijven voor zand en grind te vestigen. Inmiddels loopt ook een MER-procedure voor
de oprichting van een GFT-installatie. Hoewel de aan de Koningspleij-Noord grenzende Pleijweg niet als
officiele waterkering voor de Ussel kan worden aangemerkt, is deze provinciale weg weI hoogwatervrij.
Daar waar de Koningspleij-Noord grenst aan de Nieuwe Haven zijn er geen voorzieningen tegen
hoogwater.

6.3.2 Bedrijfsactiviteiten

Algemeen
Uit het bedrijvenbestand van de gemeente Amhem blijkt dat op het bedrijventerrein Kleefse Waard 15
bedrijven zijn gevestigd. De aard en omvang van de bedrijven is sterk uiteenlopend. In tabel 6.1 is een
onderverdeling aangegeven op basis van de bedrijfsactiviteiten.

Tabel 6.1 Bedrijfsactiviteiten op Kleefse Waard

Bedrijfsactiv iteiten Aantal bedrijven

Metaalbewerking/productie 4

Chemische industrie 2

Garagebedrijf 2

Beton- en cementindustrie 2

Handelsonderneming 2

Bouwnijverheid 2

Transportbedrijf 1

Circa 85 % van de oppervlakte van het bedrijventerrein wordt in beslag genomen door de twee chemi
sche industrieen AKZO-Nobel en BASF. Aan- en afvoer van grondstoffen en producten vindt plaats
zowel over de weg, per spoor als over het water.

Op de (mogelijke) toekomstige activiteiten op hetterrein Koningspleij-Noord wordt in dit onderzoek niet
verder ingegaan gezien de onduidelijkheid die er bestaat met betrekking tot de bestemming van dit ter
rein.

In de volgende paragrafen worden eerst een aantal relevante onderwerpen nader uitgewerkl.

Bedrijfsprocessen
De aard van de bedrijfsprocessen en de daarbij gebruiktc grond- en hulpstoffen varieren sterk.
Bij de twee chemische bedrijven worden grote hoeveelheden chemicalien opgeslagen en gebruikt in de
procesinstallatics. Het gaat daarbij om slOffen als spinzuur, ammoniak, zwavelkoolstof, vinylehloride,
oplosmiddelen e.d. De beide bedrijven beschikken ieder over een eigen waterzuiveringsinstallatie waar
van het effluent wordt geloosd op de Usse!.
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Bij de (lVerige bedrijven gaat het voor wat betreft de gebruikte grond- en hulpstoffen veelal om betrekke
Iijk geringe hoeveelheden oplosmiddelen, verI, olie en smeermiddelen, bouwmaterialen en metalen, Ta
bel 6,2 bevat een overzicht van de gemiddcld aanwezigc opslag van milieugevaarlijke staffen op het
terrcin Klcelse Waard,

Tabel 6,2 Ovenicht gemiddeld aanwezige opslag van milieugevaarlijke stoffen bedrijventerrein
Kleefse Waard (sitl/atie media 1996) 4

Aard Hocvcclheid

Olie en Vetten 25,000 L

Motorbrandstoffen t7.000 L

Verf en verdunner 2,000 L

Hulpstoffen betonmortel 2,000 L

Hexaan 5,000 Kg

Ammoniak 9,000 Kg

Zwavelkoolstof 200,000 Kg

Solvcsso (C9-C 11 + alkylhenzeen) 90,000 Kg

Spinzuur (tot medio '97) 600,000 Kg

Styreen 500,000 Kg

Acrylonitril 180,000 Kg

ButaJieen 500,000 Kg

Vinylchloride 200,000 Kg

De opslag van vloeibare producten vindt plaats in daartoe bestcmde onder- 01 bovengrondse reservoirs
en in keidel's (spinzuur bij AKZO-Nobel), Bedrijlsafvalwater wordt geloosd op het gemeentelijk riooI
steiseL

Wet milieubeheer
Voor de twee chemische bedrijven en een betonmortelbedrijf is de provincie Gelderland het bevoegd
gezag, De drie bedrijven beschikken over een vergunning op grond van de Wet milienbeheer. De beide
chemische bcdrijven hebben dam'naast een zgn, extern veiligheidsrapport (EVR) nitgebracht. In de ver
gunningen zijn de gangbare voorschriften opgenomen tel' voorkoming van gevaar, schade en hinder naar
de omgeving,

Er zijn geen voorschriften opgenomen die specifiek betrekking hebben op situaties waarin door hoogwa
tel' (een deel van) het terrein overstroomt. De reden hiervoor is dat de Wet milieubeheer geen mogelijk
heden biedt voorsehriften op te nemen (preventieve materiele eisen) tel' voorkoming van de gevolgen van
externe calamiteiten ais hoogwater.

Voor de overige bedrijven is de gemeente Arnhem het bevoegd gezag. In aIle gevallen is een vergunning
verleend of is de gemeente hierover met de bedrijven in overleg. In de vergunningen zijn de gebruikelij
ke voorschriften opgenomen op het gebied van brand-preventie en -bestrijding, Ook hier geldt dat geen
specifieke voorschriften zijn opgenomen in relatie tot hoogwater.

Wet verontreiniging opllcrvlaktewatercn/Lozingsverordcning riolcring
AKZO-Nobel en BASF hebben aansluitingen op zowe! de IJsse! als de Verlengdc Nieuwe Haven,

4 Bron: opgaaf volgens beJrijven bij enquete mei 1996
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Koelwater en hemelwater worden reehtstreeks geloosd terwijl sanitair- en proccswater Via zuivc
ringsinstallaties worden geloosd. In beide gevallen zijn door Rijkswaterstaat vergunningen verleend op
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De voorschriften hebben vooral betrekking op de
beseherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Tevens zijn voorschriften
opgenomen die de gevolgen van interne ealamiteiten voor het oppervlaktewater zoveel mogelijk be
perken. De Wet verontreiniging oppervlaktewateren is evenmin als de Wet milienbeheer een
calamiteitenregeling. Om die reden heeft ook Rijkswaterstaat geen voorsehriften in de vergunning
opgenomen die zijn gerieht op het beperken van de gevolgen van eventuele externe ealamiteiten.

De overige bedrijven zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Voor de lozing van het vrijkomende
afvalwater zijn door de gemeente Arnhem en/of het Zuiveringssehap Oostelijk Gelderland de benodigde
vergunningen afgegeven. Deze vergunningen zijn vooral gericht op de bescherming van de riolering en
de zuiveringsinstallatie in Duiven (Nieuwgraaf). Er is in de normale bedrijfssituatie geen sprake van
lozing van verontreinigd water op oppervlaktewater.

6.4 Beschrijving milieurisico's in de huidige situatie

6.4.1 Inleiding

In de huidige. buitendijkse situatie bestaan er risieo's voor verontreiniging van het oppervlaktewater ais
gevoig van:

ealamiteiten op het bedrijventerrein Kleefse Waard;
overstroming bij hoogwater van het bedrijventerrein van Kleefse Waard.

Hierna wordt, in relatie tot de bedrijfsaetiviteiten op het bedrijventerrein in kwalitatieve zin aangegeven
welke risico's zich voordoen.

6.4.2 Risico's van calamiteiten op de Kleefse Waard

Bij de besehrijving van ealamiteiten en de gevolgen daat"Van voor het oppervlaktewater wordt onder
scheid gemaakt tussen de twee ehemisehe bedrijven (AKZO-Nobel en BASF) en de overige bedrijven op
het bedrijventerrein.

Door zowel AKZO-Nobel als BASF zijn uitgebreide zgn. externe veiligheidsrapporten (EVR) opgesteld.
De voor het oppervlaktewater relevante onderdelen (aqua-toxisehe risico's) worden hierna samengevat.
In de EVR's is onder meer ingegaan op de risico's voor het oppervlaktewater (Rijn en Ussel) als gevoig
van ealamiteiten zoals brand, lekkage en storingen. Bij beide bedrijven is er een zeker risico dat bij een
omvangrijke brand, bluswater, vervuild afvalwater of productrestanten via de schoonwaterriolering of
door rechtstreekse afstroming van het terrein in het oppervlaktewater terecht komen. Bij beide bedrijven
vormt de ammoniakkoelinstallatie een risico doordat bij lekkage van de installatie vermenging met het
oppervlaktewater kan optreden. Bij AKZO-Nobel bestaat de mogelijkheid om de hemelwaterriolering in
geval van calamiteiten af te sluiten. De gevolgen van lekkage en storingen voor het oppervlaktewater
zullen beperkt blijven vanwege de preventieve maatregelen en de aanwezige opvangvoorzieningen. Zo
weI AKZO-Nobel ais BASF besehikken over opvangbassins waarin in geval van calamiteiten tijdelijk
respectievelijk 6000 m3 en 1500 m3 afvalwater, bluswater ete. kan worden opgeslagen. Dit Iaatste op
slagbassin is, ais gevolg van de hoge ligging, ook ten tijde van een M.H.W.-situatie te gebruiken voor
de opsiag van verontreinigd water. Het eerder genoemde bassin is lager gelegen en in zo'n situatie niet
bruikbaar.

Bij de overige bedrijven is het risico van oppervlaktewaterverontreiniging ais gevolg van ealamiteiten
kleiner.
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Bluswater en eventuele productrcstantcn zullen veclal via de gemeentelijke riolering worden afgevoerd.
Er zijn in hct gemeentelijk riooistclsel geen overstorten op het oppervlaktewater van de haven. Alleen
door directe afstroming van het bedrijventerrein ter hoogte van de Nieuwe Havenweg lOU
waterverontreiniging kunnen optreden.

6.4.3 Risico's van overstroming van de Kleerse Waard bij hoogwater

Het hedrijventerrein ligt voor het grootste deel lager dan het maatgevend hoogwaterniveau. Het laagste
punt op het tcrrein, ter hoogte van het begin van de Nieuwe Havenweg bevindt zich ca. 0,85 m onder
M.H.W. (14.35 m + NAP). Op grote delen van het terrein zal bij het bereiken van het M.H.W.
maximaal 0,35 m water komen te staan. Een terreinindeling met de hoogte ten opzichte van NAP is
weergegeven in figuur 6.2. achter in dit rapport. Het risico van overstroming doet zich volgens de
huidige inzichten voor met een overschrijdingskans van ca. 1:80 jaar op het terreindeel 13,5 m - 14 m
+NAP en ca. 1:500 jaar op het terreindeel 14 m - 14,35 m +NAP. Enkele terreindelen zijn reeds hoger
gelegen dan het M.H.W.. Bij overstroming treedt schade op aan bedrijfsgebouwen, machines en
installaties en er zal zich een hoeveelheid verontreinigd sediment afzetten. Daarnaast bestaat de
mogclijkheid dat door in het contact raken van het hoogwater met op het terrein aanwezige sehadelijke
stoffen, verontreiniging van het water optreedt.

De mate van waterverontreiniging hangt sterk samen met de mogelijkheden voor bedrijven om tijdig
maatregelen te treffen lOals het Ieegpompen van ondergrondse opslagreservoirs, het stilleggen van pro
ductie-activiteiten en het verplaatsen van bovengronds opgeslagen grond- en hulpstoffen en producten.
De meeste hedrijven zullen in een hoogwatersituatie naast de milieuhygienische aspeeten ook de bedrijfs
eeonomische aspecten zwaar laten wegen. Dat betekent in de praktijk dat men er belang bij heeft om
waardevolle producten, grondstoffen en machines tijdig te verplaatsen. Minder waardevolle goederen
daarentegen lOals bijvoorbeeld afvalstoffen, znllen mogclijk als laatste of helemaal niet worden ver
plaatst.

Bij AKZO-Nobcl is in de huidige situatic het grootste risico van waterverontreiniging bij overstroming
gelegen in de opslag in kelders van 600 m3 spinzuur. Deze opslag wordt uiterlijk medio 1997 beeindigd
in verband met de sluiting van het bandenrayonbedrijf. Yoar het overige is het bedrijf in staat om bij
hoogwater tijdig maatregelen te nemen om ehemicalien als grond- en hulpstoffcn af te voeren naar hoog
watervrije loeaties. In het bedrijfsnoodplan is voor hoogwatersituaties een procedure vastgelegd.

Ook bij BASF is men in staat om bij aankomend hoogwater tijdig maatregelen te treffcn om verspreiding
van chemicalien naar het oppervlaktewater te voorkomcn. Om instroming van rivierwatcr via de open
rioolverbindingen te voorkomen kunnen deze riolen bijvoorbeeld met balgen worden afgestopt.

Het metaUurgiseh bedrijf Hertel aan de Nieuwe Havenweg gebruikt in het productieproces hcxaan (op
slag 5 m3). De wijze van opslag is ook bij dit bedrijf zodanig dat bij hoogwater de stoffen tijdig kunnen
worden afgevoerd. Ook bij de overige bedrijven zal men waardevoUe grondstoffen en producten tijdig in
veiligheid brengen.

Uit het voargaande wordt afgeleid dat de bedrijven op het terrein in beginsel de milieusehadelijke stoffen
tijdig kunnen afvoeren (m. u. v. spinzullr bij AKZO-Nobel tot medio 1997).
De vraag in hoeverre dit bij een dreigende overstroming daadwerkelijk gebeurt, hangt af van de react ie
tijd, of cen ontruiming van het bedr\jventerrein door de overheid verplicht wordt gesteld en lo ja, waar
op lO'n verplichte ontruiming dan betrekking heeft.

Het rampenplan van de gemeente Arnhem kan bij een (dreigende) overstroming in werking worden
gezet.
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Hierdoor worden speciale bevoegdheden gegeven aan instanties als brandweer, politic, milieudienst e.d.
die daarmee maatregelen kunnen afdwingen. Door de dienst Milieu en Openbare Werken van de
gemeente Arnhem is een draaiboek opgesteld waarin onder meer aandacht is besteed aan mogelijke
preventieve maatregelen bij hoogwater.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het hoogwatervrij brengen van milieuschadelijke stoffen, het afdichten
van ontluchtingen en vulpunten van tanks en het legen van olie-afscheiders. De risico's kunnen verder
beperkt worden door het leegpompen van ondergrondse, bovengrondse of ingeterpte opslagtanks. Deze
kunnen namelijk als gevolg van de hoge waterstand 'opdrijven', waardoor gevaar bestaat voor lei
dinglekkage of -breuk.

Ten aanzien van modelmatige voorspellingen van te verwachten waterhoogten is mede op grond van de
ervaringen tijdens de hoogwaterperioden van 1993 en 1995, de verwachting dat bij toekomstige hoogwa
terperioden betrouwbare voorspellingen over de waterhoogte tot 3 dagen vooruit kunnen worden gedaan.
Dit betekent een onnauwkeurigheid voor de derde dag die kleiner is dan 20 em.

6.4.4 Conclusie en autonome ontwikkeling

Op grond van de uitgevoerde inventarisatie kan worden geconcludeerd dat zich op het bedrijventerrein
Kleefse Waard slecht beperkte risico's voor het milieu voordoen als gevolg van de buitendijkse ligging
in de uiterwaard van de rivier. Biernaast kunnen de bedrijven in het gebied in de periode voorafgaand
aan een M.H.W.-situatie nog maatregelen treffen waarmee de risico's verder worden beperkt. Het risico
van slibafzetting bij een overstroming is echter aanwezig.

De sluiting door AKZO-Nobel van het bandenrayonbedrijf en het beeindigen van de opslag in kelders
van 600 m3 spinzuur zal de risico's voor het milieu bij een overstroming van het bedrijventerrein
Kleefse Waard verder beperken. Ben verdere verbetering van de modelmatige voorspellingen van te
verwachten waterhoogten zal de voor de bedrijven besehikbare reactietijd ten goede komen. Voor het
overige zijn er ten aanzien van dit aspect geen relevante autonome ontwikkelingen te verwachten.
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7 Culturhistorische en archeologische waarden

7.1 Inleiding

In het kader van de dijkverbetering van de Westervoortsedijk in Amhem worden in dit hoofdstuk de
aanwezige cultuurhistorische waarden op en rond de dijk op een rij gezet. Bij deze besehouwing worden
naast cultuurhistorische waarden tevens archeologische eu beschermingswaardige bouwkundige waarden
onderscheiden.

7.2 Cultuurhistorische waarden

"Vanuit cultuurhistorisch perspectief is de waarde van het rivierdijklandschap van het dijkvak
Westervoortsedijk gering tot zeer gering", stelt de Rijksdienst voor Monumentenzorg in de publicatie
'Cultuurhistorisehe waarden in het Gelderse Rivierdijkenlandschap' (M.A. Kooiman en
L. Prins, 1994). Aan de herkenbaarheid van het landschap, die een grote cultuurhistorische waarde
inhoudt, wordt in belangrijke mate afbreuk gedaan door de 'opname' van het dijkvak in de stedelijke
stmetuur van Amhem. Vit informatie van de gemeente Amhem is gebleken dat het dijkverbeteringsge
bied nog niet geinvemariseerd is op de aanwezigheid van cultuurhistorische en monumentale waarden
(gemeente Amhem, 1995). Evenmin is er voor het gebied bijvoorbeeld in het kader van andere lopende
stadsontwikkelingsplanuen enige cultuurhistorisehe verkenning door bijvoorbeeld de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg uitgevoerd. De verwaehtingen van de gemeente Amhem met betrekking tot de aan
wezigheid van cultuurhistorische waardcn zijn voor het gebied bijzonder laag.

In het kader van de verbetering van de Westervoortsedijk is het van belang op te merken dat de plaats
van de hnidige waterkering een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigt. Dc huidige slechte herken
baarheid van de dijk en het feit dat de loop van het dijkvak bijvoorbeeld in de veertiger jaren al eens
verlegd is relativeren deze waarde echter.

7.3 Archeologische waarden

Volgens informatie van de gemeeme Amhem zijn archeologisehe waarden waarschijnlijk niet aanwezig
(gemeente Amhem, 1995). De afwezigheid van archeologische waarden wordt bevestigd door de Rijks
dienst voor hct Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), waar geen archeologische waarden voor het
dijkvak bekend zijn. In haar reactie stelt het ROB dat de kans dat bij grondverzet binnendijks vondsten
of sporen aan het licht komen echter altijd aanwezig blijft. Daar de dijkverbetering in principe niet ge
paard gaat met grootschalig en/of diepgravend grondverzet wordt de kans hierop zeer gering geacht
(ROB, 1995). Het gebied van het voormalige Amhemse Brock is in het verleden, door de lage ligging
en het hiermee gepaard gaande natte en drassige milieu, altijd erg onaantrekkelijk geweest voor bewo
ning. Pas in de jaren twintig van deze eeuw werd het door middel van ophoging geschikt gemaakt voor
gebruik. Hct betrof een aanzienlijke ophoging van 3,5 tot 4 meter, gedec1telijk gerealiseerd met zand
afkomstig van de Schuttersberg en de aanleg van de Cattepoclscwcg elders in Amhem (Areheologisehe
Werkgemeenschap voor Nederland, 1995).

7.4 Beschel'mingswaardige bouwkundige waarden en monumenten

De aanwezigheid van beschermingswaardige bouwkundige waarden in het gebied zijn evenmin waar
schijnlijk. De aanwezigheid van een bouwwerk of struetuur dat valt onder het concept van 'monument
van bedrijf of teehniek' kan echter niet geheel worden uitgesloten (gemeeme Amhem, 1995). In het
dijkverbeteringsgebied zijn geen Rijksmonumenten of gemeemelijke monumenten aanwezig.
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De gemeente Amhem heeft weI aangegeven dat de in de twintiger jaren aangelegde Nicnwc Haven enigc
historisehe waarde bezit (gemeente Amhem, 1995). Dit sluit aan bij het Gelderse Rivierdijkenplan van
de provincie Gelderland waarin de Nieuwe Kade en de Westervoortsedijk tot aan de Nieuwe Havenweg
aangemerkt worden als monumentaal stadsfront (provineie Gelderland, 1994). Op lokaal niveau is tevens
een aantal gebouwen en/of eomplexen gelegen aan of nabij het dijktraee, potentieel aangeduid als zijnde
van eultuurhistoriseh belang. Door de Stichting Monumenten Inventarisatie Project (MIP) Gelderland is
een overzieht uitgebraeht van gebouwen en/of eomplexen die mogelijk in aanmerking komen voor
plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. In het dijkverbeteringsgebied betreft dit de volgende
objeeten (Stiehting MIP-Gelderland, 1993).

Veilingstraat - Nieuwe Kade: het oorspronkelijk bedrijfspand van de Nederlandse Heidemij.
Westervoortsedijk 73: De Kleefse Waard (het oorspronkelijke fabrieksterrein als geheel, alsmede
een aantal van de oorspronkelijke gebonwen).
Westervoortsedijk 78: elektrieiteitshuisje, bonwjaar 1930.
Westervoortsedijk 84: woonhuis.

7.5 Samenvatting en antonome ontwikkeling

Samenvattend kan gesteld worden dat in het dijkverbeteringsgebied, mogelijk met uitzondering van het
bestaande dijkvak, de haven en het havenfront, zeer weinig tot geen eultuurhistorisehe, areheologisehe
en/of besehermingswaardige bouwkundige waarden bekend zijn. Evenmin is de verwaehting dat bij
nader onderzoek nog waarden aangetroffen zullen worden. Voor de gemeente Arnhem geven de lage
verwaehtingen met betrekking tot dit gebied geen aanleiding voor het laten uitvoeren van een spoedon
derzoek in het kader van de voorgenomen dijkverbetering van de Westervoortsedijk.

Het gewenste doortrekken van de lage handelskade langs de Nieuwe Haven tussen de Nieuwe Kade en
de Billiton-kade zal in de toekomst het stedelijk havenfront versterken. Voor het overige zijn er ten
aanzien van dit aspect geen relevante autonome ontwikkelingen te verwaehten.
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Deelrapport
Bestaande situatie

Sociaal-economische functies
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1 Inleiding

Het beoordelingsgebied voor het onderhavige deelrapport Bestaande Situatie soeiaal-economische functies
omvat de nabije, stedelijke omgeving van het dijkvak. Binnendijks gaat het hierbij om de
bedrijventerreinen Westervool'tsedijk e.o. en Het Brock en buitendUks om het bedrijventerl'ein Kleefse
Waard, de Nieuwe en Verlengde Nieuwe Haven en de Koningspleij-Noord.

In dit deelrapport wordt een beschrijving gegeven van de volgende onderwel'pen.

De woonfunctie (hoofdstuk 2).
De recreatieve funetie (hoofdstuk 3).
De economische bedrijvigheid (hoofdstuk 4).
De vervoersfunctie (hoofdstuk 5).
En de havenfunctie (hoofdstuk 6).

De in de Startnotitie onderseheiden functie als dl'ager van ondergrondse infrasUuctuur (kabels en
lcidingen en grondwateronttrekkingen) wordt niet in dit deelrapport behandeld. Vool' informatie hiel'over
wordt verwezen naar het deelrapport Bestaande situatie dijktechniek.
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2 Woonfunctie
2.1 Bestemmingspiansituatie

In het bestemmingsplan van de gemeente Amhem, daterend uit 1963, is de bestemming van de Nieuwe
Kade en de Westervoortsedijk gedeeltelijk wegen, parkeerstroken en voet- en rijwielpaden en gedeeltelijk
openbaar groen. De functie waterstaatsdoeleinden wordt niet aangegeven. De bestemming van het gebied
tussen de Nieuwe Kade, de Westervoortsedijk c.q. Nieuwe Haven eu de Neder Rijn is laad- en loskade.
De huidige bedrijventerreinen Westervoortsedijk e.o., Het Broek en Kleefse Waard hebben aIle drie de
bestemming handel en nijverheid. Het N.S. emplacement op het bedrijventerrein Westervoortsedijk e.o.
heeft de bestemming spoorwegdoe1einden en goederenemplacement, waarbij de laatste bedrijfsbebouwing
toestaat. De landtong en de Koningspleij-Noord hebben beiden de bestemming agrarisch gebied zonder
bebouwing. De bestemmingsplansituatie is weergegeven in figuur 2.1. achter in dit rapport.

Het uit 1963 daterende bestemmingsplan is niet actueel meer. De gemeente Amhem is voomemens het
bestemmingsplan te actualiseren na afsluiting van het in het gebied lopende project Integrale
Milieuzonering Arnhem-Noord in 1997.

Met betrekking tot de Koningspleij-Noord heeft het gemeentebestuur van Amhem recentelijk opnieuw
besioten het gebied tot een bedrijventerrein te ontwikkelen. In een eerder stadium is het voor het gebied
voorgestelde bestemmingsplan door de Raad van State afgekeurd. Momenteel is door het
gemeentebestuur opdracht gegeven een bestemmingsplan in procedure te brengen voor cen regulier
bedrijventerrein.

2.2 Huidige bewoning

Door de industriele bestemming van de bedrijventerreinen grenzend aan het dijkvak, is de woonfunctie
in het gebied beperkt. Tel' hoogte van Dp40-41 liggen langs de Westervoortsedijk en de
Industriestraat, op het bedrijventerrein Kleefse Waard, buitendijks tien woningen. Twee van deze wonin
gen dateren van voor de Tweede Wereld Oorlog en behoorden oorspronkelijk bij de toenmalige
steenfabriek. De overige woningen zijn van na de Tweede Wereld Ooriog en zijn gebouwd als bedrijfs
woningen van de toenmalige ENKA. Vanuit de woningen kijkt men aan de voorzijde uit over de Wester
voortsedijk richting het bedrijventerrein Het Broek. Aan de voorzijde van de woningen bevinden zich in
de bestaande situatie drie ontsluitingen naar de Westervoortsedijk.. Twee woningen beschikken over een
uitgang op de Industriestraat. De woningen liggen in de directe nabijheid van een aantal grote
verontreinigde loeaties (o.m. omgeving voormalige Witte Prijzenhal, voormalige stortplaats Dr. C.
Lelyweg en het Shell depot aan de Driepoortenweg; zie deelrapport Bestaande situatie milieu, hoofdstuk
4).

De bewoning in het dijkvak beperkt zich verder tot de Rijnwijk tel' hoogte van Dp27 en een aantal be
drijfswoningen aan de Nieuwe Kade. Op versehillende plaatsen langs het dijktrace hebben een aantal
woonarken/-schepen een ligplaats. Dit zijn tel' hoogte van:
Dp33 (in het kribvak) drie schepen en nog een aantal andere objecten;
Dp33 + 50m woonark van de oud-parlevinker van Arnhem;
Dp35 (jachthaven Jason) woonark;
Dp36 (jachthaven Valkenbnrg) twee woonarken.

De bewoningssituatie is tevens weergegeven in Iiguur 2.1. aehter in dit rapport.

Overstromingsrisico
Het risico van overstroming geldt met name voor de tien buitendijkse woningen nabij de hoek
Westervoortsedijk - Industriestraat.
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Alle andere woningen bevinden zieh aan de binnendijksc zijde van de Westervaortsedijk.

Het maaivcld bevindt zieh ter plaatse van de tien buitendijkse woningen op ca. 13,8 m +NAP, wat
overeenstemt met een waterstand met ccn overschrijdingskans van ca. I: 150-200 jaar. Dit risico is
aanzienlijk groter dan de bij dijkverbetering voar binnendijks gebied gehanteerde veiligheidsnonn van
een waterstand met een oversehrijdingskans van 1: 1.250 jaar.

2,3 Ontwikkelingen met betrekking tot de woonfunetie

In de Strnetuurvisie Westervoortsedijk (1996)5 worden door de gemeente Arnhem alle in het dijkver
heteringsgebied aanwezige woningen aangemerkt aIs te handhaven bebouwing. Dc gemeente gaat er bij
lmar direete planvorming vanuit dat de aanwezige woningen hlijven bestaan. Op de lange termijn is de
gemeente Arnhem voornemens, na afronding van het eerder genoemde IMZA project, de woonfunetie in
het gebied gcleidelijk aan terng te dringen. Met betrekking tot de aanwezigheid van de woonarken langs
het dijktraee is ondnidclijk of deze op (lange) termijn gehandhaafd zullen blijven. De gemeente heeft het
voornemen om de jaehthavens naar de VINEX-Ioeaties Stadsblokken/Meinerswijk te verplaatsen.
Waarschijnlijk zal verplaatsing van de woonarken hier onderdccl van uitmaken. Het eventucel doorgaan
van deze planncn en de termijn waarop ecn vcrplaatsing plaats zal vinden, is echter op dit moment nog
onduidelijk. In de Strnetuurvisie Westervaortsedijk (1996) is de uiterwaard van de Koningspleij-Noord
aangemerkt als regulier bedrijvct1terrcin.

5 Bet betreft hier eeo stuk dat door de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening, Verkeer en
Vervoer is geaccordeerd, d.d. 16 september 1996.
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3 Recreatieve Functie

3.1 Inleiding

De recreatieve functie van het dijkvak Westervoortsedijk kan gescheiden worden in een natte, recreatieve
havenfunctie, en een droog component, de wandel- en fietsmogelijkheden. Zoals eerder in de Startnotitie
werd vermeld is de hnidige recreatieve functie van het dijkvak zeer hcpcrkt. Enerzijds is dit te wijten
aan de rommelige en negatieve uitstraling van de aanliggende industrieterreinen, anderzijds aan het
ontbreken van met name goede wandel- en fietsfaciliteiten. In dit hoofdstuk wordt ecn bcschrijving
gegeven van de bestaande faciliteiten. Voor een beschrijving van de huidige recreatieve havenfunetic
wordt verwezen naar hoofdstuk 6, Havenfunctie.

3.2 Bestaande wandel- en fietsfaciliteiten

In tabel 3.1 is per deelvak aangegeven welke faciliteiten in de huidige situatie aanwezig zijn.

Tabel3.1 Bestaande wandel- en fietsfaciliteiten dijkvak Westervoortsedijk

Deelvak Voelpad(en) Fielspad(en)

landzijde rivierzijde landzijde rivierzijde
wegprofiel wegprofiel wegpl'Otiel wegprotiel

1 + - - -

2-4 + + + +

5-6 - - + +

7 + - - -

8-9 nvl nvl nvt nvt

10 - - + -

+ = aanwezig niet aanwezig

De afwezigheid van wandel- en fietsvoorzieningen op de Koningspleij-Noord en de monding van de
verlengde Nieuwe Haven (deelvakken 8 en 9) worden in dit kader niet van tocpassing geacht. De
fietspaden langs de binnen- en buitendijkse zijde van de Westervoortsedijk (deelvakken 2 tim 6)
betreffen vrijliggende fietspaden die in principe maar in een richting bereden worden. Op verschillendc
plaatsen kmisen toegangen naar de bedrijven of havenfaciliteiten de fietspaden. Langs de Pleijweg
(deelvak 10) ligt aan de stad-zijde een vrijliggend fietspad dat in twee richtingen bereden wordt. Langs
de Nieuwe Kade (deelvak I) en de Nieuwe Havenweg (deelvak 7), ontbreken op dit moment
fietsvoorzieningen.

De faciliteiten ten behoeve van wandelaars omvatten in het dijkvak Westervoortsedijk voetpaden aan de
binnendijkse zijde van de Nieuwe Kade en de Westervoortsedijk tot aan de Nieuwe Havenweg. Met
betrekking tot de intensiteit waarmee in de huidige situatie gebtuik wordt gemaakt van de hierboven
genoemde faeiliteiten zijn geen eijfers voorhanden. In ieder geval betreft het fietsgebruik woon-werk en
woon-school verkeer (Arnhem - industrieterrein en Westervoort -
Arnhem-cenllum) en is het recreatieve wandel- en fietsgebrnik zeer beperkt.
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3.3 Ontwikkclingcn mct bctrckking tot rcercaticvc fnnctic

Gcmeentelijk beleid
Het belcid van de gemeente Arnhem is crop gerieht de reereatieve funetie in het gebied van de
Westervoortsedijk te versterken. In het Raamplan Fietsverkeer en de Struetuurvisie Westervoortsedijk
wordt geopteerd voor de aanleg van een hoogwaardige fietsroute (dat is een fietsrollte waarbij de
belangen van de fietsers voorop staan) langs de Westervoortsedijk (deelvak 2 tot en met 6), daal'naast
heeht men belang aan het ereeren van een hierop aanslnitende, doorgaande fietsrollte via de Niellwe
Kade (deelvak I). Met betrekking tot de Nieuwe Havenweg is in de Struetuurvisie Westervoortsedijk
aangegeven dat hier evcneens cen hoogwaardige fictsroutc dient lc komen, waarbij via cen brug over de
Verlengde Nieuwc Haven en de Koningspleij-Noord (deelvakken 7 tot en met 9) aangesloten kan worden
01' de Pleijweg.

Met betrekking tot de gewenste wandelfaeiliteiten heef! de gemeente Arnhem in de Struetuurvisie
Westervoortsedijk geformllleerd dat zij de aanleg van een voetgangerspromenade langs zowel de Nieuwe
Kade, als de Westervoortsedijk en de Nieuwe Havenweg wens!.

Antonome ontwikkeling
Door herontwikkeling van de aan de Westervoortsedijk gelegen industrieterreinen en de hiermee gepaard
gaande gedeeltelijke herinriehting van de openbare ruimten zal het huidige rommelige en
onaantrekkelijke beeld van het gebied verbeteren. Deze verbetering en de gemeentelijke plannen om bet
gebied langs de Nieuwe Kade een nadrukkelijker relatie te geven met het kadegebied bij het centrum van
Arnhem zullen in principe resulteren in een verbetering van de toegankelijkheid van het gebied. Het mag
dan ook verwacht worden dat het reereatieve gebruik van de rontes door fietsers en wandelaars zal toe
nemen.
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4, Economische bedrijvigheid

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de economische bedrijvigheid gegeven. Dit betref! geenszins
een complete beschrijving doeh een beknopte weergave van die aspecten die van belang zijn in het kader
van de voorgenomen verbetering van de Westervoortsedijk. Ten aanzien van de economische
bedrijvigheid wordt de aanwezigheid van een drietal bedrijventerreinen (Westervoortsedijk en omgeving.
Het Broek en Kleefse Waard) langs de Westervoortsedijk van groot belang geach!. Deze
bedrijventerreinen worden. ondermeer door de aanwezigheid van een aantal productiebedrijven van
internationale concerns, van regionaal economische betekenis geach!.

4.2 Regionale sitnatie

Economiseh gezien heef! Arnhem een centrumfunctie voor de regio. Hierbij is Amhem tevens cen van
de twee centrumgemeenten van het regionale Knooppunt Arnhem/Nijmegen (KAN). In het kader van
regiovorming bundelen de provincie Gelderland, de steden Amhem en Nijmegen en een groot aantal
andere gemeenten hun krachten in het KAN. Binnen het beleid van het KAN is de economische
ontwikkeling van de regio als speerpunt vastgelegd.

Met betrekking tot de toekomstige economische ontwikkeling in het KAN is het Masterplan
EuroTradePort opgesteld. Dit plan kent twee pijlers. Enerzijds het ontwikkelen van hoogwaardige
kantoorlocaties op knooppunten van openbaar vervoer en anderzijds het uitgroeien naar een Multimodale
Transportregio. Met betrekking tot het laatste punt is door de gemeente Amhem overwogen of de
herontwikkelingslocaties op het bedrijventerrein Westervoortsedijk e.o. (en met name het voormalige
Billiton-terrein) in het kader van een overbruggingsperiode niet een multimodale transportfunetie wuden
kunnen vervullen. Dit gezien de aanwezigheid van verschillende vervoersmodaliteiteu (spOOl', water en
weg). Bij nadere bestudering van de plannen is echter sleehts een beperkte potentie gebleken, waama de
gemeente besloten heef! deze beleidslijn niet verdeI' uit te werken.

4.3 Amhern

Voor de eeonomisehe bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de gemeente Amhem, alsmede in de regio,
worden bedrijventerreinen van groot belang geach!. Het gebied rond de Westervoortsedijk heef! dan ook,
met de aanwezigheid van de drie bedrijventerreinen, een belangrijke economische functie binnen de ge
meente. Het belang van het gebied wordt nog versterkt door de binnen Arnhem bestaande schaarste aan
uitgeefbaar bedrijventerrein, de op de bedrijventerreinen aanwezige mogelijkheden voor revitalisering en
herontwikkeling en de plannen voor de ontwikkeling van een vierde bedrijventerrein, de Koningspleij
Noord, direct ten zuid-oosten van Kleefse Waard (zie figulll' 4.1 achter in dit rapport). Het belang wordt
verdeI' benadrukt door het feit dat de werkloosheid in Arnhem hoog is. Van de beroepsbevolking (ca.
60.500 personen) was in 1992 17% (10.285 personen) werkloos. Dit was vel' boven het landelijke ge
middelde dat in 1992 5,3 % bedroeg.

4.3.1 Bedrijventerreinen

In 1993 is door de gemeente Arnhem, in het kader van de Bedrijfsterrein Nota Amhem 2000, een
inventarisatie van de bestaande berdrijfsterreinen verrieht en een bedrijventerreinenbeleid ontwikkeld.
Vit deze inventarisatie kwam naar voren dat de bedrijventerreinen rond de Westervoortsedijk te typeren
zijn als van oudsher 'eehte' industrieterreinen, waar de industriele sector relatief sterk vertegenwoordigd
is. Hieronder worden de drie terreinen kort beschreven. In §4.5 wordt pel' bedrijventerrein een overzicht
gegeven van de huidige ontwikkelingen.
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Westervoortsedijk c.o.
Het bedrijventerrein Westervoortsedijk e.o. beslaat 65 ha netto (76 ha bruto). Het terrein grenst aan het
centrum van Arnhem en ligt ingesloten tussen de Neder Rijn en de woonwijk Het Broek. Aan de
oostzijde wordt het bedrijventerrein begrenst door de Dr. C. Lelyweg. De huidige bedrijvigheid op het
terrcin is van ecn gcmcngd karaktcr, met acccntcn binncn de industrie, transport en dienstverlcning. Op
het bedrijventerrein Westervoortsedijk e.o. bevinden zieh een drietal grote locaties die in aanmerking
komen voor herontwikkeling. Het gaat hierbij om het voonnalige gasfabriekterrein, het zuidelijk deeI
van het NS-emplaeement en am het voormalige Billitonterrein (zie figuur 4.1 aehter in dit rapport).

I-let Broek
Het bedrijventerrein Het Brock beslaat 70 ha netto (80 ha bruto). Van de drie bedrijventerreinen zijn op
dit bedrijventerrein de meeste ondernemingen gevestigd. Het Brock is een naoorlogs bedrijventerrein dat
met name in de vijftiger en zestiger jaren is ontwikkeld. Het bedrijventerrein kampt dan oak met
verollderingsverschijnselen en is in veel opzichten niet meer afgestemd op de hllidige tijd. Zo ontbreekt
onder andcren een heldere struetllUl' op het gebied van verkeersafwikkeling, het parkeren, het openbaar
groen, de verlichting en de toegepaste weg- en inriteonstrueties. Tevens is orientatie op het terrein niet
eenvoud ig.

De gemeente Arnhem heeft Vaal' dit terrein in de begin negentiger jaren een Beheerplan Openbare
Ruimte opgesteld. Verbetering van de bedrijfsomgeving in de breedste zin van het woord is hierbij ais
uitgangspunt genomen. In goed overleg met de gevestigde bedrijven wordt aan de concrete uitvoering
van de plannen gewerkt.

Kleefse Waard
Het bedrijventerrein Kleefse Waard beslaat 50 ha netto (60 ha bruto). Het bedrijventerrein Kleefse
Waard wordt rllimtelijk gedomineerd door de aanwezigheid van grate vestigingen van AKZO-Nobel en
BASF. Aan de Industriestraat en de Nieuwe Havenweg, op het westelijk deel van Kleefse Waard, zijn
eehter tevens een aantal bedrijven van beperktcr omvang gevestigd. Met name na dc Tweede Wereldoor
log is de locatie ontwikkeld tot een industricterrein met chemische industrie.

4.3.2 Bedrijven

In totaal waren cr in 1992 op de drie bedrijventerreincn 280 bedrijven gevestigd. In tabel 4.1 wordt per
bedrijventerrein, alsmede voor Arnhem totaaI, een overzieht gcgeven van het aantal gevcstigdc
bedrijven.

Tabel4.1 Bedrijfsvestigingen op de bedrijventerreinen

BedrijvcntclTcin Aantal bedrijven

Wcstervoortsedijk c.o. 75

Het Brock 188

Klcefse Waard t7

Arnhcm totaa] 4.409

In totaal bevindt 6,4 % van de in Arnhem gevestigdc bcdrijven zich op de drie bedrijventerreinen gren
zend aan de Westervoortsedijk. Gemiddeld genomen ligt de grootte van de bedrijven op de bedrijventer
reinen boven het gemiddelde voor Arnhem als gehee!.
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4.3.3 Werkgelegenheid

Van het totaal van ca. 68.000 arbeidsplaatsen in Amhern in 1992, waren er een kleinc 15.000 te vinden
op de bedrijventerreinen. Hiermee hadden de bedrijventerreinen een aandeel van 21 % in het totale
aanbod van arbeidsplaatsen in Arnhem. De werkgelegenheidscijfers voor de bedrijventerreinen
Westervoortsedijk e.o, Het Broek en Kleefse Waard, alsmede voor Amhem als geheel, zijn opgenomen
in tabel 4.2.

Tabel4.2 Werkgelegenheid op de bedrijventerreinen

Bedrijventerrein Werkgelegenheid Percentage

Westervoortsedijk e.O. 2.343 3,5

Het Broek 5.419 8,0

Kleefse Waard 1.829 2,7

Arnhem totaal 67.478 100,0

In totaal bevindt 14,2 % van de werkgelegenheid in de gemeente Amhem zich op de drie betreffende
bedrijventerreinen.

4.3.4 Bereikbaarheid van de bedrijventerreinen

De Westervoortsedijk is de hoofdontsluitingsweg voor de drie bedrijventerreinen en hiermee de
infrastructurele drager van het gebied. Hiemaast is de Westervoortsedijk tevens een hoofdontsluiting in
casu de verbinding tussen de binnenstad en de uitvalswegen. Voor een gedetailleerdere omschrijving van
de vervoerssituatie in het gebied wordt naar hoofdstuk 5 Vervoersfunctie verwezen. De
verkeersafwikkeling in het gebied is in de huidige situatie zodanig dat de bereikbaarheid van de
bedrijventerreinen langs de Westervoortsedijk redelijk tot goed te noemen is. De aansluiting van de
Westervoortsedijk op de Pleijweg garandeert een vlotte doorstroming naar de snelwegen A12 (Utrecht
Oberhausen). A50 (Zwolle) en A52 (Nijmegen), waarbij de laatste aansluiting biedt op de AI5
(Gorinchem) en de A73 ('s-Hertogenbosch).

De bereikbaarheid van het gebied voor goederen via spoor of water is door de respectievelijke
aanwezigheid van een goederenspooremplacement en een aansluitende spoorverbinding naar het
bedrijventerrein Kleefse Waard en door de aanwezigheid van de Nieuwe Haven goed tot zeer goed. Dc
bereikbaarheid van het gebied per openbaar vervoer wordt verzorgd door regelmatige busdiensten via de
Westervoortsedijk (centrum Arnhem-Zevenaar) en via de Driepoortenweg (centrum Amhem-Presikhaaf).
Andere delen van de bedrijventerreinen zijn aIleen te voet of met de (trein)taxi bereikbaar.

4.4 Bedrijventerrein Kleefse Waard

4.4.1 Overstromingsrisico

In de huidige situatie ligt het bedrijventerrein Kleefse Waard, andel's dan de overige bedrijventeneinen,
buitendijks in de uiterwaard van de Neder Rijn. Het overstrorningrisieo voor dit gebied is, als gevolg
van de buitendijkse ligging groter dan de wettelijke norm voor binnendijks gebied. Door de variatie in
hoogteligging van het maaiveld is niet overal op het tenein het overstromingsrisico even groot. Een deel
van het terrein bevindt zich zelfs boven het M.H.W.-niveau. Iu figuur 4.2 achter in dit rapport is per
deelgebied de hoogteligging van het maaiveld en het overstromingsrisico aangegeven. 6

6 Zie tevens het bijlagerapport Bestaande Situatie Milieu, hoofdstuk 6, Risico's voo!" het milieu van
het buitendijkse bedrijventerrein de Kleefse Waard.
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Dc gemeente Arnhem ziet dit relatief grate overstromingsrisieo ais een potentiole bedreiging vaal' de be
staande eeonomisehe bedrijvigheid alsmcdc voor de verdere ontwikkcling van hct gebied. Het Onderne
mel's Kontakt Arnhem (OKA), belangenvcrcniging van een belangrijk decl van de bedrijven in het
gebied, vindt de bcstaande buitendijkse Jigging van het bedrijventerrein onaanvaardbaar. Het OKA
bcnadrukt dat het bedrijventerrein Kleefse Waard van grate strategisehe betekenis is vaal' de Arnhemse
en regionale economic. Naast gespeeiaJiseerde midden- en klcinbedrijven zijn op het bedrijvcnterrein
produetiebedrijven van internationalc concerns gevestigd. Het OKA en de gcmeente Arnhem zijn beiden
van mcning dat, gelet op de decennia lange bedrijfsvestigingen op de Kleefse Waard, dit gebied
onderdecl vormt van de stad Arnhem en alszodanig dezelfde beseherming tegen hoogwater dient te
krijgen als de overige delen van de stad.

Ten aanzien van het hierbovcn genoemde bestaandc ovcrstromingsrisico voor het bcdrijventerrein
Kleefsc Waard kan opgernerkt worden dat de bedrijvcn in de huidigc situatie over een vergunning van
Rijkswaterstaat besehikken am hun terrein, gelegen in het winterbed van de rivier, op te hogen tot een
zodanig niveau dat het hoogwatervrij komt te Jiggen. Dat de meeste bedrijven tot nu toe nog geen
gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid, laat niet onverlct dat zij dit ais nag kunnen doen.

4.4.2 (Iledrij fs-)eeonomisehe gevolgen van een Illaatgevend hoogwatersitnatie

In de periode jannari-februari 1995, ten tijde van het toenmalige hoogwater, is in de praktijk gebleken
dat voor een deel van bedrijventerrein Klcefse Waard het overstromingsrisico groot is. Het water steeg
in die periode tot een hoogte van 13,97 m + NAP (op I februari 1995, tel' plaatse van de IJsselkop [dat
is ca. 2 km stroomopwaartsD, wat overeenstcmt met ccn waterstand met een overschrijdingskans van ca.
1:80 jaar. Ais gevolg van deze hoge waterstand kwamen een deel van de Nieuwe Havenweg en de nabij
gelegen hoge Billiton-kade (ligging maaiveld 13,50-13,70 m +NAP) onder water te staan. Op de krui
sing van de Nieuwe Havenweg met de Westervoortsedijk zijn zandzakken geplaatst om een verdere ver
spreiding van het water tegen te gaan. Ais gevoig hiervan is de Nieuwe Havenweg in totaal 3 dagen
afgesloten geweest. Dc bedrijven hebben de kosten ten behoeve van het treffen van noodmaatregelen bij
het Rampenfonds kunnen declareren.

Inventarisatie van de (bedrijfs-2economisehe gevolgen van een M.H.W.-situatie
In geval van een M.H.W.-situatie worden de bedrijven aan de Industriestraat en de Niellwe Havenweg
geconfronteerd met een waterhoogte van ca. 0,5 - 0,8 m. Dc overige bedrijven op het bedrijfsterrein
krijgen te maken met een waterhoogte van ca. 0,3 m. Om een inschatting te kunnen maken van de
financide en economisehe consequenties van een M. H. W. -situatie zijn de gevolgen hiervan bij de
betrokken bedrijven geinventariseerd. Hierbij is door het OKA het initiatiefgenomen tot een bijeenkomst
van haar leden in het gebied, waarin de problematiek met de betreffende bedrijven besproken is. III
aanvulling op het initiatief van het OKA zijn de overige bedrijvcn aangeschreven. In totaal 2ijn 18
bedrijven op het bedrijventerrein Kleefse Waard benaderd (voor een overzieht van de benaderde
bedrijven wordt naar bijlage 2 verwezen) om informatie. Vier van deze bedrijven bleken niet meer op
het industrieterrein gevestigd te zijn of vergevorderde plannen te hebben om te verhuizen, waardoor
medewerking aan de inventarisatie door deze bedrijven niet relevant werd gevonden. Negen van de
bedrijven zijn bereid geweest gegevens te verstrekken (69% van de aanwezige bedrijven). Vijf bedrijven
hebben niet op de inventarisatie gereageerd. (Bedrijfs-)eeonomische aspeeten die bij de bedrijven
geinventariseerd zijn betreffen:

de aard en omvang van de schade die op zal treden indien het water van de Rijn de maatgevend
hoogwater stand bereikt. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de schade aan het bedrijfspand, de
schade aan de inventaris en gereed product, en de schade als gevoig van produetie-uitval ( rekening
houdende met de te verwachten minimalc periode van uitval);
de eventuele maatregelen die men verwacht te knnnen treffen in geval van een hoogwatersitnatie en
een insehatting van de hieraan verbonden kosten en baten.
de eventuele voorkeur van de bedrijven met betrekking tot binnendijks komen e.q. buitendijks blijven.
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Om de schatting van de potentiCle schade zo betrouwbaar mogelijk te maken zijn dc bcnadcrde bcdrijven
geadviseerd om gebmik te maken van de kennis en ervaring van verzckcrings- cn/of schadedeskundigen.

Van groot belang is om te benadrukken dat de geinventariseerde gegevens een beeld verschaffen met de
navolgende randvoorwaarden:

1 De gegevens hebben betrekking op een M.H.W.-situatie, dat is een hoogwatersituatie die zieh, volgens
berekeningen van Rijkswaterstaat, voordoet met een overschrijdingskans van I: 1.250 jaar. Dc door de
bedrijven verstrekte gegevens dienen dan ook vanuit dit oogpunt gezien te worden als de maximale
schade als gevolg van hoogwater. In de praktijk zuBen hoogwatersituaties zich vedal voordoen met
een geringere waterhoogte en met een dien en tengevolge geringere omvang van de totale schade.

2 De totale omvang van de schade (inelusief eventuele productieverliezen) wordt berekend aan de hand
van de minimale periode van productie-uitval per bedrijI. Indien een M.H. W.-situatie meerdere dagen
aanhoudt zal de totale schade met een bepaald bedrag per dag toenemen.

3 Zoals eerder genoemd hebben de hier gepresenteerde gegevens betrekking op de negen bedrijven die
meegewerkt hebben aan de inventarisatie.

Resultaten inventarisatie
Omvang van de (bedrijjs-)economische schade van een M.H. W.-situatie indien geen noodmaatregelen
getroffen worden.
Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat in geval van een M. H. W. -situatie de bedrijven op het
bedrijventerrein Kleefse Waard de navolgende bedrijfseconomische schade zullen lijden:

schade aan panden ca. j 0,8 miljoen;
schade aan inventaris en gereed product ca. j 5,4 miljoen;
schade als gevolg van productieverlies (ornzetverlies, eventuele tijdelijke staking van productie) ca. j
3,2 miljoen per dag.

Uit de inventarisatie is levens gebleken dat de betreffende bedrijven een grote spreiding vertonen met
betrekking tot de minimale periode van uitva!. Deze varieert van 2 tot 20 dagen. Rekening houdende met
de door de bedrijven opgegeven minimale periode van uitval zullen de totale kosten van een M.H. W.
situatie ca. j 20,2 miljoen bedragen. Per dag dat het M.H.W. aanhoudt komt hier ca. j 3,2 miljoen
bovenop. Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de belangrijkste schadepost wordt gevonnd door het
verlies aan productie. De schade per bedrijf varieert sterk. Ruim de helft van het totale bedrag komt
voor rekening van een enkel bedrijI.

Omvang van de (bedrijjs-)economische schade van een M. H. W. -situatie indien wei noodmaatregelen
getroffen worden.
Uit eerdere hoogwatersituaties is gebleken dat het treffen van noodmaatregden de totale schade kan
beperken. Met betrekking tot noodmaatregelen wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen
gericht op het droog houden van de bedrijfslocatie en het doorlaten gaan van de productie (aanleg
nooddijk) en maatregelen die worden genomen indien het niet langer mogelijk is om de locatie droog te
houden (leeghalen van de panden en het tijdelijk verplaatsen van goederen).

Ten aanzien van de mogelijkheid van het aanleggen van een nooddijk geldt dat deze maatregel ten tijde
van een M.H.W.-situatie niet effectief wordt geacht voor het gebied mel de grootste waterhoogte (d.L
het westelijk deel van het bedrijventerrein, Nieuwe Havenweg-lndustriestraat; zie tevens figuur 4.2
achter in dit rapport). De hoge waterstand in combinatie met de te verwachten golfoploop zal op het
westelijke deel van het bedrijventerrein (mede n.a. v. recente ervaringen met hoogwater) niet gekeerd
kunnen worden door de aanleg van een tijdelijke nooddijk. Ten tijde van een M. H. W. -situatie zal dit
deel van het bedrijventerrein dan ook onder water lopen. De bedrijven in dit gebied zullen hun productie
moeten staken.
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De schade kan in enige mate beperkt worden door het tijdelijk hoogwatervrij stellen van invcntaris en
producten.

Bet aanleggen van een nooddijk wordt voor het overigc deel van het bedrijventerrein, waar de waterhoo
gte beperkter is (d. i. < 0,3 meter), wei een effeetieve maatregel geacht. Dc stcllingname van AKZO
Nobcl dat zij hun ten'cin ook tcn tijdc van ecn M.H.W.-situatie watervrij zullen houden door middel van
het aanleggen van ecn nooddijk wordt als een ree1c mogelijkheid gezien. Naar verwachting zuUen, als
gevolg van deze maatregel, zowel de vestiging van AKZO-Nobel als van BASF aan de Westervoortse
dijk ten tijde van een M.H.W.-situatie gewoon door kunnen functioneren.

Het treffen van de hierboven genoemde noodmaatrege1cn zal de totale schade bcperkcn. In dit geval
wordcn de kosten als voigt ingesehat door de betreffende bedrijvcn:

schade aan panden ca. f 0,25 miljoen;
schade aan invcntaris en gereed product ca. f 0,25 miljocn;
schade als gevolg van produetieverlies (omzetverlics, eventuele tijdelijke staking van productie) ca. f
I, I miljoen per dag;
kostcn van treffen noadmaatregelen ca . .f 0,35 miljoen.

Rekening hondende met de door de bedrijven opgegeven minimale periode van uitval znllen de totale
kostcn van een M.H.W.-sitnatie in dit geval ca. f 10,4 miljoen bedragen. Per dag dat het M.H.W. aan
houdt komt hier ca. f I, I miljoen bovenop. Vit de verstrektc gegevens blijkt dat het overgrate deel van
dc tatale schadc (ruim f 9, I miljaen) vaor rekening komt van een bedrijf.

Eventuele voorkeur van de bedrijven mct betrckking tat binnendijks komenl buitendijks blijven
Van de negen bedrijven die aan de inventarisatic hebben mcegewerkt, hebben er 7 cen voarkeur
aangegcven om binnendijks te kamen. Opvallend is dat alhoewel een voorkeur voar indijking vanuit de
andernemers gezien zeer voor de hand Iiggend is, twee bedrijven hebben aangegeven geen voorkeur te
hebben ten aanzicn van cvcntuele indijking. Door de bedrijven gevestigd aan de Nieuwe Havenweg
wordt de voorkeur voor indijking ingegeven door de wens de locatie droog te houden. De voorkeur van
met name AKZO-Nobel voor de indijkingsvariant wordt ingegeven door het ontbreken van coupnres bij
deze opties en de hiermee samenhangende gegarandeerde bcreikbaarheid van het bedrijfsterrein onder
aile omstandighcden.

Conclusies van de inventarisatie van de (bedrijfs-2cconomische gcvolgen van cen M.H.W.-situatie
Vit de opgave van negen bedrijven gevestigd op het bedrijventeaein Kleefse Waard blijkt dat een
situatie waarbij het water in de rivicr stijgt tot aan het rnaatgevend hoogwaterniveau omvangrijkc
bedrijfs-eeonomische schade zal veroorzaken. De opgaaf van dc bedrijven is in dit kader niet
geverifieerd, cr vanuit gaande dat de informatic oaar waarheid is verstrekt. Indicn geen noodmaatrcgclen
worden getroffen ten tijde van een M.H.W.-situatie zal de totale schade minimaal f 20,2 miljoen
betreffen.

Gezien eebter de geringe waterhoogte op een groot deel van het bcdrijventerrein en de tijdspanne be
schikbaar ten tijde van een naderende M.H.W.-situatie7 is het zeer goed mogelijk noodmaatregelen te
treffen (aanleg nooddijk, evacuatie eg. hoogwatervrij stellen inventaris en producten) die de totale
omvang van de schade beperken. Door de bedrijven is aangegeven dat het treffen van noodmaatregelen
ter waarde van ca. f 0,35 miljoen de totale schade zal beperken tot minimaal ca. f 10,4 miljoen. Per
dag dat het M .H.W. aanhoudt zal de totale schade met f I, I miljoen toenemen.

7 De stijging van de rivierwaterstand is heden ten dage redelijk goed twee dagen vooruit te
voorspellcn. Zie ook deelrapport Bestaande situatie milieu, paragraaf 6.4.3.
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Uit de verstrekte gegevens blijkt dat per bedrijf de omvang van de schade sterk verschilt. Dc totale
omvang van de schade (j 10,4 miljoen) wordt zeer sterk beinvlacd door de apgave van ccn bedrijf, dat
het overgrote dee! van de tatale schade (ruim f 9, I miljoen) vaal' zijn rekening ncemt.

In het kader van de hier bespraken patentiele schade van een M.H. W.-sitllatie kall niet anapgemerkt
blijven dat de bedrijven op het bedrijventerrein Kleefse Waard aok middels het zelf treffen van
permanente maatregelen deze schade kunnen beperken. Aile bedrijven beschikken, lOals eerder venneld
in § 4.4.1, over een vergunning van Rijkswaterstaat waarin men vrij wordt gelaten het maaiveld van de
bedrijfslocatie dusdanig te verhogen dat de locatie hoogwatervrij komt te liggen om op deze wijze het
overstromingsrisico weg te nemen.

4.5 OntwikkeIing met betrekking tot de economische bedrijvigheid

Daar de gemeente Arnhem is in 1993 een specifiek bedrijventerreinbeleid opgesteld. Tat het jaar 2000
kent dit beleid drie sparen:
1 ontwikkelen van nieuw terrein ap Arnhems grandgebied;
2 revitalisering en herontwikkeling van bestaand terrein;
3 samenwerking met buurgemeenten in knaoppuntverband (KAN).
Met name de eerste twee sporen van het beleid zijn van invlaed ap het dijkverbeteringsgcbied.
Hierander worden de belangrijkste ontwikkelingen kart aangestipt. Vaal' gcdctailleerdere informatie
wordt verwezen naar 'Structuurvisie Westervaartsedijk' vau de gemeente Arnhem (1996).

Westervoortsedijk e.a.
Binnen het bedrijventerrein Westervoortsedijk e.O. bestaan vaor een drietal grote lacaties (voarmalige
gasfabriek, NS-gaederen-emplacement en het voormalige Billitanterrein) vergaande herantwik
kelingsplannen. Mamenteel warden door de gemeente de mogelijkheden van een gezamenlijke aanpak ap
het gebied van bodemsanering en taekomstige herontwikkeling bekeken. In totaal zal er op het
bedrijventerrein Westervoortsedijk e.O. in de periode tot aan het jaar 2000 lO'n 24-29 ha nieuw
bedrijventerrein worden uitgegeven. De verwaehting is dat dit het revitaliseringsproject in het gebied een
flinke impuls zal geven. In het kader van de revitalisering wordt er gelijktijdig gewerkt aan de ver
plaatsing van de zand- en grindhandel bedrijven aan de Nieuwe Kade en de Westervoortsedijk naar de
niellw aangelegde laad- en loskade op de Koningspleij-Noord.

Het Broek
In 1992 is door de gemeente Arnhem een Beheerplan Openbare Rllimte opgesteld voor het bedrijv
enterrein Het Broek. Daarin zijn plannen opgenomen die moeten leiden tot een verbetering van de totale
bedrijfsomgeving in het gebied. De projecten zijn met name gericht op de door de ondernemers in het
gebied aangegeven knelpllnten met betrekking tot de infrastructuur, het openbaar groen, de
parkeervoorzieningen en het openbaar vervoer. Bij de uitvoering van de projecten is door de gemeente
aandacht besteed aan het gelijktijdig stimllieren van de bedrijven om ook in hun eigen grond en gebou
wen te investeren.

Kleefse Waard
Gemeentelijke plannen voor revitalisering van Kleefse Waard beperken zich tot het openbare gedeelte
van het bedrijventerrein aan de Industriestraat en de Nieuwe Havenweg. De bestaande plannen voor de
verbetering van de bedrijfsomgeving worden momenteel echter aangehouden in verband met de
voorgenomen dijkverbetering van de Westervoortsedijk.

AKZO-Nobel is recentelijk bezig haar activiteiten op bedrijventerrein Kleefse Waard in te krimpen. Zo
wordt een deel van de Imidige productie gesloten. Tevens zijn door AKZO-Nobel recentelijk ecn tweetal
kavels van respectievelijk 2 en 5 ha netto op de locatie voar de vcrkoop aangeboden. Het beheer van de
op het terrein aanwezige infrastructuur blijft echter in principe in handen van AKZO-Nobel.
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Koningspleij-Noord
Yoor de ontwikkeling van de Koningsplcij-Noord tot een bedrijfstcrrcin met cen netto oppcrvlak van ca.
18 ha bcstaan bij de gemccnte Arnhcm al cen aantal jaren vergcvorderdc plannen. Ontsluiting van het
gcbicd wordt voorzien via de Nieuwc Havcnweg door middel van cen brugverbinding of via cen weg
zuidelijk langs de Verlengde Nieuwe Haven en vcrvolgens parallel aan de Pleyweg. Via een ,mikel 19
procedure van de Wet Ruimtc1ijke Ordening is men vooruitlopend op de bestcll1ll1ingsplanproecdure al
begonl1en met de aanleg van een Iagc handclskade ten behoeve van de vestigiug van ecn aautal grind- en
zandhandelbedrijven.

In 1995 is door de Kroon goedkenring onthouden aan het bestell1ll1ingsplan "Industricterrein
Koningspleij-Noord". Momentec1 is door het gell1centcbestuur van Arnhell1 opnieuw opdraeht gegcven
om op het gebied Koningsplcij-Noord een bedrijventerrein te ontwikkelen. Dc gemeente zal een
bestemmingsplan in procedure brengen voor een regnlier bedrijvcnterrein. Hiernaast is bekend dal in
1996 door Hcidemij Realisatie B. V. bij de provineie een vergunningaanvraag is gedaan voor de
opriehting van een eomposteerinriehting op de Koningspleij-Noorc1. Deze vergunning is eehler ge
weigerc1.
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5 Vervoersfunctie

5.1 Inieiding

Door de ligging van het dijkvak in een intensief gebruikt stedelijk indnstriegebied speelt vervoer van
personen en goederen een belangrijke rol. De vervoersfnnctie wordt in het gebied nog versterkt door het
feit dat in principe alle vervoersmodaliteiten (weg, water en spoor) voor handen zijn. In dit hoofdstuk
worden achtereenvolgens de bestaande situatie met betrekking tot het vervoer per weg (§ 5.2), per spoor
(§ 5.3) en via het water (§ 5.4) beschreven.

5.2 Wegvervoer

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is gesignaleerd heeft de Westervoortsedijk een belangrijke fnnctie
voor het autoverkeer. In de stedelijke verkeersstructuur van Arnhem-Noord is de Westervoortsedijk een
radiaal. De dijk vormt de hoofdontsluitingsweg van en naar de Pleijweg, voor de drie aan de
Westervoortsedijk gelegen industrieterreinen. De verkeersafwikkeling van de drie industrieterreinen is
dan ook op de Westervoortsedijk gericht.

Verkeersintensiteit
Door de jaren heen is de verkeersintensiteit sterk toegenomen. Vit de door de gemeente Arnhem
verstrekte gegevens met betrekking tot de etmaalintensiteit voor motorvoertuigen in het gebied is op te
maken dat dagelijks ca. I I.600 motorvoertuigen via de Westervoortsedijk de stad binnenkomen en ver
laten. De hierboven genoemde etmaalintensiteit duidt op een intensief gebruik van het weg- cg. dijkvak.

Vanaf de Westervoortsedijk verdeelt het verkeer zich over de inrit naar het terrein van AKZO-Nobel
(etmaalintensiteit ca. 2.300) en de vier ontsluitingswegen. Te weten:

de Simon Stevinweg, etmaalintensiteit ca. 3.450 motorvoertuigen;
de Driepoortenweg, etmaalintensiteit ca. 2.050 motorvoertuigen;
de dr. C. Lelyweg, etmaalintensiteit ca. 560 motorvoertuigen;
de Van Oldebarneveldtstraat, etmaalintensiteit ca. 1.070 motorvoertuigen.

Ben deel van het wegverkeer bereikt via de Westervoortsedijk het centrum van Arnhem. De et
maalintensiteit van motorvoertuigen richting het centrum bedraagt op het gedeelte van de Wester
voortsedijk dat aan het centrum grenst ca. 5.200. Nb. voor de Nieuwe Havenweg en de Industriestraat
zijn geen gegevens met betrekking tot etmaalintensiteit voor handen.

In het dijkverbeteringsgebied is ook een netto verkeersflux van ca. 700 motorvoertuigen per etmaal waar
te nemen vanuit het centrum, via de Westervoortsedijk en de Driepoortenweg, naar de wijk Presikhaaf.
Waarschijnlijk gaat het hier om verkeer dat door de eenrichtingswegen in het centrum op deze wijze het
centrum van Arnllem passeert en via een andere route de omgekeerde weg aflegt.

Verkeersveiligheid
Door de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente Arnhem zijn de gegevens met betrekking tot het
aantal verkeersongevallen voor de periode 1990-1994 per wegdek en/of kruispunt geregistreerd. In tabel
5.1 zijn de belangrijkste gegevens weergegeven.
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Ta/Jel 5.1 Aalltal ollgevallell per wegvak (~t kruispllllf ill de periode 1990-/994

Categoric 2 (3-5 oJlgevallen) Dijkpaal

Kruispunt Badhuisstraat ~ Nieuwc Kade 25
Kruispunt Vcilingstraat - Nicuwc Kade 27 -+- 50m
Kruispunt Nicuwc Kade - Westervoortsedijk 30 + 50m
KruispllJlt Westervoortsedijk - Nicuwe I-Iavenweg 39 + 10m

Categorie 3 (6-10 ollgevallen)

Kruispunt Westervoonsedijk - Vall Oldenbarneveldtstraat* 31 -+- 90m
Wegvak Nieuwe Kade, aansluiting met Badhuisstraat 25 - 25 -+-50m
Wegvak Westervoortsedijk, aansluiting met Nieuwe I-Iavenweg 39 + 10m - 42
Wegvak Westervoortsedijk, aansluiting met Driepoortenweg 43 -+- 70m - 44 -+- 20m
Wegvak Westervoortsedijk, aansluiting met Simon Stevinweg 46 + 20m - 47 + 40m

Categoric 4 (11-25 ongevallen)

Kruispllllt Westervoortsedijk - Dr. C. Lelyweg 40 -+- 40m
Kruispunt Westervoortsedijk - Driepoortenweg* 43 + 70m
Wegvak Westervoortsedijk, aansluiting met Van Oldenbarneveldtstraat 31 + 90m ~ 32 -+- 50m

Categoric 5 (26~50 ongevallen)

Kruispunt Westervoortsedijk - Simon Stevinweg* 46 + 20m

Nb. de met een * gemarkeerde krllispunten zijn voorzien van verkeel:,Uchtell.

De spoorwegovergang nabij het kruispunt Westervoortsedijk - Nieuwe Havenweg is beveiligd met behulp
van knipperliehten. Vit de gegevens blijkt dat de ongevallen met name plaats hebben gevonden op de
kruispunten en de wegvakken grenzend aan de kruispunten.

Gemeente1ijk beleid en ontwikkelingen
Het gemeentelijk be1eid is crop gericht dat de Wcstcrvoortsedijk ook in de toekomst de funetie van
hoofdontsluitingsweg van en naar de Pleijweg behoudt. Hiernaast wordt in het kader van de
revitaliseringsplannen voor de industrieterreinen gewerkt aan de verbetering van de bee1dkwaliteit van de
wegcn. Binnen dit kader is in 1994 de Westervoortsedijk tussen de Nieuwe Havenweg en de Oude
Vcerweg gerenoveerd. Hierbij zijn de kruisingen van de Westervoortsedijk met de Driepoortenweg en de
Simon Stevinweg heringerieht en is het wegdek opnieuw geasfalteerd.

5.3 Spoorvcrvocr

Tel' hoogte van de Nicuwe Havenweg (Dp39) buist een goederenspoorlijn de Westervoortsedijk. In de
huidige situatie wordt door AKZO-Nobel en BASF op industrieterrein Kleefse Waard minimaal twee
maal per dag gebruik gemaakt van de spoorlijn voor de aanvoer van grondstoffen. Dit betreft stoffen
waarvoor in verband met Yciligheidsciscn geen andere vcrvoersoptie (over de weg of via het water)
bestaat. Handhaving van de spoorfaciliteiten is voor de bedrijfsvocring van de twee bier genoemde
bedrijven dan ook van essentieel belang. Geen van de andere bedrijven op het industrieterrein maakt
gebruik van de spoorfaciliteiten.

5.4 Vcrvoer via het water

Door de aanwezigheid van de Nieuwe en Verlengde Nieuwe Haven bestaat in het gebied ook de
moge1ijkheid van aan- en afvoer van goederen via het water. In de huidige situatie maken maar een
beperkt aantal bedrijven gebmik van de op- en overslagfaciliteiten van de Nieuwe Haven. In tabel 5.4
zijn de belangrijkste gebmikers op een r(j gezet.
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Tabel5.4 Op- en overslagintensiteit Nleuwe Haven Arnhem (1995)

Gebruiker Product Hoeveclheid

Shell Aardolieproducten 1.124.000 m'

AKZO-Nobel Zwavelzuur 9.119 ton

Arnhemse Beton Centrale Zand en grind 26.118 ton

Bruil Wegenbouw materialen 70.716 ton

In het hovenstaande overzicht zijn de aan de Nieuwe Kade gevestigde zand- en grindhandels niet
opgenomen. Een recente verandering met betrekking tot het bovenstaande vormt de sluiting van de
vestiging van Bruil aan de Nieuwe Havenweg. Op de locatie heef! zich het bedrijf Femhout gevestigd
dat eveneens gebruik zal maken van de mogelijkheid van aanvocr van matcrialcn via het water.

In het beleidsplan Haven- en Kade gebruik (1994) wordt door de gemeente de verwachting uitgesproken
dat als gevolg van de absolute toename van het vrachtvervoer per schip en de nieuwe 'Vaartijdenwet' de
vraag naar ovemachtingsplaatsen in Amhem toe zal nemen. Op dit moment is nog onduidelijk in
hoeverre hier werkelijk sprake van is. Het is tevens de verwachting dat de aanvoer van brandstoffen naar
het Shell depot aan de Driepoortenweg in de toekomst zal verdubbelen.
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6 Havenfunctie

6.1 Inleiding

Met betrekking tot de bestaande havenfunetie worden de funeties ten behoeve van de vraehtvaart en de
reereatieve vaart Uaehten en de sehepen van de zogeheten 'witte vloor) onderscheiden. Hieronder wordt
voor beide ondcrdelen ingegaan op de aanwezige faciliteiten (§ 6.2) en het huidige gebruik hiervan (§
6.3). In § 6.4 wordt ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de havenfunctie.

6.2 Bestaande haven- en kadefaciliteiten dijkvak Westervoortsedijk

In tabel 6. I wordt een overzieht gegeven van de in het dijkverbeteringsgebied aanwezige havenfacilitei
ten.

Tabel 6 1 Bestaallde kade- ell haverifaciliteitell dijkvak Westervoortsedijk

Omschrijving Ligging Gebruiksdoel Lengte
(Dp - Dp) (ca.)

Lage handclskadc van de Nieuwe Kade 25 - 30 Op- en overs lag goedel'en 480 m

Jachthaven/roeivereniging Jason 35 Jachthaven,2 stcigers + botcnhuis 150 m

Jachthaven Valkenburg 36 Jachthaven, 1 steiger + botenhuislrestau- 150 m
rant

Billitonkade 37 - 39 Hoge handelskade, op- en overs lag goe- 230 m
deren

Nieuwe I-Iavenweg 39 - 47B Openbare weg met laad- en losmogelijk- 750 m
heden.

Verlengde Nieuwe I-Iavcn 47h+50m - 49h Hoge bandelskade, op- en overslag goe- 550 m
deren

Lage handclskade Koningspleij-Noord 48h + 80m - 53h Op- en overslag goederen 425 III

Lage handelskade van de Nienwe Kade (deelvak I; Op25 - Op30)
Dc lage kade (maaiveld hoogte 11.35 -11.60 m +NAP) van de Nieuwe Kade loopt vanaf het centrum
(Rijnkade) door tot aan waar de Nienwe Kade een boeht maakt en aanslnit op de Westervoortsedijk.
Vanaf de Badhnisstraat heef! deze kade een lengte van ea. 4S0 meter en een breedte van ea. 25 m. Het
grootste deel van de kade is voor algemeen gebrnik. Hiernaast zijn delen van de lage kade in gebrnik bij
twee bedrijven. Op de lage kade zelf is het seheepsreparatiebedrijf Misti (Op26 + 50m) gevestigd.
Langs de kade worden sehepen afgemeerd voor. tijdens en na reparatiewerkzaamheden. Het meest ooste
lijk gclegen deel van de kade (Op29-0p30) is in gebruik bij zand- en grindhandel Vas.

Westervoortsedijk ter plaatse van de jaehthavens (deelvak 3; Op33 + 50m - Op37)
De twee jachthavens liggen in het begin van de Nieuwe Haven. Jaehthaven Jason beschikt over twee
steigers parallel aan de oever en een botenhuis. Aan de oostzijde van de Nienwe Haven beschikt Jason
ook over een steiger. Hier kunnen jaehten aanleggen wannecr de andere steigers vol zijn. Jaehthaven
Valkenbnrg heef! een steiger en een botenhnis dat tevens petit-restaurant is.

Westervoortsedijk ter plaatse van de BiJlitonkade (deelvak 4; Op37 - Op39)
Oit deel van de Westervoortsedijk bestaat uit een hoge kade langs de Nienwe Haven, die oak weI bekend
staat als de BiJlitonkade. Bij haag water dient dit kadedeel als nitwijkplaats vaor passagiersschepen van
de witte vloot. die normaal gesproken aan de Rijnkade afmeren.
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Het openbare deel van de kade wordt veelvuldig gebruikt als doorgangskamp voor woon- en kermis
wagens.

Momenteel is deze kade in gebruik bij een aantal bedrijven die in de voormalige douaneloods op de hoek
met de Nieuwe Havenweg zijn gevestigd. Het betreft ondermeer een aardappelhandel, een bandel in
tweedehands werktuigen en sehepen en een opslag van wegenbonwmaterialen. Doordat deze bedrijven
ook gebtuik maken van de omliggende kade en van het water is dit deel van de kade nauwelijks bruik
baar voor de seheepvaart.

Nieuwe Havenweg (deelvak 7; Dp39 - Dp47b + 50m)
Langs dit kadedeel, met een lengte van 750 meter zijn verschillende bedrijven gevestigd, waarvan er
sleehts enkele gebruik maken van de aanvoermogelijkheid over het water. Op de kade vinden momenteel
dan ook sleehts beperkt aetiviteiten plaats.

Shell heeft op de hoek van de Nienwe Havenweg en de Westervoortsedijk een ponton afgemeerd voor
het lossen van brandstoffen. Dit omdat de kade bij lage waterstanden moeilijk bereikbaar is. De Nieuwe
Haven heeft tevens een funetie als vluehthaven in geval van een vaarverbod bij hoogwater of bij ijsgang.
Aan het einde van de Nieuwe Havenweg ligt de 'Nomade', een sehip van het Consultatiebnrean voor
Alcohol en Drugs (CAD), waarop tot voor kort voormalige verslaafden werden begeleid. Momenteel
wordt het sehip gebruikt ten behoeve van een project voor moeilijk opvoedbare jongeren.

Verlengde Nieuwe Haven (deelvak 8; Dp47b + 50m - Dp49b)
De Verlengde Nieuwe Haven (ook weI AKZO-haven genoemd) staat haaks op de Nieuwe Haven. Bij de
hoek met de Nieuwe Havenweg ligt de boot van de zeeverkenners Miquel Pro. De rest van de kade
langs de Veriengde Nieuwe Haven is eigendom van AKZO-Nobel.

Lage handelskade Koningspleij-Noord (deelvak 9; Dp49b - Dp53b)
De Pleijhaven (ook weI eompensatiewerk genoemd) is het nieuwste deel van de Arnhemse haven. Dc
grond die bij de aanleg van deze haven is vrijgekomen is gebruikt voor de aanleg van de opritten van de
Pleijroute bij de Andrej Saeharovbrug.

In 1994 is op de Koningspleij-Noord een lage kade aangelegd.

Eind 1995, begin 1996 is een deel van de Nieuwe Haven uitgediept ten behoeve van de seheepvaart. In
de Nieuwe Haven resteert nog een aanzienlijk hoeveelheid (sterk verontreinigd) slib.

6.3 Huidig gebruik van de haven- en kadefaciliteiten

Vrachtvaart
Zie paragraaf 5.4.

Rijnvaart ('witte vloot')
Het gebruik van de Arnhemse kades in het centrum is de laatste jaren sterk toegenomen. Momenteel
wordt door de 'witte vloot' nog geen struetureel gebruik gemaakt van de in het dijkvak aanwezige
kadefaeiliteiten. De kades van de Nienwe Kade, de Westervoortsedijk en de Nieuwe Havenweg worden
slechts gebruikt indien aan de Rijnkade door drukte en/of aetiviteiten geen afmeer mogelijkheden zijn. In
de winterperiode zijn er weI een aantal schepen (5-7) die een min of meer vaste ligplaats hebben langs
de kade van de Nieuwe Havenweg.

Jachthavens
De jachthavens Jason en Valkenburg besehikken samen over in totaal ca. 190 ligplaatsen (Jason ca. ISO
en Valkenburg 41). De bezettingsgraad van de ligplaatsen is door de grote vraag ernaar 100%.
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Passanten hebben de mogelijkheid tot overnaehten op de Iigplaatsen die op dat moment niet in gebruik
zijn bij de vaste gasten. De overigc faciliteitcn die bij de jachlhavclls aanwezig Zijll:
Valkenburg restaurant en parkeerplaalsen op de hoge Billitonkade;
Jason botenhuis voor de rocivcreniging, schcepstakcl om lichle schcpen in en uit het water te

takelen.

6.4 Ontwikkelingen met betrekldng tot de havenfunctie

Gemeentelijk beleid
In het bcleid van de gemeente Arnhem mel betrekking tot het dijkverbeteringsgebied neemt de
havenfunetie van de Nieuwe Haven een bclangrijke plaats in. De met betrekking tot de dijkverbetering
belangrijkste eornponenten zijn (Structuurvisie Westervoortsedijk; 1996):

het vcrplaatsen van de zand- en grindhandels van de Nieuwe Kade (deeIvak I) naar de loswal op
de Koningspleij-Noord (declvak 9);
het in het kader van plannen van de Stichting Rijnoevcrs voor het in de toekomst inzetten van de
lage kade van de Nieuwe Kade ten behoeve van de Rijnvaart van de 'witte vloot'. Hierbij wordt
gesignaleerd dat een directe relatie tusscn het aanmeren van grote schepen en het afzetten en
ophalen van grote groepen toeristen in de infrastructuur dient terug te komen;
en het voornemen om de jachthavens te verplaatsen naar de VINEX-Ioeaties Stadsblokken/
Meinerswijk.

Met betrekking tot de termijn waarop invulling van de hierboven genoernde punten kan worden
vcrwacht, is nog de nodige onduidclijkheid aanwezig. Het overleg met de zand- en grindhandels is in
cen vcr gevorderd stadium, maar nog niet aile problernen (met name de ontsluiting naar de loswal op de
Koningspleij-Naard) zijn apgclast. Vaarwaarde vaal' de betreffende bedrijven ten aanzien van de
verhuizing is dat deze vaal' aile betrakken bedrijven gelijktijdig geschiedt en dat de (mamentecl nag
ontbrekende) ontsluiting voar het wegverkeer naar de kade gerealiseerd is. De gemeente Arnhern
verwacht eehter dat een eventuele verhuizing ap karte termijn (1-2 jaar) gerealiseerd kau worden.
Invulling van de andere twee punten zal meer tijd vcrgen.

Ten aanzien van de vrachtvaart en de faciliteiten voor op- en overslag van goederen stelt de gemeentc
Arnhem in de Strucmurvisie Westervoortsedijk dat randvoorwaarde bij de dijkverbetering dient te zijn
dat de hage Billitonkade (deelvak 4) blUft bestaan en dat de mogelijkheid tot uitbreiding hiervan in
westelijke richting open wordt gehouden. Tevens gaan de gedachten van de gemeente Arnhem uit naar
de realisering van een lage kade tel' plaatse van het bestaande groene talud langs de Westervoortsedijk in
de declvakken 2 en 3. Hierbij wordt dan aan de westzijde aangeslaten op de lage kade van de Nicuwe
Kade (deelvak I). Zoals uit de formulering hierboven blijkt betreffen deze laatste punten wensen cq.
eisen van de gemeente met betrekking tot antwikkelingsmogelijkheden in de toekomsl. Concrete plannen
met betrekking tot nitbreiding van de facilitciten voar de vrachtvaart zijn nog niet gefarrnulecrd.
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Bijlage 1: Overzichi: aangeschreven bedrijven en reacties
inventarisatie (bedrijfs)economische effecten van een

M.H.W.-situatie

Naam bedrijf Adres Reactie op invental'isatie

WEGA machinefabriek BV Industriestraat 1 ja

Kuiper A.C. Industriestraat 3 ja

H.C.G. BY Industriestraat 4 ja

Janssen Arnhem BY Industriestraat 7 nee

Arnhemse Beton CentraJe BV Industriestraat 8 nee, is voornemells de Jocatie binnen 1 jaar te verlaten

Mensink Industriestraat 9 ja

Casper Helldorfer Industriestraat 9A nee

BASF Nederland BY Industriestraat 10 ja

Gebr. Boekhorst en Zn Industriestraat 11 nee, is verhuist

Melis Nieuwe Havenweg 13 nee

Bruil Verenigde Bedrijven BY Nieuwe Havenweg 17 nee, is vcrhuist

Fernhout BV Nieuwe Havenweg 17 nee

Lareeo Nederland BV Nieuwe Havenweg 23 ja

Ned. HardmetaaJ Fabriek BV Nieuwe havenweg 29 ja

Esso BY Nieuwe Havenweg nee, is niet mee!' op Jaeatic gehuisvest

BASF Nederland BY Westervoortsedijk 71 ja

AKZO-Nobel Fibers BY Westervoortsedijk 73 ja

Contimetal-Springcr Nieuwe Havenweg 15 nee, is verhuist

Ingenieurs- en adviesbufO Kobessen B.V.
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Figuur 6.2 Maaiveldhoogte en overstromingsrisico Kleefse Waard Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

o
o
o

maaiveldhoogte> 14,35 m+NAP (overstromin9_s_riS_iC_O_<_1:_1'_2_50_i_a_a'_l_'1II Schaal 1 : 12.500
maaiveldhoogte 14,0 -14,35 m+NAP .J1IIIt
(overstromingsrisico ca. 1:500 jaar) Noord Z~

tracevariant A >-.-------"-----4
maaiveldhoogte 13,5 -14,0 m+NAP
(overstromingsrisico ca. 1:100 jaar) tracevariant 8 Juh 1997




