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1 Inleiding 

Algemeen 
De wijk Tuindorp ligt buitendijks van de primaire waterkering. De wijk 
wordt olllsioten door een kade. Deze kade dient ter bescherming van de 
bewoners van Tuindorp bij hoogwater. Ollldat de kade niet voldoet aan de 
veiligheidseisen die aan een primaire waterkering (dijk) worden gesteld, 
dient deze te worden verbeterd. 

M.e.r-plicht 
Sinds 1 september 1994 is bij dijkverbeteringsprojecten het opstellen van 
een milieu-effectrapportage (m.e.r.) verplicht gesteld. Dit houdt in dat voor 
de verbetering van de kade om Tuindorp een projectnota/milieu
effectrapport (MER) dient te worden opgesteld. 

In het kader van de m.e.r.-procedure treedt het polderdistrict Rijn en IJssel 
op als initiatiefnelller. De initiatiefnemer wordt bijgestaan door de 
Adviesgroep Tuindorp. Ret bevoegd gezag wordt gevormd door 
Gedeputeerde Staten van Gelderland; zij hebben in november 1995 de 
richtlijnen voor de projectnota/MER opgesteld en de projectnota/MER aan 
de hand van die richtlijnen beoordeeld. 

2 Probleemstelling, visie en doel 

r"\.~~-., ,i heidemij 

Probleemstelling 
De kade om Tuindorp is bij maatgevende hoogwaterstanden niet hoog en 
stabiel genoeg om voldoende veiligheid te kunnen bieden aan de bewoners 
van Tuindorp. Ret stedebouwkundig fenomeen Tuindorp vomIt een 
belangrijke waarde die bij de verbetering van de kade mogelijk in het 
geding is. 

Visie 
Om te kunnen voldoell aan de huidige veiligheidseisen is het verhogen van 
de kade en het versterken van de taluds noodzakelijk. In principe betekent 
dit dat de kade meer I'uimte in beslag gaat nemen. 

Uitgangspunt bij de verbetering is om het oorspronkelijke woonkarakter 
van Tuindorp te handhaven. Ret gebied van Tuindorp mag niet worden 
verkleind. Dat betekent dat in beginsel wordt gekozen voor een 
buitemvaal'ts geric/zte verbetering. 

Ret fenollleen van eell vooruitgeschoven post in de rivier dient in de 
vormgeving van de kade meer tot uiting te worden gebracht. De situatie bij 
Tuindorp is namelijk een bijzondere. Er is sprake van een wijk, die speciaal 
met het oog op de zich daar gevestigde bedrijvigheid is gebouwd. Tuindorp 
is wegens ham karakteristieke en unieke ligging in de uiterwaard 
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opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) als gebied van 
bijzondere waarde. 

De ligging van de woonwijk kan worden benadrukt door de kade een 
duidelijke eenheid ofgrens te laten vormen tussen Tuindorp en het gebied 
buiten de kade. Vanaf de rivier manifesteert Tuindorp zich als een compact 
bastion in een gebied met een industrieel karakter. Tuindorp zelf is een 
kleinschalige woonwijk, met een groen karakter. 

De kade als grens tussen Tuindorp en het buitendijkse gebied kan worden 
benadrukt door te kiezen voor een ontlVel'pPl'ojiel, zoveel mogelijk continu 
voor de gehele kade. Door de buitenzijde van de kade hard en stenig te 
maken en de binnenzijde een zacht en groen karakter te geven wordt het 
contrast tussen het gebied binnen en buiten de kade verder versterkt. 

Ontwerpprofiel 
Voor de verbetering wordt daarom in principe uitgegaan van het volgende 
ontwerpprofiel (zie ook figuur S.1): 
- kruinhoogte volgens de geldende maatgevende hoogwaterstanden 

(MHW); 
- taludhelling buitentalud 1 :2,5 (met steenbekleding); 
- taludhelling binnentalud 1:3,5 (groen talud); 
- kruinbreedte 4 meter. 

Figuur S.1: 

l.m 

steenbek(~ding 

Ontwerpprofiel 

r 

Op een tweetal plaatsen dient te worden gezocht naar andere oplossingen: 
- bij de coupure van de Bijlandseweg; 
- ter hoogte van de geluidswal bij de scheepswerf. 

Doel 
De doelstelling van de voorgenomen activiteit is het creeren van een 
integraal verbeteringspian waarbij enerzijds de veiligheid dient te worden 
gewaarborgd en anderzijds de kwaliteit van de aanwezige waarden. 

/ 
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3 Beleidskader 

In de projectnota/MER is een overzicht gegeven van het relevante 
beleidskader. In tabel S.l zijn de plannen op rijks-, provinciaaI- en 
gemeenteniveau, en overige relevante plannen weergegeven. 

Tabel S.1: Beleidskader 

Rijksbeleitl Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen (Corrnnissie 
Boertien) 
Monumenten Inventarisatie Project (MIP) 

Provillciaal beleitl Geidel's Rivierdijkenplan (GRIP) 
Slreekplan Midden Gelderland 
Beleidsplan Gelderland Uilerwaardenland 

Gemeentelijk beleill Slructuur- en bestemmingsplannen Rijnwaarden 

Overig Slartnotitie m.e.r. uitbreiding uitwijkhaven Lobith 

In de Projectnota/MER is tevens ingegaan op de historische achtergrond 
en besluitvorming die heeft geresulteerd in de projectnota/MER 
Verbetering kade om Tuindorp. Tenslotte is een overzicht gegeven van de 
procedure en de nog te nemen besluiten in het kader van de 
dijkverbetering. 

4 Voorgenomen activiteit en alternatieven 
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Aigemeen 
Voor de verbetering van de kade is een (beperkt) aantal varianten en 
alternatieven denkbaar. In het kader van deze m.e.r.-procedure worden die 
varianten en alternatieven ontwikkeld en op hun gevolgen voor het milieu 
beoardeeld. Varianten zijn reeel in beschauwing te nemen uitvaeringswijzen 
van verbetering voor een gedeelte van de kade. Met alternatieven wordt 
gedaeld ap bundelingen van varianten vaar de gehele kade. 

Varianten 
De principe-aplassing vaar de gehele kade gaat uit van het ontwerpprafiel 
dat in figuur S.1 is weergegeven. Vaal' het oplassen van knelpunten worden 
ap twee plaatsen varianten anderscheiden: 
- caupure (afsluitbare canstructie, met drempel); 
- geluidswal (integrale aplassing met kade). 

Altern a tieven 
Alternatieven bestaan uit kettingen van varianten. Er zijn in tataal twee 
alternatieven samengesteld: het vaarkeursalternatief (VA) en het meest 
milieuvriendelijke alternatief (MMA). Beide alternatieven zijn samengesteld 
uit dezelfde varianten. 



Vormgeving van lIe aIternatieven 
Deelsectie I: buitentalud 1 :2,5 met een steellbekleding 

billnentailld 1 :3,5 met een groene bekleding 
kruinbreedte 4 In, aanbrengen groensteenverharding, open voor 
publiek 

Deelsectie JI: bllitentallld 1:2,5 met een steenbekleding 
binnen talud 1:3,5 met een graene bekleding 
kruinbreedte 4 m, aanbrengen klinkerverharding, open Vaal' publiek 

Deelsectie JII: beholld huidige situatie, beperkte verbeteringsmaatregelen 
(kruinbreedte 4 m, aanbrengell groensteenverharding, niet open voor 
publiek, aallpassen buitentalud) 

COl/pure: aanbrengen afsluitbare constructie en drempel (0,35 m) 

DeelsecUe IV: buitentalud 1 ;2,5 met steenbekleding, tel' hoogte van de geluidswal 
aileen een rand 
binnenlailld 1 :3,5 met een graene bekleding 
kruinbreedte 4 m, aanbrengen graensteenverharding, niet open voor 
publiek 
verhoging en versmalling geluidswal, aanbrengen opgaande beplanting 

Ret MMA onderscheid zich van het VA door de extra aandacht die wordt 
besteed aan de wijze van aanleg, gebruik en beheer van de kade (met het 
oog op verbetering van de ecologische waarden). Ret VA gaat voor een 
belangrijk deel uit van voortzetting van het huidige beheer, maar in 
deelsectie III en deels ook in IV wordt een natuurtechnisch beheer 
voorgesteld. 

5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 
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Landschap 
Er is sprake van een d uidelijk contrast tussen het gebied binnen en buiten 
de kade. Tuindorp he eft een bijna vierkante plattegrond en is een besloten 
gebied met kleine maten. Ret gebied buiten de kade is juist grootschalig 
van karakter. 

De kade is over het algemeen groen, vrij constant van hoogte en vormt op 
lokale schaal een continue lijn. Er zijn echter een aantal uitzonderingen: 
- De kade langs de Bijlandseweg is hoger dan de rest van de kade. 
- Ter plaatse van de coupure voor de Bijlandseweg wordt de continue lijn 

onderbroken. 
- Ter hoogte van de geluidswal van de scheepswerf is de kade niet 

duidelijk herkenbaar. Bovendien moet de geluidswal verder worden 
verhoogd. Dit heeft een negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit van de 
kade en omgeving. 

6 
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Natuur 
In de huidige situatie zijn de natuurwaarden op en in de directe omgeving 
van de kade beperkt. Op korte afstand van de kade bevindt zich echter wel 
een reservaat van Staatsbosbeheer (Tolkamerdijk), waar zeer waardevolle 
dijkvegetaties voorkomen, met soorten die behoren bij typische 
stroomdalgraslandell. 

Cultuurh.istorie 
Het stedebouwkundig fenomeen 'Tuindorp' is in het MIP aangeduid als 
gebied van bijzondere waarde. Tuindorp is in 1919-1920 gebouwd door de 
scheepswerf, voor medewerkers van de scheepswerf. Het betreft een relatief 
ruim opgezet woningbouwcomplex met veel groen. De binding tussen de 
scheepswerf en Tuindorp is ook in de huidige situatie nog groot. De kade 
is later aangelegd dan de woonwijk en maakt geen onderdeel uit van het 
stedebouwkundig ontwerp van Tuilldorp. 

Overige aspecten 
Tuindorp heeft circa 265 inwoners. De wijk is ontsloten via de 
Bijlandseweg, die vervolgens verder de uiterwaard inloopt langs de 
vluchthaven richting de steenfabriek en het recreatiegebied de Bijland. 
De scheepswerf en de vluchthaven VOrInen de belangrijkste economische 
activiteiten in de directe omgeving van de kade. Er zijn plannell voor de 
uitbreidillg van de vluchthaven Lobith. Deze plannen hebben geen directe 
invloed op de verbetering van de kade om Tuindorp. 

De kade ligt in een drinkwaterwingebied. Het pompstation van de W.O.G. 
bevindt zich aan de binnenzijde van de kade tussen de Rijn en de 
scheepswerf. Verder bevindt zich een aantal kabels en leidingen in (het 
invloedsgebied van) de kade. 

6 EffecteD 
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Algemeen 
Omdat de ingreep beperkt van omvang is, wordt voistaan met een 
kwalitatieve beschrijving van de effecten van de alternatieven. De 
beoordeling vindt plaats aan de hand van criteria die betrekking hebben op 
de vormgeving van de kade en de extra (beheers)maatregelen. De huidige 
situatie en autonome ontwikkeling dienen daarbij als referentiesituatie. 

In tabel S.2 is een overzicht gegeven van de effecten van de alternatieven. 
Per aspect worden vervolgens de effecten beschreven. 
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Tabel S.2: Overzicht van de effecten van de aiternatieven 

Criteria VA/MMA 

Lalldschap 
- contrast + 
- variatie 0 
- samenhang + 
- sculptuur + 

Natllltr 
- aantasting vegetaties -
- verstoring 0 
- potenties 0/+ (+)* 

Cultllllrhistorie 
- historisch ruimteJijke elementen en patronen + 
- historisch-bouwkundige e1ementen 0 

WOOIl- en leefmilieu 
- hinder -
- recrea tief gebruik + 

Ol'erige aspertell 
- kosten f 2.4 miljoen 

.. 
- kabels en leidingen -
- wijziging bestennningsplan n.v.t. 

•• In het VA wordt aileen in deelsedie III en deels ook in IV een natuurtechnisch beheer 
voorgesteld. Verder wOldt het hllidige beheer gehandhaafd. Er is sprake van een licht 
positief elTect. In het MMA worden meer maatregelen getroffen ten behoeve van een 
nutuurtechnisch beheer. Dit heeft een posilief effect op de potenties voor de 
ontwikkeling van stroomdalvegetaties. 

**. Dit is exdllsief de koslell van de natuurleehllische maatregelen die in het MMA zijn 
opgenomen. 

Landschap 
De nieuwe vorl11geving van de kade he eft een positief effect op het contrast 
tussen het gebied binnen en buiten de kade. Bovendien sluit de nieuwe 
sculptuur van de kade goed aan op de aanwezige functies en wordt ook de 
functie van de kade zelf beter benadrukt. 

De afsIuitbare constructie in combinatie met de drel11pe1l11aken dat ook bij 
de coupure de doorgaande lijn van de kade zichtbaar wordt gel11aakt. 
Daarnaast zorgt de voorgestelde nieuwe vorl11geving van de kade en de 
geluidswal voor l11eer contrast tussen beide elementen waardoor het 
verschil in functie betel' zichtbaar wordt. Dit wordt positief gewaardeerd. 

Natuur 
Door de verbetering zullen de op de kade aanwezige natuurwaarden 
verloren gaan. De ernst van dit effect is gering, aangezien de actuele 
waarden gering zijn. Verstoring van fauna door werkzaal11heden aan de 
kade is niet te verwachten. 
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In het MMA worden de meeste l11aatrege!en getroffen ten behoeve van de 
ontwikkeling van stroomdalvegetaties. Dit wordt positief gewaardeerd. 
Maar ook in het VA worden voor een dee! van de kade natuurtechnische 
maatregelen voorgesteld. Dit wordt licht positief gewaardeerd. 

Cultuurhistorie 
Wegens de geringe ol11vang van de ingreep heeft de kadeverbetering 
nauwelijks invloed op de historisch-ruil11telijke elementen en patronen 
(kade, plattegrond en ruil11telijke relaties van Tuindorp). Ook worden geen 
historisch-bouwkundige elementen aangetast. De nieuwe vormgeving van 
de kade levert een positieve bijdrage aan de cultuurhistorische waarde van 
Tuindorp. 

WOOD- en leefmilieu 
Hinder tijdens de aanlegfase kan niet geheel worden voorkomen. Zo wordt 
de ontsluiting van Tuindorp mogelijk negatief bei"nvloed door het 
bouwverkeer en de werkzaamheden aan de coupure. 

9 

Door het inspectiepad op de kade in deelsectie I en II open te stellen voor 
het publiek, het pad in deelsectie II te voorzien van een klinkerverharding 
en door het plaatsen van een bankje op de overgang tussen deelsectie I en 
II, wordt het recreatieve gebruik van de kade positief belnvloed. 

Overige effecteD 
De totale kosten voor de verbetering worden geraamd op 2.4 miljoen 
gulden, exclusief BTW. Dit is onder andere illclusief de kosten van de 
aanleg van een afsluitbare coupure, de aanleg van een nieuwe geluidswal, 
het aanbrellgen van een onderhoudspad/wandelvoorziening op de kade en 
voorzieningen ten behoeve van kwelwaterafvoer (diepwelpompen). 

Omdat is gekozen voor een buitendijkse verbetering zijn er geen problemen 
te verwachten ten aanzien van kabels en leidingen. Welmoeten alle kabels 
en leidingen in het invloedsgebied van de dijk worden getoetst aan de 
geldende normen. 

Bestel11l1lingsplanwijzigillgen zijn naar verwachting niet noodzakelijk. 
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7 VergeJijking van alternatieven 

Op grand van de beschikbare varianten zijn twee alternatieven 
sal11engesteld: een voorkeursalternatief en een meest milieuvriendelijk 
alternatief. De varianten waaruit de beide alternatieven zijn opgebouwd, 
zijn met behllip van dwarsprofielen en visualisaties aan de adviesgroep 
voorgelegd. Tevens is het voorkeursalternatief op tekening uitgewerkt (zie 
bijlage 2). 

In eerste instantie is niet het verschil tussen de alternatieven van belang 
maar de overeenkol11st; beide alternatieven leiden naast een vel'betering van 
de veiligheid tot een verbetel'ing van de LNC-kwaliteit ten opzichte van de 
huidige situatie. Bovendien blijft in beide alternatieven het huidige 
oppervlak van de woonwijk Tllindorp behouden. Ook de kosten van de 
alternatieven zijn (vrijwel) gelijk. 

Ret belangrijkste verschil tussen het voorkeursalternatief en het meest 
l11ilieuvriendelijk alternatief heeft betrekking op het aspect natuur en de 
mate waarin sprake is van een verbetering van de kwaliteit. In het meest 
l11ilieuvriendelijke alternatief worden door een natuurgericht beheer van het 
binnentalud potenties gecreeerd voor de ontwikkeling van 
stroomdalvegetaties. In het voorkeursalternatief is de omvang van de 
natuurgerichte l11aatregelen beperkter. 

Keuze allviesgroel' 
In de adviesgroepvergadering van 18 januari 1996 heeft de adviesgroep haar advies aan 
de initiatiefllemer uitgebracht. Het voorkeursalternatief zoals dit in de projectnota/MER 
is gepresenteerd is, met instenuning van de adviesgroep, in het kadeverbeteringsplan 
verdeI' uitgewerkt. 

8 Leemten in kennis en evaluatieprogramma 
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In de prajectnota/MER is een overzicht gegeven van de geconstateerde 
leemten in kennis per them a (landschap, natuur, cultuurhistorie en overige 
aspecten). Aard en Ol11vang van deze leel11ten zijn niet zodanig dat ze een 
verantwoorde afweging en besluitvorming in de weg staan. 
Verder wordt een eerste aanzet gegeven voor het opstellen van een 
evaluatieprogranulla. Aangegeven is op welke wijze de optredende effecten 
voor de onderscheiden (miliell-)aspecten geevalueerd kunnen worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Voor u ligt de projectnota/Milieu-effectrapport (MER'Y voor de 
verbetering van de kade om Tuindorp. In deze nota worden de mogelijke 
oplossingen beschreven om de veiligheid van de kade te verbeteren en 
tegelijkertijd de aan de kade verbonden waarden zoveel mogelijk te 
behollden en zo mogeIijk te versterken. De effecten van deze oplossingen 

5 

op het woon- en leefmilieu, landschap', natuur, cultuurhistorie' (LNC) en 
overige aspecten worden in deze nota beschreven en vergeleken. Deze 
projectnota/MER is bedoeld om de kellze voor de uit te voeren oplossing 
voor de verbetering van de kade te ondersteunen. Tezamen met de 
projectnota/MER is een plan opgesteld voor de verbetering van de kade. In 
dit plan wordt, mede op basis van de informatie uit de projectnota/MER, 
een gedetailleerde uitwerking van de kadeverbetering gepresenteerd. 

De kade bevindt zich aan de rechteroever van de Rijn. De kade is in totaal 
810 111 lang en het trace van de kade is enigszins vierkant van vorm. De 
kade omsluit de wijk Tuindorp (gemeente Rijnwaarden). 

~ : 

de bijland 

Figuur 1.1: Kade 0111 Tuindorp 

Achterill het rapport is een verklarende woordenlijst opgenomcn. De woorden die in deze lijst 
voorkomen zijn, de eerste maal dat ze gebruikt worden, in de tekst gemarkeerd () 

13 
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Langs de gehele lengte van de kade bevindt zich aan de binnenzijde' 
woonbebouwing op korte afstand van de kade. De functie van het gebied 
buiten' de kade varieert. Aan elk van de vier zijden van de kade is sprake 
van een ander beeld: 
1. de RUn: na een kort voorland' is er vanaf de kade direct zieht op de 

rivier; 
II. de vluchthal'en': aan de teen' van de kade begint de haven. In het 

buitentalud' van de kade bevinden zieh bolders' en aanlegsteigers, 
waar schepen aan kunnen aanleggen; 

III. de BUlandseweg: de weg vormt hier een coupure' in de kade; 
IV. de scheepslVefi tussen de kade en de scheepswerf ligt deels een 

geluidswal' en een betonnen sehutting die het zieht van (binnen) de 
kade op de seheepswerf beleml11ert. 

De onderscheiden deelseeties' zijn weergegeven in figuur 1.2. 

]I 

vlucht
haven 

Figuur 1.2: Deelsecties 
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1.2 Verbetering van de kade en milieu-effectrapportage 

De wijk Tuindorp ligt buitendijks van de primaire waterkering. De kade 
om Tuindorp dient ter bescherming van de bewoners van Tuindorp bij 
hoogwater'. Omdat de kade niet voldoet aan de veiligheidseisen die aan een 
pril11aire waterkering (dijk) worden gesteld, dient deze derhalve te worden 
verbeterd. 

Sinds 1 september 1994 is bij dijkverbeteringsprojecten het opstellen van 
een l11ilieu-effectrapportage (m.e.r.') verplicht gesteld. Dit houdt in dat voor 
de verbetering van de kade om Tuindorp naast een projectnota een milieu
effectrapport (MER) dient te worden opgesteld. Met de projectnota/MER 
wordt een integra Ie aanpak beoogd: naast milieu-aspecten worden ook 
aspecten als ontwerp, geotechniek*, kosten en beheer behandeld. 

In het Gelders Rivierdijkenplan (GRIP) [2] is aangegeven dat het van 
belang is om reeds in een vroeg stadium bewoners, vertegenwoordigers van 
belangengroeperingen en overheidsinstanties bij de planvorming te 
betrekken. Deze projectnota/MER is in overleg met de voor dit project 
ingestelde adviesgroep' opgesteld. In de vergadering van de adviesgroep 
van 18 januari 1996 heeft zij de projectnota/MER, met inachtneming van 
de tijdens de vergadering gemaakte opmerkingen, akkoord bevonden. 

1.3 Leeswijzer 

" '-:---:-:----. ~- heidemij 

In hoofdstuk 2 'Probleemstelling en doel' worth aandacht besteed aan de 
waterbouwkundige* problematiek van de kade en de visie* op de 
kadeverbetering vanuit het woon- en leefl11ilieu en de LNC-aspecten. In 
deze visie wordt de principe-oplossing' voor de kadeverbetering 
gepresenteerd. Tevens worden de knelpunten* gepresenteerd, waarvoor 
varianten* worden ontwikkelcl. 

In hoofdstuk 3 wordt het beleidskader beschrevell. Naast het relevante 
vigerende beleid op verschillende overheidsniveaus, behandelt dit hoofdstuk 
de relevante genomen en nog te nemen besluiten. 

De principe-oplossing die in hoofdstuk 2 is gepresenteerd en de mogelijke 
varianten voor knelpunten vorl11en de basis voor de alternatieven voor de 
verbetering van de kacle om Tuindorp. Op welke wijze de alternatievell zijn 
opgebouwd uit deze variantell is gemotiveerd weergegeven in hoofdstuk 4. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de huidige situatie en de autonome ontwikkeling* 
van het studiegebied*. Daarbij komen de aspecten landschap, natuUf, 
cultuurhistorie, woon- en leefmilieu, verkeer en recreatie en ruimtelijke 
ordening aan bod. 
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In hoo rdstuk 6 worden de relevanle eITecten op de in hoordstu k 5 
beham.lelde aspecten va n de kadeve rbeteringsv'lrianten en -alternatieven 
beschreven. Dilmbij kamen ook de kostcn aan bod. 

In hoo rdstuk 7 worden de samengestelde alternatieven vergeJeken aan de 
hand va n de beschreven effectell en getoetst aa ll de visie en de doelstellillg 
voo r de verbetering van de kade 0111 T li indorp. 

Hoortlstuk 8 beschrijft de leemten in kellnis en inrormatie, waa rna wordt 
aa ngegeven hoe eell evai ll atieprog rammll' kan worden opgezet. 
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Li teratuurverwijzingen worden in deze projectnotCl /MER met behulp van 
eell IlUIlllller tllssen haken weergegeven []. Dil nummer co rrespondeert met 
de nllrnmers v66 r de lileratlilimandliidingen in de literatuurlijst. 



2 Probleemstelling, visie en doel 

2.1 Algemeen 

De prablematiek met betrekking tot de kade om Tuindorp luidt in grote 
lijnen dat de huidige kade bij (de nieuwe) maatgevende hoogwaterstanden' 
(MHW') op het overgrote deel van het traject niet voldoet aan de 
veiligheidseisen met betrekking tot kruinhoogte' en macrostabiliteit·. De 
waarden van Tuindorp zijn door de noodzakelijke kadeverbetering 
l110gelijk in het geding. 
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Het doe1 van het voornemen waarvoor deze projectnota/MER is opgesteld, 
is gericht op het verbeteren van de kade om Tuindorp om te kunnen 
voldoen aan de veiligheidseisen tegen overstromingen, met inachtneming 
van aanwezige waarden en functies. Deze dienen zoveel moge1ijk te worden 
ontzien en waar l110gelijk te worden versterkt. 

In dit hoofdstuk vindt een nadere uitwerking plaats van de hierboven kort 
geschetste problel11atiek van de kade om Tuindorp. Eerst is de huidige 
veiligheidssituatie geanalyseerd. Vervolgens is op basis daarvan, in het 
kader van de visie, het te hanteren ontwerpprofier voor de verbetering 
gepresenteerd. Daar waar deze principe-oplossing niet tot een optimaal 
resultaat leidt (knelpunten), zijn andere oplossingen (varianten) onderzocht. 
Tevens wordt aandacht besteed aan de landschappe1ijke inpassing van het 
ontwerp en de l110gelijkheden voor een natuurvriende1ijke inrichting en 
beheer van de verbeterde karle. 

2.2 Probleemanalyse 

2.2.1 Veiligheid 

Aigemeen 
Met het oog op de gewenste veiligheid bij hoog water dient de kade 
random Tuindorp te worden verbeterd. De veiligheid van de huidige kade 
is beoordee1d, uitgaande van de eisen die aan een primaire waterkering 
worden gesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in de zogenaamde 'Leidraden' en 
in de 'Handreiking' [32,33]. De huidige situatie van de kade is in 1995 
onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport 
'Geotechnisch onderzoek Waterkering Tuindorp' [12]. 

Een groot deel van de waterproblematiek voor Tuindorp wordt 
veroorzaakt door kwe1water dat via de ondergrond en onder de kade door 
stroomt. In 1995 is onderzoek verricht naar de grondwateroverlast in 
Tuindorp. De resultaten van dit onderzoek zijn vastge1egd in het rapport 
'Grandwateroverlast Tuindorp' [31]. Bovendien is gebruik gemaakt van de 
notitie 'Hoogwaterbeveiliging Tuindorp' [4]. In deze paragraaf zijn de 
resultaten van deze ol1derzoeken verwerkt. De achterliggende berekeningen 



zijn opgenol11en in bijlage 1: waterbouwkundige analyse. De kade is 
beoordeeld op de onderstaande geotechnische aspecten: 
- kruinhoogte; 
- l11acrostabiliteit; .. . 
- plpmg; 
- erosiebestendigheid'; 
- kwer; 
- vreel11de elel11enten'. 

Kruinhoogte 
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De kade om Tuindorp is in feite een zomerkade en geen hoogwaterkering. 
Om de kade geschikt te maken als hoogwaterkering dient de kruin te 
worden verhoogd. Voor de berekening van de kruinhoogte is uitgegaan van 
een rivierafvoer van 15.000 m3/s te Lobith en een overschrijdingsfrequentie 
van 111250 per jaar overeenkomstig de norm voor een primaire 
waterkering. 

De MHW-standen zijn bepaald aan de hand van de nota 93.021 van het 
RIZA 'Maatgevende hoogwaterstanden langs de Rijn en zijn takken 
(1993)" gebaseerd op het advies van de Commissie Boertien. Voor de 
berekening van de golfoploop is uitgegaan van een overslag debiet van 1 
lIs/m. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma DIJKRING. In 
tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de resultaten. 

TabeI2.1: Overzicht huidige en benodigde kruinhoogte 

Omschrijving 1 huidige MIIW Golfoploop/ vereiste gemiddeld 
kruinhoogte Boerlien waakhoogte kruin- benodigde 
(NAP) hoogte verhoging 

(m) 

Rijn +17.51 -17.69 +17.35 0.32 +17.852 ± 0.30 

Vluchthaven +17 .37-17.44 +17.25 0.85 +18.10 ± 0.75 

Bijlandseweg +18.01-18.14 +17.05 0.83 +17.88 n.v.t. 

Scheepswerf +17.53-17.69 +17.40 0.56 +17.96 ± 0.30 

1: Uitgegaan is van de ontwerprouelen nit hel rapport Hoogwaterbeveiliging Tuindorp [4]. 
2: Bij de bepaling van de vereiste kruinhoogte is uitgegaan van een minimale waakhoogte 

van (MHW +) 0,5 m 

De kruinhoogte van de huidige kade is vrij constant en varieert tussen 
17.37 m + NAP en 17.69 m + NAP, met uitzondering van de kade langs 
de Bijlandseweg met een kruinhoogte van meer dan 18.00 m + NAP. De 
kruinhoogte van deze deeIsectie voldoet aan de te stellen eisen. Voor het 
overige deel van de kade is een verhoging van de kruin met enkele 
decimeters noodzakelijk. 
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Macrostabiliteit 
Macrostabiliteit betreft de stabiliteit van de katie tegen afschuiving van 
grote delen van het grondlichaam van de kade. Vit het geotechnisch 
onderzoek blijkt dat er macrostabiliteit van het binnen- en buitentalud 
voldoende is bij een taludhelling van 1:2,5 of flauwer. 

Piping 
Omdat aan de binnenzijde van de kade een afdekkend slechtdoorlatend 
pakket ontbreekt wordt hier geen waterdruk opgebouwd. De waterstand 
aan de binnenzijde wordt bepaald door de ligging van het maaiveld. Het 
geconcentreerd uitstromen van water zal niet optreden, waardoor het 
optreden van piping niet waarschijnlijk is. Er zijn geen maatregelen llodig 
om het optreden van piping tegen te gaan. 

Erosiebestendigheid 
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Ais gevolg van golfoverslag kan erosie van het binnentalud optreden. 
Uitgaande van de resultaten van het geotechnisch onderzoek kan worden 
gesteld dat aIleen de huidige bekleding op het binnentalud van de kade 
langs de vluchthaven niet voldoet. De bekleding op de kade langs de Rijn 
en de Scheepswerf is van goede kwaliteit. Bij een taludhelling van 1 :2,5 tot 
1:3 en een goede grasbekleding is het binnentalud overal voldoende 
erosiebestendig. 

Voor het buitentalud van de kade geldt dat de kleibekleding voldoende 
waterdicht en erosiebestendig dient te zijn. Het geotechnisch onderzoek 
geeft aan dat de kleibekleding op het buitentalud van de kade langs de 
vluchthaven niet voldoet aan de gestelde eisen. De kleibekleding client hier 
vervangen te worden. De kleibekleding op de kade langs de Rijn en de 
scheepswerf voldoet weI aan de gestelde eisen. 

Venledigd buitentahlll 
Op de kade langs de vluchlhaven (deelsectie 11) kan bij een west-noordwesten wind een 
slerke golfoploop optreden. Bet kan niet worden uitgesloten dat len gevolge van de 
golfopioop schade aan het buitentalud optreedt. Door op het buitentalud van de kade 
langs de vluchthaven een steenbekleding aan te brengen kan het optreden van schade 
worden voorkomen. 
Ook bij de kade langs de Rijn (deelsectie I) kan ten gevolge van de grote optredende 
stwomsnelheden erosie van het buitentalud optreden. Er wordt geadviseerd om ook hier 
op het buitentalud een steenbekleding aan te brengen. 

Kwel 
In Tuindorp is tijdens de extreme waterstanden van januari/februari 1995 
op de Rijn sprake geweest van wateroverlast, in de vorm van uittredend 
water langs de kade, aan de west- (vluchthaven) en zuidzijde (Rijn) van het 
gebied. Het is niet duidelijk in hoeverre water via verticale opwaartse 
stroming en/of via het kadelichaam is ingetreden. 
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Gebaseerd op visuele waarnemingen van betrokkenen (gemeente, 
polderdistrict) wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van kwelwater, dat 
met name via de ondergrond aan het oppervlak is gekomen. 
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Schattingen van de gemeente, op basis van het gebruik van diepwelpompen 
en de afvoer door de riolering, komen uit op een waterbezwaar van 
maximaal circa 600 m3/dag, dat gedurende circa 2 a 3 dagen is opgetreden 
(1995). 

Op basis van een uitgevoerde studie blijkt in principe de overlast op twee 
manieren kan worden bestreden, namelijk door het aanbrengen van 
drainage of het aanbrengen van een onttrekkingssysteem, bestaande uit 
deepwells [31]. De kwel heeft geen negatief effect op de veiligheid van de 
kade. Maatregelen ten behoeve van kwel maken als zodanig geen onderdeel 
uit van de voorgenomen activiteit. 

Vreemde eJementen 
[(abe's en ieidingen 
In en nabij de kade rondom Tuindorp bevinden zich diverse kabels en 
leidingen. Omdat het merendeel van de kabels en leidingen reeds aanwezig 
was toen Tuindorp in 1983 in waterschapsverband is gebracht, heeft in de 
meeste gevallen geen toetsing aan de pijpleidingencode plaatsgevonden. 
Er zijn met name veel leidingen aallwezig in het traject ter hoogte van het 
pompstation van de Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland 
(W.O.G) en onder de Bijlandseweg. Deze kabels en leidingen zijn niet 
aangelegd conform de regels en voorzieningen die het waterschap 
normaliter aan de aan te leggen kabels en leidingen stelt. Nagegaan zal 
worden of ten behoeve van de aanwezige leidingen speciale voorzieningen 
moeten worden getroffell. 

Co up ure 
Ter plaatse van de Bijlalldseweg bevindt zich een coupure in de kade, 
waarvoor geen speciale voorzieningen zijn getroffen. Er dienen maatrege1en 
te worden genomen om deze situatie te verbeteren. Permanent afsluiten van 
de coupure is echter geen optie. Ret te overbruggen hoogteverschil is 
zodanig groot (1.25 111) dat deze maatregel niet in verhouding staat tot de 
omvang van de ingreep. Alleen in geval van nood zal de coupure moeten 
worden afgesloten. Hiertoe dienen ter plaatse aanvullende maatregelen te 
worden getroffen, in de vorm van een afsluitbare coupure. 
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Veiligheidsbeschouwing coulJUre 
De waterkering ter plaatse van de coupure dient te voldoen aan het veiligheidsniveau 
voor een primaire waterkering. Bij een constructie met afsluitrniddelen (zoals een 
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COli pure) is een belangrijk deel van de beschikbare 'faalruimte' benodigd voor het 
sluitprOl:es. Dil houdt in dat de kans op stabiliteitsverlies een orde kleiner moet zijn dan 
de kans op niet sluiten van de kering. Door het afsluitmiddel te dimensioneren conform 
de NEN6700 serie, wordt aan deze eis voldaan. 

Voor de kans op falen van het arsluitrniddel geldt: 
Pta < 0.1 * norm 

< 0.1 * 1/1250 per jaar 
< 1/12500 per jaar 

Dit belekent dat de kans op het fa len van het afsluitmiddel kleiner dient te zijn dan 
1/12500 jaar. In de 'Leidraad waterkerende kunstwerken en bijzondere constructies' is 
een methode gegeven om de faalkans van afsillitmiddelen en van de gehele kering te 
berekenen [34]. 

De kans op het niet sluiten tijdig sluilen van de kering is afhankelijk van: 
het hoogwaterwaarschuwingssysteem; 
mobilisatie: 
bedieningsprocedure voor de sluiling; 
bcdrijfszekerheid van de bediening. 

De actuele faalkans van de kering wordt bepaald door het aantal keren per jaar dat de 
kering moet worden geslolell (sluitings/i'equentie) en door de kans op het niet tijdig 
geslolen zijn van het af.~luitnllddel, per vraag. De uiteindelijke faalkans van de kering 
voigt uit: 
Pta = nj * Pns < 1/12500 per jaar 

Pta kans op falen van kering; 
n

J 
aantal keren per jaar dat de kering gesloten moel worden; 

P ns kans op niet sluiten van de kering gegeven noodzaak. 

Voor de Bijlalldseweg is toepassing van een coupure met schotbalken een haalbare 
oplossing. Door een beperkte drel1lpei toe te passen kall de sluitingsfrequentie van de 
kering aanzienlijk worden verkleilld . 

llel veiligheidsniveau van de kering zai worden vastgesteld in overleg met het 
polderdistrict. Hiertoe dienen gegevells beschikbaar te zijn met be trekking tot : 

bedieningsplan; 
onderhoudsplan; 
calarniteitenplan. 

Deze plannen hebben niet aIleen be trekking op de coupure, maar op de 
veiligheidsbeheersing en evacuatiemaalregelen van Tuindorp als geheel. 
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Technisch mogelijke oillossillgen 
Uit de waterbouwkundige analyse van de kade voigt dat de verbeteringsmaatregeIen 
zich voor (vrijwel) het hele traject moeten rich ten op het verhogen van de kruin en het 
vergrolen van de macrostabiliteit, en voor specifieke gedeeIten van de kade 
(Vluchthaven) op hel vergroten van de erosicbestendigheid van de kade. Daarnaast 
moel bij het ontwerp rekening worden gehouucn met de aanwezigheid van objectcn in, 
op en aan de kade. De maatregeIen die in principe kunnen worden genomen om 
bovenstaande probIemen op te lossen, zijn: 

kruill/zoogte: verhoging van de kruin van de kade, met uitzondering van deeIsectie 
Ill: Bijlandseweg; hier is de kade reeds voluoende op hoogte. Voor het overige deeI 
is een verhoging tussen (circa) 0.15 en 0.75 m noodzakelijk; 
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- mac/'ostabi/iteit: de meest voor de hand liggende oplossing is het aanbrengen van een 
talud onder een helling van minimaal 1:2,5. Dit betekent over het algemeen geen 
verfiauwing van het talud ten opzichte van de huidige siluatie; 

- erosiebestelldigheid: door het aallbrengen van een taIlldbekleding van 
erosiebeslendige klei in comb ina lie met een goede grasmat of een steenbekIeding kan 
erosie worden voorkomell; 

- tecllllische lwelpllllfell: bij de noodzakeIijke verbetering van de kade dient rekening te 
worden gehollden met aanwezige kabels en leidingen en pompputten. Voor de 
COli pure dient een opIossing te worden bedacht. In principe zijn voor de coupure 
drie typen maa lregeIen denkbaar: 

weg ophogen; Dc coupure in de Bijlandseweg heeft een drempelhoogte van 
circa NAP + 1 6.65 m. De maa tgevellde waterstand is circa NAP + 17.40 m. 
Indien geen afsillilbare kering wordt toegepast dient de weg 1.25 111 opgehoogd 
te worden tot het niveau van de omliggende kade van NAP + 17 .90 m. Gezien 
de omvang van deze ingrcep in verhouding tot de omvang van de 
voorgenomen activiteit wordt deze variant niet verder in beschouwing 
genomen. 
coupure mel scholbaIken; De sluitingsfre4uentie voor de coupure is 
afhankelijk van de drempelhoogle. Zonder drempel dient de coupure gesloten 
te worden bij een waterslalld van NAP + 1 6.65 m. Dit komt overeen met een 
sfui fillgsji'equell/ie van gemiddeld 11100 pe/' jaa/'. 
coupure met drempel en schotbaIken; Door de drempelhoogle ter plaatse van 
de COli pure te verhogen kan de sluilingsfrequentie van de kering worden 
verlaagd. Bij een drempelhoogte van NAP +17.00 (verhoging met 0.35 m) is 
de sfllitillgsji'eqllelltie gemiddeld circa 1/200 pe/' jaa/', 

In hoofdsluk 4 wordt nader ingegaan op de verbeteringsmaatregelen voor de kade om 
Tuimlorp. 

POll1pput W 0. G. 
In Tuindorp wordt door de W.O.G. grondwater onttrokken op een diepte 
van circa 60 tot 68 01 beneden O1aaiveld (o1v= circa NAP + 16.10 01). Het 
water wordt via een buis uit de tweede watervoerende laag gewonnen. 
Direct onder het maaiveld is hiertoe een afsluitbare bet onnen pompput 
aangelegd met een uitwendige diameter van circa 1.65 m. De hoogte van de 
put is circa 2.15 m. De pompput bevindt zich binnendijks op relatief korte 
afstand van de waterkering. Om de pompput te kunnen handhaven worden 
de volgende maatregelen voorgesteld: 
- Gecontroleerd dient te worden of de wanden en de vloeren van de 

pompput de optredende maatgevende waterdrukken kunnen weerstaan. 
- Gecontroleerd dient te worden of de pompput niet opdrijft tijdens 

maatgevend hoogwater. 



2.2.2 
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- De voor de waterwinnil1g benodigde buis doorsnijdt de eerste 
watervoerende gromllaag. Indien de buis in deze laag bezwijkt zal water 
vanuit de rivier via de buis in de pompput strOl11en. 

- Bovendien kan langs de wand en van de put ten gevolge van een 
geringere weerstand extra kwel optreden. Voorgesteld wordt tijdens 
hoogwater periodieke inspecties uit te voeren ter plaatse van de 
pompput. Eventueel benodigd materiaal voor noodvoorzieningen dient in 
de directe omgeving opgeslagen te worden. 

Beheer en onderhoud 
Het huidige beheer van de kade wordt gekenmerkt door extensieve· 
beweiding met schapen op de kade langs de Bijlandseweg en de 
scheepswerf. De kade langs de Rijn en de vluchthaven worden 
onderhouden door twee a drie keer per jaar te maaien. 

Aanwezige waarden 

LNC-waarden 
De LNC-waarden concentreren zich met name op het landschappelijk en 
cultuurhistorisch waardevolle stedebouwkundig fenomeen Tuindorp (zie 
hoofdstuk 5). 

Bebouwing 
De kade omsluit de wijk Tuindorp. De bebouwing bevindt langs de gehele 
kade op korte tot zeer korte afstand van de teen. Ret woon- en leefmilieu 
vor111t een belangrijke waarde in het studiegebied. 

Samenvattend: 
De kode Olll Tuindorp is bij maatgevende IlOoglVaterstandell Iliet hoog en 
stabie! gelloeg om vo!doende I'eiliglzeid te kUllnen bieden aan de bewoners 
I'an Tuindorp. Het stedeboulvkundig jenomeen Tuindorp vormt een 
belangrijke lvaarde die bij de I'erbetering van de kade moge/ijk in Izet 
geding is. 

2.3 "isie 

2.3.1 Uitgangspunten verbetering 
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Aigemeen 
In de startnotitie· 111.e.f. verbetering kade Tuindorp is de visie op 
hoofdlijnen voor deze verbetering gepresenteerd. De visie is overgenomen 
in deze projectnota/MER. Daarbij is de visie op een aantal punten verder 
aangescherpt en onderbouwd. 

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de kade 0111 Tuindorp in vier deelsecties 
is onderverdeeld, met elk een eigen karakter (zie oak figuur 1.1). 
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Hoofdrichting voor de verbetering 
De sitllatie bij Tllindorp is een bijzondere. Er is sprake van een wijk, die 
speciaal met het oog op de zich daar gevestigde bedrijvigheid is gebouwd. 
In de loop der jaren heeft de fllnctie van Tllindorp als woonwijk zich weI 
gewijzigd, maar het oorspronkelijke karakter van Tuindorp is nog steeds 
herkenbaar. 
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Uitgangspllnt voor de kadeverbetering is om het oorspronkelijke 
woonkarakter van Tuindorp te handhaven en daarom het gebied van 
Tuindorp niet te verkleinen. Dat betekent dat in beginsel wordt gekozen 
voor een buitenwaarts gerichte verbetering, Aangezien de kade slechts over 
een zeer geringe afstand direct aan de rivier ligt, wordt niet verwacht dat 
een buitenwaartse verbetering leidt tot verkleining van het winterbed. In 
overleg met Rijkswaterstaat is op ambtelijk niveau overeengekomen dat 
rivierkundige compensatie' niet noodzakelijk wordt geacht. In het kader 
van deze procedure zal een officiele aanvraag tot vrijstelling plaatsvinden. 

Tuindorp is we gens haar karakteristielee en unieke ligging in de lliterwaard' 
opgenomen in het MIP' ais gebied van bijzondere waarde. Het fenomeen 
van een vooruitgeschoven post in de rivier dient in het kader van de 
kadeverbetering te worden behouden en waar mogelijk te worden versterkt. 

De ligging van de woonwijk kan worden benadrukt door de kade een 
dllidelijke eenheid of grens te laten vormen tussen Tuindorp en het gebied 
buiten de kade. Vanaf de rivier manifesteert Tuindorp zich als een compact 
bastion in een uiterwaardengebied met een industrieel karakter. Binnen de 
kade van Tuindorp overheerst het beeld van een kleinschalige woonwijk, 
met een groen karakter, 

De grens van de kade lean worden versterkt door het contrast tussen het 
gebied binnen en buiten de kade verder te vergroten. Bijvoorbeeld door de 
buitenzijde van de kade een hard en stenig aanzien te geven en de 
binnenzijde jllist een zacht en groen karakter te geven. Daarnaast komt de 
grensfunctie van de kade het beste tot uiting indien een continu profiel 
wOrtlt gehanteerd. Voorgesteld wordt om het buitentalud steil op te zetten 
en het binnentalud flauw op te zetten , Dit zorgt mede voor een verdere 
versterking van het contrast. 

Ten aanzien van de continulteit van het profiel dient te worden opgemerkt 
dat er sprake is van een duidelijk verschil in hierarchie. Deelsectie III langs 
de Bijlandseweg onderscheid zich van de andere deelsecties doordat de 
kade in deze deelsectie de verbinding vormt met de eerste waterkering. In 
deze deelsectie is de kade reeds voldoende op hoogte. Dit verschil dient 
zichtbaar te blijven. 

Over de gehele lengte is sprake van een (vrijweI) groene kade zonder 
functie voor doorgaand verkeer. Het is wenselijk om voor het beheer en de 
inspectie van de kade een voorziening op de kruin van de kade aan te 
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brengen. Bijvoorbeeld een pad in de vonn van groensteen. Voorgesteld 
wordt om dit pad in deelsectie I en II een functie te geven als openbare 
wandelvoorziening. Voor deelsectie III en IV \Vordt dit minder wenselijk 
geacht. 
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Op de over gang van deelsectie III naar deelsectie IV loopt de Bijlandseweg 
door een coupure in de kade. Hierdoor vormt de kade geen aaneengesloten 
geheel en is de herkenbaarheid ter plaatse beperkt. Het 'zichtbaar' maken 
van de doorgaande lijn van de kade wordt wenselijk geacht. Omdat de 
Bijlandseweg een belangrijke functie he eft voor de ontsluiting van Tuindorp 
en de uiterwaard is het permanent afsluiten van de coupure geen optie. Het 
aanbrengen van een (zichtbare) afsluitbare constructie is dat weI. 

VeiIigheid 
Voor de kade is als uitgangspunt gekozen voor een zodanige verbetering 
dat de kade voldoet aan de algemene veiligheidseis dat MHW's die met een 
overschrijdingsfrequentie van 111250 per jaar voorkomen, kunnen worden 
gekeerd. Verder wordt de kade verbeterd om voldoende stabiliteit te 
verkrijgen. Tevens bevindt zich ter hoogte van de Bijlandseweg een coupure 
in de kade, waarvoor een specifieke oplossing moet worden gevonden. 

Om te kunnen voldoen aan deze veiligheidseisen is het verhogen van de 
kade' en het versterken van de taluds noodzakelijk. In principe betekent dit 
dat de kade meer ruimte in beslag gaat nemen. 

Olltwerpprofiel 
In beginsel wordt de verbetering van de kade uitgevoerd in de vorm van 
een grondconstructie. Door te kiezen voor een ontwerpprofiel, wordt 
voldaan aan de wens van een continu profie1 voor de gehele kade. Voor de 
verbetering wordt in principe uitgegaan van het volgende ontwerpprofiel: 
- krllinhoogte volgens de tabel 2.1; 
- taludhelling buitentalud 1 :2,5; 
- tallldhelling binnentalud 1 :3,5; 
- kruinbreedte 4 meter. 

Daarbij wordt de huidige binnenteen* gehandhaafd en wordt 'naar buiten 
toe' verbeterd. 

1 
4m 

f 

steenbekleding 

Figuur 2.1: Ontwerpprofiel 
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De kruinlwogte volgens tabel 2.1 zorgt ervoor dat de kade voldoet aan de 
gestelde veiligheidseisen. De bijbehorende taludhelling en kruinbreedte zijn 
onderdeel van de ontwerpopgave. Rier is sprake van een grotere vrijheid, 
mits aan de randvoorwaarden vanuit veiligheid wordt voldaan (zie 
paragraaf 2.2). In het navolgende zijn de gemaakte keuzen toegelicht. 

In de huidige situatie varieert de kruinbreedte van de kade van circa 2.5 
meter tot ruim 4 meter. Het wordt wenselijk geacht om hierin meer 
uniformiteit aan te brengen. In verband met de wens tot het aanbrengen 
van een inspectiepad op de kade, is daarbij vanuit beheersoogpllnt een 
kruinbreedte (over de gehele lengte van de kade) van 4 meter wenselijk. 

Eveneens vanllit beheersoogpunt gaat de voorkeur uit naar een taludlzelling 
van minimaal 1:3. Bij een steilere taludhelling wordt het beheer bemoeilijkt. 
Maar aangezien het buitentalud wordt voorzien van een steenbekleding 
levert een taludhelling van 1 :2,5 voor het buitentalud geen problemen op. 
Een steenbekleding is bovendien niet alleen vanuit landschappelijke en 
cultuurhistorische overwegingen wenselijk (zie visie), maar daarnaast ook 
zeer onderhoudsvriendelijk. Voor het binnentalud wordt een taludhelling 
van 1:3,5 voorgesteld. Vanuit de visie versterkt een flauw taludhelling het 
contrast tussen het gebied binnen en buiten de kade. Een flauwe 
taludhelling bevordel't bovendien de toegankelijkheid van de kade vanuit 
Tuindorp. Een ander voordeel van het voorgestelde principe-profiel is dat 
op deze wijze voldoende ruimte wordt gecreeerd voor een eventuele 
verhoging van de kade als gevolg van nieuwe MHW's, zonder dat dit ten 
koste hoeft te gaan van aanwezige waarden. 

Tenslotte dient te worden venneld dat bij het ontwerpen van een kade (of 
dijk) in beginsel te werk wordt gegaan volgens het principe 'hoe kleiner het 
ruimtebeslag (en dus hoe kleiner de kans op aantasting van waarden), hoe 
betel" . In dit specifieke gevalleidt de gekozen kruinbreedte en taludhelling 
van de pl'incipe-oplossing, gezien de bepel'kte omvang van de ingreep, in 
gel'inge mate tot extra ruimtebeslag ten opzichte van de huidige situatie (zie 
ook paragraaf 4.2). Een smallere kruinbreedte of een steiler talud is 
daarom vanuit dit opzicht niet noodzakelijk. 

Knelpunten en aandachtspunten 
Daar waar de principe-oplossing geen optimale oplossing biedt dient te 
worden bezien of met behulp van een andere constructie (een constructie in 
grond of een zogenaamde bijzondere constructie') de effecten kunnen 
worden voorkomen, of dat zelfs een verbetering ten opzichte van de 
hllidige situatie kan worden bewerkstelligd. 

Voor de kade in deelsectie IV is de doelstelling om een combillatie van de 
waterkering met de reeds aanwezige geluidswal tot stand te brengen. Deze 
combinatie moet het verschil in functie van beide elementen beter tot 
uitdrukking brengen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de continuiteit 
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van de kade in zijn geheel. Voor de coupure tel' hoogte van de 
Bijlandseweg is het noodzakelijk om een detailoplossing uit te werken. 
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Daarnaast dient bij de inrichting, het beheer en het onderhoud van de kade 
aandacht te worden besteed aan de landschappelijke inpassing en, waar 
mogelijk, het ontwikkelen van natuurwaarden. Hiertoe is een 
landschapsvisie opgesteld (paragraaf 2.3.2) en zijn een aantal aanbevelingen 
voor de verbetering van de ecologische kwaliteit geformuleerd (paragraaf 
2.3.3). 

Landschapsvisie 

AlgeOleen 
De landschappelijke inpassing van de verbeterde kade vormt een belangrijk 
punt van aandacht. Uitgangspunt is om tenminste de huidige kwaliteit te 
kunnen behouden en waar mogelijk de landschappelijke kwaliteit te kunnen 
verbeteren. De landschapsvisie richt zich naast de versterking van het 
bastionkarakter van Tuindorp (zie algemene visie), met name op de relatie 
geluidswal, scheepswerf en te verbeteren kade. 

Gei'ntegreerd ontwerp deelsectie IV 
In de huidige situatie is de landschappelijke kwaliteit van dit dee! van kade 
beperkt. De belangrijkste reden hiervoor is het huidige beeld van kade en 
geluidswal (zie ook hoofdstuk 5). De ligging van deze elementen direct 
naast elkaar schept verwarring. Dit gevoel wordt versterkt doordat de 
geluidswal een grotere omvang heeft dan de kade. 
Zowel de kade als de geluidswal dienen te worden verbeterd (verhoogd). 
De voorkeur gaat hierbij uit naal' een integrale aanpak, waarbij de 
vormgeving van de beide elementen op elkaar wordt afgestemd. In 
paragraaf 4.2 wordt nader aandacht besteed aan de uitwerking hiervan. 

Beplanting 
Op sommige delen van de kade is beeldbepalende beplanting aanwezig. Op 
de kade zelf (inclusief de teen) wordt uit veiligheidsoverwegingen na de 
verbetering geen opgaande beplanting meer geaccepteerd. Beplanting die 
daarol11 moet worden verwijderd, zal door de aanplant van nieuwe struiken 
en bomen elders worden gecompenseerd. 

Het voorstel van de gemeente om langs de weg onderaan de (binnenzijde) 
van de kade langs de vluchthaven (deelsectie II), beplanting met perebomen 
aan te brengen wordt onderschreven [34]. Illdien over de gehele lengte van 
de kade langs de binnenzijde een rij bepJanting kan worden aangebracht, 
zou dit het bee!d van de continui'teit van de kade versterken. Er is echter 
niet overal voldoende ruil11te om een dergelijke lijnbeplanting aan te 
brengen. Er zal daarol11 aIleen beplanting aan de binnenzijde worden 
aangebracht tel' compensatie van beplanting die als gevolg van de 
kadeverbeterillg verloren gaat. 
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Verbetering van de ecologische kwaliteit 

Aigemeen 
Alhoewel in de directe omgeving van de kade de natuurwaarden beperkt 
zijn, bevindt Tuindorp zich in een gebied dat als kerngebied voor 
stroomdalflora' in Nederland wordt beschouwd. Tevens zijn in de 

20 

omgeving van Tuindorp diverse gebieden aanwezig met veel overwinterende 
watel'vogels (zie paragraaf 5.3). 

Ret belangl'ijkste aspect waar de kadeverbetering mogelijk invloed op kan 
uitoefenen, is de ontwikkeling van stl'oomdalflora op de kade om 
Tuindorp. Vanuit twee oogpunten is dit van belang: 
- verbinding van de Tolkamerdijk (actueel van zeer grote betekenis) met 

dijktaluds ten noorden en oosten van Tolkamer (potentieel van betekenis 
vool' onder andere soortenrijke Glanshaverhooilanden); 

- het voorkomen van zeldzame en karakteristieke soorten op zich. 

Aanbevelingen your de verbctering van Ile ecolugische kwaliteit 
Op basis van beschikbare gegevens wordt het zinvol geacht de verbetering van de kade 
van Tuindorp (waar mogelijk) mede te rich ten op de verbetering van de ecologische 
kwaliteil. Voorwaarde is echter dat dit niet ten koste gaat van de landschappelijke en 
cultuurhistol'ische waarde van de kade (visie). Vanuit het aspect natuur zijn in principe 
de volgende wncrete wensen te stellen aan de aanleg en inrichling en het beheer en 
onderhoud van de kade: 

De aanlegwerkzaamhedcll dicneu zovee1 mogelijk le worden uitgevoerd in een 
periode waarin de kans op verstoring voor fauna' het kleinst is (juni, juli, augustus). 
Door het groene billnentalud van de kade (waar mogelijk en zinvol) af le werken 
met een circa 50 centimeter dikkc toplaag van zandige zavel (kleigrond met <17,5% 
lutum, >2% kalk en <5% organische sto!) wordt een goede uitgangssituatie 
gccreeerd voor de ontwikkeling van stroomdalflora. 
Bet binnentalud van de kade dient bij voorkeur te worden ingezaaid met een 
zaadmengsel B3 (grassoorten van schrale omstandigheden). Ret deel van het 
buitentalud dat niet van een steenbekleding is voorzien zou bij voorkeur moeten 
worden ingezaaid met D1 (breedbladigen), maximaal GO kg/ha. 
Door de taluds (tijdelijk) te bedekken met hooi van de nabijgelegen Bijlandsedijk 
(SBB-reservaat Tolkamerdijk), waarop veel stroomdalsoorten voorkomen kunnen 
zaden van deze waardevolle vegetaties worden overgebracht naar de kade om 
Tuindorp (zie paragraaf 5.3). lIet aanbrengen van hooi op de binnentaluds kan 
echter ook overlast voor aanwonende opleveren (ronunel in de tuin). Dit wordt niet 
wenselijk geacht. 
Voor de gehele kade heeft een natliLUtechnisch maaibeheer de voorkeur. Dat wil 
zeggen niet bemesten en cen of twee maal per jaar maaien en afvoeren. 

Het olltwikkelen van stroomdaInora heeft als toegevoegde waarde, dat 
stroomdalvegetaties, die voorkolDen op zavelige grond, door hun intensieve 
beworteling een hoge erosiebe temligheid bjeden [25]. In bovenstaand kader 
is opgemerkt dat bij de verbetering van de kade met name de nadruk 
worth gelegd op het versterken van het ruimtelijke beeld. van het 
stedebouwkuntlige, cultuurhistori cll waardevolle fenomeeu Tuindorp 
(visie). De maatregelen die ill dit kader zijo vOOl'zien, zoa ls het aanbrengen 
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van steenbekleding op het buitentalud, stroken niet gehee1 met de wens tot 
het verbeteren van de ecologische waarde van de kade. 

Omdat aan de verbetering van de landschappelijke en cultuurhistorische 
waarde van Tuindorp de eerste prioriteit toegekend, zullen de 
aanbevelingen die zijn opgenomen ten behoeve van de verbetering van de 
ecologische kwaliteit aileen worden uitgevoerd wanneer dit niet ten koste 
gaat van de maatregelen ten behoeve van landschap en cultuurhistorie. 

Ten aanzien van het beheer van de kade dient te worden opgemerkt dat 
rekening dient te worden gehouden met de aanwezige waterwinning. Dit 
stelt restricties aan het te hanteren bemestingsregime. 

Door het C01l1bineren van kleiwinning voor de kadeverbetering met 
natuurontwikkeling in de omgeving kunnen in principe win-win situaties 
worden gecreeerd. Gezien de geringe 01l1vang van de ingreep is de bijdrage 
echter relatief beperkt. Deze mogelijkheid heeft het karakter van een 
l11itigerende of c01l1penserende maatregel. 

Voor het wilgenstruwee1 aan de teen van deelsectie I zijn geen specifieke 
ontwikkelingsl11ogelijkheden aangegeven (het struweel wordt niet beYnvloed 
door de kadeverbetering). Dit wilgenstruweel dient behouden te blijven. 
Voor dit wilgenstruweel wordt een ongestoorde ontwikkeling voorgestaan, 
onder invloed van de rivierdynamiek van de Rijn. 

2.4 Doelstelling 
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AJgemeen 
De doelstelling van de voorgenomen activiteit (verbetering van de kade om 
Tuindorp) is in de startnotitie als voIgt beschreven: 

het voldoell aan de l'eiliglzeidseisen die worden gesteld aan een 
Iwogwaterkering. lI'aarbij rekening wordt gelwuden met de aaT1lvezige 
beboulVing en daarnaast. vaal' ZOl'er aal11Vezig. landschappelijke. natuur- en 
cu!tuur/zistorische lvaarden. 

Dit kan worden vertaald naar de wens om een integraal verbeteringsplan 
op te stellen waarbij enerzijds de veiligheid dient te worden gewaarborgd en 
anderzijds de kwaliteit van de aanwezige waarden. 

Veiligheid 
Als gevolg van de verbetering moet de kade een waterkering gaan vormen 
die het maatgevend hoogwater met een overschrijdingskans van 111250 per 
jaar bij een afvoer te Lobith van 15.000 m3/s veilig kan keren. Op deze 
wijze wordt aan het gebied van Tuindorp (circa 3 ha groot, met een 
gemiddelde maaiveldhoogte' van 15.70111 +NAP) voldoende bescherl11ing 
geboden bij hoogwater. Hiertoe is een verhoging van de kruin noodzakelijk 
in deelsectie I, II en IV (minimaal circa 0.15 men maximaal circa 0.75 111). 
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In deelsectie III is de kru ill reeds 01' hoagle. Om te zorgcll voa r voldoende 
macrostabilit eit zijn laludhell ingen van 1:2,5 of flauwer noodzakelijk. 

Behoud en ontwikkeling (bcstaande) waanlell. 
In par<lgnl<1f 2.3 is de visie op de verbetering van de katie van Tuindorp 
gepresenteerd . Uitgangspunt is dal het oppervlak V:'l1l Tuindorp niet mag 
worden aangetast (woon- ell Jeefmilieu, cultuurhistorie). Daarnaast wordt 
speciale aant.lacht gev raagd voor de vOl'lngevillg en de Itllu.Jschappelijke 
inpassing va ll de kade. 
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3 Besluitvorming 

3.1 AJgemeen 

In dit paragraaf wordt eerst ingegaan op de historische achtergrond en de 
besluitvorming die heeft geresulteerd in deze projectnota/MER (paragraaf 
3.2). Vervolgens wordt een overzicht gegeven van het, in het kader van de 
voorgenOl11en activiteit, relevante beleidskader (paragraaf 3.3). De nog te 
nel11en besluiten en te volgen procedures worden in paragraaf 3.4 vermeld. 

3.2 Voorgeschiedenis en reeds genomen besluiten 
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Planontwikkeling voor de verbetering van de kade om Tuindorp 
De zomerkade rond Tuindorp was oorspronkelijk in beheer bij de 
gemeente Rijnwaarden . Omdat het een zomerkade betrof en geen 
zogenaamde eerste waterkering of winterdijk viel de kade niet onder de 
verantwoordelijkheid van een waterschap. Pas in 1983 is de kade in 
waterschapsverband gebracht bij het Polderdistrict Rijn en IJssel. 

In 1991 is door het Polderdistrict Rijn en IJ ssel een notitie opgesteld met 
de titel 'Tuindorp, pompen of verzuipen of dweilen met de kraan open' [3]. 
In deze notitie wordt ingegaan op de waterbeheersing bij Tuindorp bij hoge 
rivierstanden en het verhogen van de veiligheid van de kade zodat deze kan 
voldoen aan de veiligheidseis van een overschrijdingsfrequentie van 111250 
per jaar. Op basis van deze notitie is overleg gepleegd met Rijkswaterstaat, 
direetie Gelderland, de gemeente Rijnwaarden en provincie Gelderland. 
Ol11dat Rijkswaterstaat niet bereid was om subsidie te verlenen, is besloten 
de kade niet te verhogen, maar te volstaan met het treffen van maatregelen 
met betrekking tot beheer en onderhoud in het algemeen en 
hoogwaterperioden in het bijzonder. 

In de notitie 'Hoogwaterbeveiliging' zijn de maatregelen met betrekking tot 
onderhoud en hoogwater toegelicht. Het betreft onder andere maatregelen 
als: contrale hoogteligging en dwarsprofiel, draaiboek hoogwaterbeveiliging 
en vluehtroute [4]. 

Na het advies van de COl11missie Boel'tien (zie ook hierna) bleek dat de 
MHW tel' plaatse met circa 35 em verlaagd was. Daardoor werd de 
verbetering van de kade aanzienlijk eenvoudiger. Door het polderdistriet is 
toen alsnog besloten om de kade te verbeteren, mits de overheid eveneens 
een finaneiele bijdrage zou leveren. 

Tijdens het reeente hoogwater van januari en februari 1995 bleek eens te 
meer dat verbetering van de kade rond Tuindorp, uit het oogpunt van 
veiligheid noodzakelijk is, en is het geheei in een strool11versnelling geraakt. 
Ol11dat de kade niet tot de eerste watel'kel'ing behoort is de Deitawet Grote 
Rivieren (Noodwet) niet van toepassing. Om toch op korte tennijn met de 



verbetering te kunnen aanvangen is gekozen de m.e.r.-procedure in te 
zetten. 

Commissie Boertien 
Naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over 
rivierdijkverbetering die eind jaren tachtig en begin jaren negentig werd 
gevoerd, is in 1992 de Commissie Boertien ingesteld. Deze commissie 
onderzocht onder andere de noodzaak voor dijkverbetering en de inbreng 
van landschappelijke-, natuur- en cultuurhistorische waarden (LNC
waarden) in (dijk)verbeteringsplannen. Deze commissie heeft in januari 
1993 haar advies uitgebracht [13]. 
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Een van de conclusies van de commissie is dat, door een andere 
berekeningsmethode, dezelfde veiligheidsnorm met een 
overschrijdingsfrequentie van 111250 per jaar gehandhaafd kan worden bij 
een lagere maatgevende afvoer van de Rijn en zijn takken: 15.000 m3/s (dit 
was voorheen 16.500 m3/s). Dit betekent dat de bijbehorende maatgevende 
hoogwaterstanden (MRW) [14] kunnen worden verlaagd en de dijken 
minder hoeven te worden verhoogd. 

Verder is de commissie van mening dat landschappelijke, natuur- en 
cultuurhistorische waarden (de zogenaamde LNC-waarden) in de 
dijkverbeteringsplannen nadrukkelijker aan bod moeten komen, en dat de 
vormgeving van de dijk kan worden verbeterd door bij het on twerp meer 
rekening te houden met inpassing van de dijk in het landschap. 

De Commissie Boertien adviseert bovendien om te komen tot een meer 
'open' proces. De instelling van een Adviesgraep van belanghebbenden zou 
hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Ook in de besluitvorming 
moeten LNC-waarden meer worden meegewogen en moeten de 
inspraakmogelijkheden worden verbeterd. De commissie heeft daaram 
geadviseerd om dijkverbeteringsplannen m.e.r.-plichtig te maken. Dit advies 
is door de regering overgenomen; volgens het Besluit milieu
effectrapportage moet voor dijkverbeteringsplannen de m.e.r.-procedure 
worden doorlopen [1]. 

3.3 Relevant beleidskader 
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In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de relevante 
overheidsbesluiten en beleidsvoornemens. Ret betreft besluiten en 
voornemens, op het gebied van veiligheid, ruimtelijke ordening, natuur en 
landschap, recreatie en verkeer en infrastructuUf, die aan de voorgenomen 
activiteit beperkingen en randvoorwaarden kUllllen opleggen. Ret gaat 
hierbij alleen om vastgestelde plannen. Plannen in voorbereiding worden 
hier in principe niet bespraken. Uitzondering vormen de plannen rand de 
vlllchthaven (uitwijkhaven), die nog niet zijn vastgesteld. 
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Onderscheid wordt gemaakt naar rijksbeleid, provinciaal beleid en 
gemeentelijk beleid. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van relevante 
plannen. Vervolgens zijn deze plannen kort toegelicht. 

Tabel 3.1: Beleidskader 

RijksbeJeitl Toelsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen (Commissie Boertien) 
Monumentell Inventarisatie Project (MIP) 

l'rovincia al Gelders Rivierdijkellplan (GRIP) 
beleitl Slreekplall Midden Gelderlalld 

lleleidsplan Gelderland Uiterwaardenland 

Gemeenteiijk Slrucluur- en bestemmingsplannen Rijnwaarden 
beleid 

Overig Startnotitie m.e.r. uitbreiding uitwijkhaven Lobith 

Rijksbeleid 
Toetsing uitgangspunten I'ivierdijkl'el'sterkingen [13 J 
Er is een aantal deelonderzoeken uitgevoerd met als doel de toetsing van 
de uitgangspunten voor de rivierdijkversterkingen. Op basis van het 
resultaat van deze onderzoeken heeft de Commissie Boertien advies 
uitgebracht aan de regering. De voornaamste conc1usies van deze toetsing 
zijn besproken in paragraaf 3.2. 

Monumenten bll'entarisatie Project jongel'e bOltlvkunst en stedeboulV 1850-
1940 [24 J 
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In opdracht van het rijk wordt dit project door de provincies uitgevoerd. 
Het project bestaat uit een aantal fasen, na de inventarisatiefase volgen de 
selectiefase (MSP) en de registratiefase (MRP). Momenteel is het project in 
de fase van selectie beland. In samenwerking met de provincie Gelderland 
is Tuindorp door de gemeente Rijnwaarden in het MIP aangeduid als 
gebied van bijzondere waarde. 

Provinciaal belei(l 
Geldel's Ril'ierdijkcnplan (GRIP) (Prollincie Gelderland, 1994) [2J 
In het GRIP worden beleidsuitgangspunten geformuleerd ten aanzien van 
dijkverbeteringsprojecten. Hierbij staat een integrale benadering centraal 
waarbij de veiligheid en technische aspecten, de landschappelijke, 
ecologische en cultuurhistorische waarden en de betekenis van de dijk op 
elkaar betrokken worden. De kade om Tuindorp wordt in het GRIP niet 
met name genoemd, maar voor de verbetering van de kade vormt de 
daarin genoemde 'integrale benadering' het uitgangspunt. 

Streck plan Midden Gelderland [20 J 
In dit streekplan is midden Gelderland onderverdeeld in deelgebieden 
waarvoor beleidsuitspraken op hoofdlijnen worden gedaan. Het 
studiegebied behoort tot het deelgebied 'uiterwaarden'. Daarbij is 
aangegeven dat aan het ruimtelijk beleid voar de uiterwaarden van 
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Gelderland nader gestalte zal worden gegeven in een op te stellen 
streekplanuitwerking. Het betreft het Beleidsplan Gelderland 
U iterwaardenland. 

Beleidsplall Geldel'land Uitel'lI'aal'denland [9 J 
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In het Beleidsplan Gelderland Uiterwaardenland zijn voor het studiegebied 
onder andere de volgende beleidsuitgangspunten aangegeven: 
- Het beleid ten aanzien van de uiterwaarden is gericht op het waarborgen 

van vrije afvoer van water, ijs en sediment en voorts op behoud en 
ontwikkeling van waarden van natuur en landschap, alsmede op de 
voortzetting van agrarisch gebruik. 

- De recreatieve functie van de Bijland dient behouden te blijven. 
- De functie van de Bijland als ganzenslaapplaats dient te worden 

gehandhaafd. 

Uitgangspunt voor de verbetering van de kade van Tuindorp is dat deze 
ontwikkelingen niet worden gefrustreerd. 

Gemeentelijk beleid 
Stl'lIclUUI'- en beste1l1mingsplannen RijnwClCll'den [11, 15, 16, 17 J 
Op lokaal niveau is het beleid vastgelegd in de verschillende 
bestemmingsplannen van de gell1eente Rijnwaarden. De kade heeft in 
deelsectie II vol gens het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming 
voetpad [11]. Op de hoek van deelsectie I en II richting de vluchthaven 
heeft de kruin de bestell1ming 'weg' gekregen [11]. De Bijlandseweg heeft 
een functie voor doorgaand verkeer [15]. Op het deel van de kade dat 
grenst aan het geluidswal van de scheepswerf is geen bestell1mingsplan van 
toepassing. Hetzelfde geldt voor de kade aall de rivierzijde [18]. Ook voor 
het gebied tussen de Grangebergenlaan, de Rheastraat, de Carnalaan, de 
Berenicestraat en de Astreastraat is geen bestemmingsplan van toepassing, 
maar geldt een bouwverordening [18]. Het overige deel van Tuindorp heeft 
volgens het uitbreidingsplan Tolkamer de bestemming 'wonen' gekregen 
[16]. 

Vel' del' dient te worden opgell1erkt dat in verband met geluidsoverlast de 
geluidswal tussen Tuindorp en de scheepswerf dient te worden verhoogd 
met circa 1.50 meter. Deze geluidswalligt tegen de kade aan. 

Overig 
Stal'lnotitie m.e.l'. uitbl'eiding uitlFijlchaven Lobith [5 J 
In de startnotitie worden in principe twee alternatieven voor de uitbreiding 
gepresenteerd: 
- uitbreiding van de haven op de huidige locatie; 
- (gedeeltelijk) verplaatsing naar het toekomstige industrieterrein aan de 

Spijkse Dijk. 
Met betrekking tot de voorgenomen activiteit geldt voor beide alternatieven 
dat de havenfaciliteiten langs de kade van Tuindorp een meer 'economisch' 
karakter krijgen. Er komt een aanlegsteiger voor Rijkswaterstaat. Verder 
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blijven de in de huidige situatie aanwezige particuliere bedrijven behouden. 
Opgemerkt dient te worden dat het MER voor deze uitbreiding nog niet 
gereed is, en er nag geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ongeacht de 
uitkomst van het MER kan worden gesteld dat de planvonning rond de 
uitwijkhaven geen invloed he eft op de verbetering van de kade om 
Tuindorp. Dit is door Rijkswaterstaat Oost Nederland bevestigd tijdens een 
overleg met het Polderdistrict Rijn en IJssel. 

3.4 Te nemen besluiten 

" :-::-:---:: ,fheidemii 

Wet milieubeheer 
Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en het daarop steunende Besluit 
milieu-effectrapportage is voor het verbetering van een rivierdijk, het 
doorlopen van de milieu-effectrapportage procedure (m.e.r.-procedure) 
verplicht. M.e.r.-plichtig is (op grond van artikel 148 Waterschapswet) het 
plan voor verandering van een kade of dijk die niet tot de primaire 
waterkering behoort. Ter onderbouwing van dit besluit dient een MER te 
worden opgesteld. 

Procedure tot ntl toe 
De provincie Gelderland is in dit geval bevoegd gezag. Dit initiatief is 
aangemeld bij het bevoegd gezag, door het indienen van de 'startnotitie' 
[21]. De open bare bekendmaking van de startnotitie in de Staatscourant (2 
augustus 1995) markeert het begin van de m.e.r-procedure. De Commissie 
voor de milieu-effectrapportage (Commissie m.e.r:) [22] heeft op 26 
september 1995 haar advies voor de richtlijnen" voor de inhoud van het 
MER uitgebracht, waama de richtlijnen voor het MER in november 1995 
door het bevoegd gezag zijn vastgesteld [23]. 

lnspraak 
N a het indienell van de projectnota/MER bij Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, spreekt deze zich uit over de aanvaardbaarheid en leggen het 
daama ter visie en verzoeken de Commissie m.e.r. advies uit te brengen. 
Tevens begint een inspraaktermijn, georganiseerd door de provincie 
Gelderland volgens de voorschriften van de Wm. 

Naast de m.e.r.-procedure dient volgens artikel 79 van de Waterschapswet 
het Polderdistrict Rijn en IJssel (initiatiefnemer·) ten behoeve van het 
ontwerp-besluit over het kadeverbeteringsplan inspraak te organiseren 
alvorens het definitieve besluit over bet kadeverbeteringsplan te nemen. 

Indien wordt gekozen voor een alternatiet waarbij de huidige 
bestemmingen worden overschreden, is bovendien een wijziging van het 
betreffende bestemmingsplan noodzakelijk. Ook de gemeente organiseert, 
indien nodig, inspraak op het bestemmingsplan volgens de voorschriften in 
de Wet op de ruimtelijke ordening. Vooralsnog is er (in overleg met de 
gemeente Rijnwaarden) van uitgegaan dat wijziging van de huidige 
bestemmingen niet noodzakelijk is. 
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De inspraak vo]gens de Wet lllilieubeheer, de Wet op de ruillltelijke 
ordening en volgens de Waterschapswet worden zo mogelijk gecombineerd. 
Daarover zal tezijnertijd nader overleg plaatsvinden tussen het 
polderdistrict, de provincies en de gellleenten. 

Waterschapswet 
Na de inspraakronde ten behoeve van het ontwerp-besluit over het 
kadeverbeteringsplan dient bet Polderdistrict Rijn en IJssel een verzoek in 
tot goedkeuring van bet verbeteringsplan voor de kade om Tuindorp 
volgens artikel 148 van de Waterschapswet bij Gedeputeerde Staten van 
Ge1derland. Gedeputeerde Staten beoordelen het kadeverbeteringsplan op 
basis van de projectnota/MER en de inspraakreacties. Gedeputeerde Staten 
publiceren de goedkeuring. Tegen deze goedkeuring van Gedeputeerde 
staten kan door aIle belanghebbenden beroep worden aangetekend. 

2m 
(+2m) 
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Vergunningen 
Alvorens het Polderdistrict Rijn en IJssel met de uitvoering kan beginnen 
dienen de benodigde vergunningen te zijn aangevraagd. Het betreft 
bijvoorbeeld: een ontgrondingsvergunning, aanlegvergunningen en 
vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer. 

De eventuele aanwezigheid van kabels, leidingen en pompputten moet 
getoetst worden aan de pijpleidingcode. Vervolgens kan het polderdistrict 
vergunning verlenen voor de aanwezigheid van deze kabels en leidingen. 

Koppeling van de procedures 
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Omdat de kade 0111 Tuindorp niet tot de primaire waterkering behoort is 
de (nieuwe) Wet op de waterkering niet van toepassing. Desondanks wordt 
de koppeling van de inspraakprocedures voor de Wet milieubeheer, de Wet 
op de ruimtelijke ordening en de Waterschapswet wenselijk geacht. Een 
overzicht van de te doorlopen procedures in het kader van de Wet 
milieubeheer, de Waterschapswet en de Wet op de ruimtelijke ordening is 
weergegeven in figuur 3.1. 
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4 Voorgenomen activiteit en alternatieven 

4.1 Algemeen 

In deze projectnota/MER heeft de voorgenomen activiteit betrekking op de 
verbetering van de kade om Tuindorp. De definitie van de voorgenomen 
activiteit is in paragraaf 4.3 opgenomen. De voorgenomen activiteit is 
daarbij nog niet gedefinieerd als een concreet verbeteringsplan. 

Voor de verbetering van de kade is een (beperkt) aantal varianten en 
alternatieven denkbaar. In het kader van deze m.e.r.-procedure worden die 
varianten en alternatieven ontwikkeld en op hun gevolgen voor het milieu 
beoordeeld. Varianten zijn reeel in bescho,uwing te nemen uitvoeringswijzen 
van verbetering voor een gedeelte van de kade. Met alternatieven wordt 
gedoeld op bundelingen van varianten voor de gehele kade. 

Allereerst wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de methode voor de 
ontwikkeling van varianten en alternatieven (paragraaf 4.2). Vervolgens 
wordt de definitie van de voorgenomen activiteit gepresenteerd (paragraaf 
4.3). Daarna worden de binnen de voorgenomen activiteit passende 
varianten afzonderlijk beschreven (paragraaf 4.4). Tot slot worden in 
paragraaf 4.5 de alternatieven beschreven, die kunnen worden beschouwd 
als een consistente bundeling van varianten tot een verbeteringsplan voor 
de gehele kade. 

4.2 Methode voor de ontwikkeling van varianten en alternatieven 
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Visie 
De ontwikkeling van varianten en alternatieven vindt stapsgewijs plaats. 
De eerste stap zijn reeds in de startnotitie [21] gezet, waar een eerste 
analyse is gegeven van de problematiek en de visie op de kadeverbetering is 
gepresenteerd. Daarbij is in eerste instantie bepaald volgens welk 
ontwerpprofiel de verbetering in principe het beste kan worden uitgevoerd. 
Tevens is aangeven dat op zogenaamde knelpunten andere oplossingen 
denkbaar zijn. 

DetaiUering varianten en samellstellen alternatieven 
Naar aanleiding van de (advies-)richtlijnen en het beschikbaar komen van 
aanvullende informatie, is in paragraaf 2.3 van deze projectnota/MER de 
principe-oplossing nader beargumenteerd en is aangegeven op welke 
locaties varianten worden onderscheiden. Deze geconcretiseerde visie vormt 
de leidraad voor de verdere ontwikkeling en keuze met betrekking tot de 
alternatieven en varianten. In dit hoofdstuk worden de principe-oplossing 
en de onderscheiden varianten nader gedetailleerd. Vervolgens zijn de 
alternatieven voor de gehele kade samengesteld en beschreven. 
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Effectbeschrijving 
De effecten van de uitvoeringswijzen (principe-oplossing en varianten) die 
zijn ontwikkeld worden in hoofdstuk 6 beschreven. Na de effectbeschrijving 
vindt een terugkoppeling plaats: op basis van de resultaten kan voor elke 
variant de optimale uitvoeringswijze worden bepaald. Daarnaast vindt 
zonodig nog een nadere detaillering van de alternatieven plaats. In deze 
stap vindt ook de ontwikkeling van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
(MMAf plaats . 

Consistentietoets 
Tot slot van de ontwikkeling van alternatieven wordt een consistentietoets 
uitgevoerd, met als doe! een terugkoppeling naar de visie. Eventueel vindt 
een laatste bijstelling van de aIternatieven plaats. 

In dit hoofdstuk wordt het eindresultaat van dit 'ontwikkelingsproces' 
gepresenteerd. 

4.3 V oorgenomen activiteit 
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De voorgellomen activiteit is in de startnotitie omschreven als : 

IIet zodanig verbeteren val1 de kade 0111 TUindorp dat voldaall wordt aan 
de I'eiligheidseisen 1'001' een eerste Ivaterkering (overschrijdingsfrequentie 
111250 perjaar) en zovee/ mogelijk I'ekening wordt gehoudenl11et de 
bestaande bebott\ving en 1Il0onjullctie. De voorgeno1Jlen activiteit diem 
I'D/doende aan te sluiten bij het rijks- en pl'ovinciaal beleid, alsmede bij het 
ge1l1eentelijk beleid. 

De voorgenomen aetiviteit is dus nog niet gedefinieerd als een concreet 
verbeteringsplan. Voor de verbetering is een aantal varianten en 
alternatieven denkbaar. In het kader van deze m.e.f.-procedure zijn in 
hoofdstuk 2 de uitgangspunten voor de verbetering gefonnuleerd (visie). 
Daar is aangegeven dat een buitemvaartse verbetering het uitgangspunt 
voor het antwerp vortnt. Tevens is aangegeven welke principe-oplossing in 
beginsel wortlt gehallteerd. Daarnaast maken een integrale oplossing ter 
hoogte van de geluidswal en een bijzondere eonstruetie ter hoogte van de 
coupure onderdeel uit van de voorgenomen activiteit. 

Benadrukt is dat het uit landschappelijk oogpunt niet is aan te bevelen om 
veel te varieren in de vormgeving van het dwarsprofiel. De korte lengte van 
de kade versterkt de wens tot een eenduidige vOrlngeving. Gestreefd dient te 
worden naar een ontwerp dat als geheel een herkenbare vorm heeft en 
waaruit de funetie (beschermen van Tuindorp) duidelijk naar voren komt. 

Toepassing van de principe-oplossing leidt ter hoogte van de geluidswal en 
de eoupure tot zogenaamde 'knelpul1ten'. Voor deze knelpllnten worden 
varianten in beschouwing genomen. Op welke wijze uit deze varianten reele 
alternatievell worden samengeste1d is in het navolgende beschreven. Hierbij 



is een belangrijke randvoorwaarde dat de toepassing van varianten bij 
knelpllnten niet mag lei den tot een inconsistent (kade)ontwerp . 
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4.4 Kadeverbeterillgsvarianten 

4.4.1 Principe-oplossing 
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Bij de verbetering van de kade wordt in principe uitgegaan van het 
volgende ontwerpprofiel: 
- kruinhoogte volgens de tabel 2.1; 
- taludhelling bliitentailid 1 :2,5; 
- taludhelling binnentalud 1 :3,5; 
- kruinbreedte 4 meter. 

E1' wordt uitgegaan van een buitenwaartse verbetering, dat wit zeggen dat 
de binnenteen van de kade op zijn plaats blijft. Het ruimtebeslag van deze 
oplossing blijft voor een belangrijk deel binnen het hllidige ruimtebeslag 
van de kade. Op een aantal plaatsen is sprake van een beperkt extra 
ruimtebeslag. Zo is ter hoogte van het W.O.G.-pompstation sprake van een 
extra ruimtebeslag aan de buitenzijde van de kade van circa 2.5 meter, 
daarnaast wordt het maaiveld plaatselijk enigszins opgehoogd. Hier 
bevinden zich echter naar verwachting geen waarden. 

Figuur 4.1, tot en met 4.4 geven een schematische weergave van de 
principe-oplossing in respectievelijk deelsectie I, II, III en IV. In figuur 4.3 
is de sitllatie in deelsectie III weergegeven; de kade is hier voldoende op 
hoogte, de werkzaamheden hier hebben betrekking op de aanleg van een 
onderholldspad op de kruin en daarnaast beperkte werkzaamheden aan het 
buitentalud. Figllllf 4.4 is onderverdeeld in figuur 4.4.a: situatie ter hoogte 
van de geluidswal en figuur 4.4.b: situatie ter hoogte van het W.O.G.
pompstation. 

Rijn 

Figuur 4.1: Principe-oplossing in deelsectie I 
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Figuur 4.2: Principe-oplossing in deelsectie I~ 
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Figuur 4.3: Pl'incipe-oplossing in deelsectie Ill, voldoende op hoogte 

Scheepswerf 

Figuul' 4.4.a: Principe oplossing in deelsectie IV, tel' hoogte van de 
geluidswal 
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Figuur 4.4.b: Principe-oplossing in deelsectie IV, ter hoogte van het 
W.O.G.-pompstation 

Varianten voar het oplossen van knelpunten 

Algemeen 
Op een tweetallocaties ('knelpunten') biedt de principe-oplossing niet de 
meest optimale mogeIijkheid voar verbetering van de kade. Voor die twee 
locaties zijn, binnen de aan de verbetering gestelde uitgangspunten 
(paragraaf 2.3), varianten ontwarpen: 
- overgang van deelsectie III naar IV (coupure); 
- deelsectie IV (inpassing gelttidswal). 

Coupure 
Voor de situatie bij de coupure zijn in principe twee varianten denkbaar: 
- de coupure afsluiten met behulp van schotbalken; 
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- de weg zodanig omhoog brengen dat de kade ter hoogte van de coupure 
voldoende hoog is. 

De coupure afsluiten met behulp van schotbalken is in deze situatie de 
meest voar de hand Iiggende oplossing. Bij de toepassing van schotbalken 
behoort een risico-analyse met betrekking tot de procedure bij haogwater. 
Daarnaast is nagegaan hoe groot de kans is dat de coupure daadwerkelijk 
moet worden afgesloten (sluitingsfrequentie, zie paragraaf 2.2). 

Het volledig ophogen van de weg ter plaatse biedt, gezien het grate 
hoogteverschil dat moet worden overbrugd, geen reele oplossing (zie ook 
paragraaf 2.2). Ter 'optimalisatie' van de variant die uitgaat van een 
afsluitbare constructie kan wei gekozen worden voor het aanbrengen van 
een lichte verhoging in het wegdek (in de vonn van een verkeersdrempel). 
Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de kans op afsluiting van de 
constructie wordt teruggebracht van 111 00 naa1' 11200. Deze oplossing beeft 
dan ook de voorkeur. In figuur 4.6 is de huidige situatie gevisualiseerd en 
in figuur 4.7 de variant met de drempel; er is geen extra ruimtebeslag. 
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4.5 

4.5.1 

lnpassing geluidswal (deelsectie IV) 
Voor dit knelpunt is in paragraaf 2.3.2 (landscbapsvisie) de voorkeur 
uitgesproken voor een geintegreerde oplossing voor de waterkeri~g en 
geluidswal. 
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Deze geintegreerde oplossing kan op verschillende wijze worden 
vormgegeven. Zo kan worden gedacht aan het vervangen van de geluidswal 
door een glazen geluidscherm. Op deze wijze wordt de interactie tussen 
Tuindorp en de scheepswerf weer in ere hersteld. De kosten van een 
dergelijke oplossing staan echter niet in verhouding met de kosten van de 
totale verbetering. Deze oplossing is daarom financieel niet haalbaar. 

Ook een verbetering van de vormgeving van de geluidswal, ter versterking 
van het contrast tussen geluidswal en kade, kan leiden tot een verbetering 
van de landschappelijke kwaliteit ter plaatse. De over gang tussen beide 
elementen kan duidelijker :worden vormgegeven. Door de aanzet van een 
steenbekleding langs de buitenzijde van de kade en de bekleding met 
opgaande beplanting van de geluidswal wordt bet verschil in functie tussen 
de beide elementen duidelijker dan voorheen. 

In figuur 4.8 en 4.9 is de situatie ter hoogte van het geluidswal 
gevisualiseerd. Achtereenvolgens is weergegeven: de huidige situatie en de 
geoptimaliseerde oplossing, waarbij ook de aankleding van de geluidswal is 
betrokken. 

Kadeverbeteringsalternatieven 

Algemeen 

In deze paragraaf zijn alternatieven samengesteld voor de verbetering van 
de kade als geheel door het koppelen van varianten (paragraaf 4.3). De 
kadeverbeteringsalternatieven bestaan dus uit kettingen van varianten. De 
varianten zijn zodanig op elkaar afgestemd dat een consistent altematief 
ontstaat. Er zijn twee alternatieven samengesteld, te weten een 
l'oorkeul'salternatief (VA) en een meest milieuvl'iendelijk alternatieJ (MMA). 

Het voorkeursalternatief is sal11engesteld uit de varianten die tezamen 
zorgen voor een verbetering van de kade zonder (grote) negatieve effecten 
voor aanwezige waarden. 

Het MMA is bet alternatief waarbij de beste 1110gelijkheden ter 
bescherl11ing van het milieu worden toegepast, uiteraard binnen de geldende 
veiligheidsl11arges. Het MMA onderscheid zich van het VA door de extra 
aandacht die wordt besteed aan de wijze van aanleg, gebruik en beheer 
(met het oog op verbetering van de ecologische waarden). 
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De samenstelling van de alternatieven is gebaseerd op de effecten van de 
varianten. De negatieve effecten van varianten zijn meestal direct 
gerelateerd aan het ruimtebesiag. 

In bijlage 2 is een overzicht van de kadeverbetering opgenomen. 

Voorkeursalternatief 

Vormgeving 
De visie is het uitgangspunt geweest voor de vormgeving van het 
voorkeursaiternatief. De vormgeving van de kade is daarom met name 
gericht op de verbetering van de cultuurhistorische en Iandschappelijke 
kwaliteit van de kade en van Tuindorp ais geheel. 
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Dit betekent concreet dat in het voorkeursalternatief (VA) voor de gehele 
kade uit wordt gegaan van toepassing van de principe-oplossing. Alleen 
wordt ter hoogte van de coupure een afsIuitbal'e constructie in combinatie 
met een verhoging van het wegdek van 0.35 m (,verkeersdrempeI') 
aangebracht. Bovendien is gekozen voor een integrale vonngeving van de 
kade en de geluidswal in deelsectie IV. Op de kade wordt een inspectiepad 
van groensteen aangebracht. 

Beheersaspecten 
In het voorkeursalternatief won.lt voor het bil1l1entalud het huidige beheer 
vool'tgezet. Dit betekent dut in deelsectie IV plaatselijk beweiding mogelijk 
blijft. In deelsectie I en II gaat de voorkeur uit naar gazonbeheer, gezien de 
nabijheid van woningen. 
Het buitelltalud wordt voor een belangrijk deel voorzien van een 
steenbekleding (zie visie). In deelsectie I en II wordt het gehele buitentalud 
bekleed. In deelsectie IV wordt alleen het buitentalud tot aan de geluidswal 
geheelmet steen bekleed. Ter hoogte van de geluidswal wordt volstaan met 
eell rand van steenbekelding. 
Zoals eerder is genoemd onderscheid deelsectie III zich van de overige 
deelsecties. Hier wordt geen steenbekleding aangebracht en wordt een 
natuurtechnisch beheer voorgesteld, zowel van het binnen- ais van het 
buitentalud . 

Ui h'oeringsaspecten 
Vooralsnog wordt uitgegaan van een start van de werkzaamheden in 
augustus 1996. Gezien de relatief geringe omvang van de ingreep kunnen 
de werkzaamheden voor de winter worden afgerond. Het uitvoeren van de 
verbeteringswerkzaamheden gaat uiteraard niet ongemerkt voorbij aan de 
aanwonenden. Door een goede begeleiding van het werk zal het 
palderdistrict er echter alles aan doen de averlast vaor de amgeving tot een 
minimum te beperken. Vaar de uitvoering van de werkzaamheden zal een 
bestek worden apgesteld, waarin ook kadel's voor de milieukundige 
aspecten, rijroutes, e.d . zijn aangegeven. De werkzaamheden bij de 
Bijlalldseweg worden in twee fasen uitgevoerd. Op deze wijze kan de 
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bereikbaarheid van Tuindorp worden gegarandeerd. Daarnaast zal 
afstell1ming plaatsvinden met de werkzaamhedell aan de Bijlandseweg die 
door de gemeente worden uitgevoerd. 

Mitigerende· en compenserende· maatregelen 
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Het ontwerp van de kade voldoet in belangrijke mate aan de visie. Er kan 
eehter niet worden voorkomen dat de opgaande beplanting op de kade 
moet worden verwijderd. Dit zal worden gecompenseerd door aan de 
binnenzijde van de kade nieuwe beplanting aan te brengen. Een nadere 
uitwerking hiervan vindt plaats in het ontwerp-plan. Met betrekking tot de 
LNC-waarden zijn verder geen aanvullende mitigerende of compenserende 
maatregelen opgenomen in het voorkeursalternatief. 

Ter verbetering van het woon- en leefmilieu worden de volgende 
aanvullende maatregelen getroffen. Het onderhoudspad op de kruin wordt 
in deelseetie II en voor een deel ook in deeIsectie I opengesteld voor 
publiek. Hiertoe wordt het pad in deelseetie II voorzien van een 
klinkerverharding. In deelsectie I wordt volstaan met een 
groensteenverharding om betreding bij slecht-weer-omstandigheden te 
ontmoedigen. Op de hoek van deelseetie II naar deelseetie I wordt een 
bankje geplaatst van waar men zieht heeft over de Rijn. 

Gezien de geringe omvang van de ingreep wordt 'werk-met-werk' maken in 
het kader van het voorkeursalternatief niet als reele optie beschouwd. De 
benodigde klei zal uit 'de markt' worden betrokken of zo mogelijk uit een 
bestaand natuurontwikkelingsproject. 

Meest mi1ieuvriendelijk alternatief 

Vormgevillg 
Gezien de geringe omvang van de ingreep komt het meest 
ll1ilieuvriendelijke aiternatief (MMA) qua vorll1geving overeen met het VA. 
Het MMA onderseheid zieh van het V A door de bijzondere extra aandaeht 
die wordt besteed aan de verbetering van de ecologische kwaliteit. Dit heeft 
echter geen effect op de vormgeving van de kade. 

Beheersaspectell 
In afwijking van het VA wordt voor het binnentaiud van de gehele kade in 
het kader van het MMA een natuurtechnisch beheer wordt gevoerd, 
inclusief het aanbrengen van een zavelige toplaag en hooi van het 
natuurreservaat Tolkamer van Staatsbosbeheer (SBB). Ook de delen van 
het buitentalud zonder steenbekleding (deelseetie III en deels ook IV), 
krijgen een natuurtechnisch beheer (zie voor bijzonderheden paragraaf 
2.3.3). 

Uitvoeringsasllecten 
Hinder tijclens de aanlegfase komt overeen met het VA. 
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Mitigerende en compenserende maatregelen 
In het MMA is de mogelijkheid opgenomen om voor de kleiwinning ten 
behoeve van de verbetering aan te sluiten bij bestaande 
natuutontwikkelingsprojecten in de omgeving. Daarbij wordt gedacht aan 
de volgende twee nabijgelegen gebieden: 
- delell van een natuurontwikkelingsgebied tusseh de Oude Waal en De 

Bijland, waar natuurgerichte aanpassing van het terrein gewenst is; 
- delen van het natuurontwikkelingsgebied in de Lobberdensche Waard, 

waar natuurgerichte (reliefvolgende) ontkleiingen gewenst zijn. 
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5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

5.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de natuur-, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden, alsmede van de overige 
waarden en functies van de kade om Tuindorp en zijn directe omgeving. 
Daarbij wordt aangesloten bij de handreiking 'Inventarisatie en waardering 
LNC-aspecten' van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen 
[34]. De beschrijving vindt plaats op de volgende drie niveaus: 
- I'egionil'eau: beschrijving van de de ligging van het studiegebied in het 

grotere verband. 
- trajectnil'eau: beschrijving van de aspecten binnen de invloedssfeer aan 

weerszijde van de te verbeteren kade. 
- kadelliveau: beschrijving van de elementen op en aan de kade, en de kade 

zelf. 

Naast de LNC-aspecten is voor de situatie in Tuindorp met name het 
woon- en leefl11ilieu van belang. Ook de aspecten recreatie en verkeer 
worden besproken. Per aspect worden relevante autonome ontwikkelingen 
in het gebied olllschreven. De autonome ontwikkeling van het gebied is die 
ontwikkeling die zich in ieder geval voordoet, ook illdien de voorgenOl11en 
activiteit niet plaatsvindt. 

5.2 Landschap 

5.2.1 Huidige situatie 

Regionaal 
Het landschap wordt op regionaal niveau heel nadrukkelijk bepaald door 
de dynamiek van de rivier en de strijd van de mens daartegen. In het 
gebied zijll daardoor zowel uitgesproken natuurlijke patronen als 
uitgesproken l11enselijke technische patronen aanwezig. 

In het achterland ligt het Oude Rijnstrangengebied (ingepolderde 
uiterwaarden). Ret landschap wordt hier bepaald door de afwisseling van 
open, tamelijk re1iefrijke l11eanderruggen en -geulen. Tussen de in de 
uiterwaard gelegen kade en het Oude Rijnstrangengebied ligt een oeverwal. 
In dit relatief hooggelegen gebied bevindt zich van oudsher bebouwing. 
Tuindorp ligt echter buiten dit gebied in het winter bed van de rivier. 

De stroomrug wordt begrensd door verschillende dijken, die het beeld van 
het gebied bepalen. De uitgevoerde dijkverbeteringen geven het gebied een 
'gemaakte' indl'uk. De verbeterde dijken hebben een robuuste en 
uitgesproken technische vonn. Ret uiterwaardengebied is vrijwe1 gehee1 
vergraven als gevolg van de winning van zand en grind (De Bijland). Tel' 
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plaatse is een groot open meer ontstaan. Ook bij dit element is de 
natuurlijke vonn verdwenen en vervangen door een technische vorm. 

Lokaal 
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Er is een duidelijk contrast tussen het gebied binnen en buiten de kade. 
Binnen de kade vormt het woon- en leefmilieu de belangrijkste functie. 
Ruimtelijk gezien is het een besloten gebied met kleine maten. Aan de 
buitenzijde bepalen met name de aanwezige industrie en infrastructuur het 
beeld. Dit gebied is vee I opener dan het gebied binnen de kade en de 
verschillende elementen hebben een veel grotere maat. 

Tuindorp heeft een bijna vierkante plattegrond. Ret gebied is toegankelijk 
vanuit het noordoosten via een coupure. Twee van de vier zijden liggen 
direct aan het water. In deelsectie I (Rijn) en deelsectie II (Vluchthaven) is 
er een duidelijk zichtrelatie met het water. In het gebied binnen de kade is 
er aIleen l'ariatie ten aanzien van de orientatie van de woningen ten 
opzichte van de kade. Dit beYnvloedt de mate van samen/zang tussen de 
kade en deze elementen. Aan de buitenzijde van de kade is sprake van 
variatie in het grondgebruik. Deze zal echter niet door de kadeverbetering 
worden beYnvloed. 

In deelsectie I liggen de meeste huizen met de achterkant naar het water en 
grenst het particulier eigendom direct aan de kade. Er is daarmee sprake 
van een sterke samenhang. In deelsectie 11 staan de huizen met de voorkant 
naar de kade en is er tussen de huizen en de kade nog een weg aanwezig. 
De samenhang tussen de huizen en de kade is hier zwak. In deze deelsectie 
heeft het buitengebied een duidelijk industrieel karakter. In deelsectie III 
loopt de Bijlandseweg tussen de kade en de bebouwing van Tuindorp door. 
Er is daardoor mindel' samenhang tussen de elementen en de kade. In 
deelsecfie IV grenst de kade aan de scheepswerf. Rier is de relatie met het 
water minder duidelijk dan in deelsectie I en II, als gevolg van de 
aanwezigheid van een geluidswal tussen de kade en de scheepswerf. Deze 
geluidswal belemmert het zicht vanaf de kade op de werf en het water. 
Desondanks zijn de grote kranen en bedrijfsgebouwen vanuit Tuindorp 
duidelijk zichtbaar. De kade ligt aan de achterkant van de huizen, er is een 
sterke samenhang tussen de bebouwing en de kade. De kade is hier niet 
openbaar toegankelijk. 

Kade 
In het voorafgaande is beschreven dat de dijken langs dit dee} van de Rijn 
(als gevolg van de dijkverbetering) over het algemeen vrij fors van formaat 
zijn. In het achterliggende oude Rijnstrangengebied bevinden zich nog 
'relicten' van de oude dijken, die steil en smal van vorm zijn. 
De kade om Tuindorp vormt hiermee een sterk contrast. Het betreft geen 
forse dijk of hoge, smalle dijk, maar een lage kade in de uiterwaard die niet 
aileen parallel aan de rivier loopt, maar het dorp geheel omsluit. De kade 
is bijna overa! een groene kade met een grastalud, aileen de buitenkant van 
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de kade langs de vluchthaven is deels voorzien van een stortsteenbekleding. 

De kade is vrij constant van hoogte, alleen de kade langs Bijlandseweg is 
hoger dan de kade in de overige drie dee1secties. De kade is dus geen 
onderdeel van het doorlopende systeem van winterdijken langs de grote 
rivieren maar een lokaal element. De kade omsluit Tuindorp en vonnt op 
de lokale schaal een continue IUn. die alleen ter plaatse van de coupure in 
de kade door de Bijlandseweg wordt onderbroken. De sculptUUI' van de 
kade is helder in aBe dee1secties, behalve in deelsectie IV (ge1uidswal). 

De kade is ter hoogte van deze coupure niet duidelijk als zodanig 
herkenbaar. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de coupure geen 
onderdeel van een doorgaande rechte lijn is, maar exact op een van de 
hoekpunten ligt. Ook de geluidswal in dee1sectie IV doet afbreuk aan de 
herkenbaarheid van het profiel van de kade. Door de combinatie van de 
onderbreking en de slecht herkenbare kade wordt de continulteit van de 
kade als ring doorbroken. 

Er bevindt zich geen open bare weg op de kade. AIleen in deelsectie II ligt 
een smal voetpad op de kruin. Hier bevinden zich bolders in het 
buitentalud. Deze bolders worden gebruikt voor het vastleggen van 
schepen. In een klein gedeelte van deelsectie I en in deelsectie IV is 
beplanting op de kade aanwezig. Nabij het grondwaterpompstation vomIt 
de beplanting van bomen rond het gebouw en in de kade een Izel'kenbool' 
groen element. Bij deelsectie I is buiten de kade een wilgenstruweel 
aanwezig. 

Autonome ontwikkeling 

In verband met geluidsoverlast van de scheepswerf de Hoop zal de 
geluidswal tussen Tuindorp en de scheepswerf worden verhoogd met circa 
1.5 meter. Deze geluidswal ligt tegen de huidige kade aan. Verhoging van 
de geluidswal, zonder aandacht voor de vormgeving en de relatie met de 
kade, heeft een negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit' van de kade en 
de omgeving ter plaatse. 

5.3 Natuur 

5.3.1 Huidige situatie 
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Regionaal 
Belangrijke natuurgebieden op regionaal niveau zijn: Oude 
Rijnstrangengebied, Lobberdensche Waard, Oude Waal en (het noorde1ijk 
deel van) de Bijland. Het betreft natuurwaarden van internationale 
betekenis, met name met betrekking tot water- en moerasvogels. 
De Oude Rijnstrangen , met onder andere open water en moerasvegetaties, 
herbergen bijvoorbeeld grote aantallen broedende water- en moerasvogels. 



De belangrijkste soort is de Roerdomp [27]. Ook zijn zowel de 
Rijnstrangen, als de uiterwaarden van de rivieren van groot belang voor 
overwinterende watervogels (ganzen, zwanen en eenden), die afhankelijk 
zijn van combinaties van biotopen (bijvoorbeeld open water om op te 
rllsten en grasland om op te foerageren). Deze gebieden Hggen op ruime 
afstand van de kade. 

Lokaal 
In de huidige situatie zijn de natuurwaarden beperkt. Naar verwachting 
heeft de verbetering van de kade am Tuindorp hierop geen negatieve 
invloed. 

Vegetatie· 
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Langs de kade komen diverse bomen voor, het betreft algemene soorten als 
populieren en wilgen. In de smalle uiterwaard tussen de kade en de Rijn 
(deelsectie I) komen wilgenstruwelen VOOL De actuele waarden van deze 
struwelen zijn niet bekend. 

Wat betreft stroomdalflora ligt Tuindorp in een belangrijk gebied. Met 
name het reservaat Tolkamerdijk (in beheer bij Staatsbosbeheer) ten westen 
van Tuindorp is van zeer grote betekenis. Rier komen zeer waardevolle 
dijkvegetaties voor, met typische stroomdalgraslanden [28]. Op grond van 
onder andere de klei-samenstelling van de dijken en de expositie ten 
opzichte van de zon, zijn de zuid-geexponeerde taluds van de Rijn-dijken, 
zowel ten westen als ten oosten van Tuindorp, potentieel van betekenis 
voor stroomdalsoorten van straomdalgraslanden en soortenrijke 
G lanshaverhooilanden. 

Fauna 
De Bijland is bekend om zijn grate waarde als rustplaats voor ganzen 
(voornamelijk riet- en kolganzen) in de winterperiode. Ook voor andere 
vogelsoorten (diverse eendesoorten, zwanen, steltlopers en meeuwen) is het 
gebied van belang. Juist in de hoek waar de kade om Tuindorp is gelegen 
is de waarde echter gering, als gevolg van de verstorende industriele 
activiteiten die daar plaatsvinden [26]. 

Kade 
Over de natuurwaarden van de kade om Tuindorp zijn vrijwel geen 
inventarisatie-gegevens beschikbaar. Tijdens een veldbezoek in december 
1995 is gebleken, dat op de buitenzijde van de kade in deelsectie II onder 
andere Grote centaurie voorkoll1t, een zeldzame (stroomdaI)plant die juist 
in deze omgeving veel voorkomt. 

De buitenzijde (rivierzijde) van de kade deelsectie I is bekleed met klei met 
een te hoog lutumgehalte voor stroomdalvegetaties. Op dit talud komen 
vooral soorten van voedselrijke milieus voor (bijvoorbee1d Ridderzuring). 
De hoek van deelsectie I en IV is beplant met populieren. De actuele 
waarden voor flora en fauna van dit bosje zijn niet bekend. Deelsectie III 
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(de kade Iangs de Bijiandseweg) bevat voor een deel vegetaties met enige 
tot vrij grote waarde [28]. 
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Omaat het veldbezoek ter inventarisatie van de natuurwaarde van de kade 
en de directe omgeving heeft plaatsgevondell in het winterseizoen, zijn de 
beschikbare gegevens niet vlakdekkend (leemte in kennis). 

Autonome ontwikkeling 

Het beleid ten aanzien van de uiterwaarden is onder andere gericht op 
behoud en ontwikkeling van waarden van natuur en landschap [6, 9]. Voor 
de kade en de directe omgeving ervan zijn geen relevante autonome 
ontwikkelingen voorzien. 

5.4 Cultuurhistorie 

5.4.1 Huidige situatie 

Regionaal niveau 
In het deelrapport Cultuurhistorie van het GRIP wordt de omgeving van 
Tuindorp aangeduid ais 'rivierdijkeniandschap van geringe tot zeer geringe 
waarde'. De belangrijkste reden hiervoor is de sterke ontgronding van de 
uiterwaarden ter plaatsen, waardoor deze component van het 
rivierdijkenlandschap vrijwel verdwenen is [10]. 

Lokaal Iliveau 
Ontsl{wllsgesclliedenis 
Tuindorp (150 woningen) werd in 1919-1920 gebouwd door de fabrikant 
Bodewes van de Lobitsche Scheepsbouw Maatschappij (nu werf de Hoop) 
ten behoeve van de arbeiders van de naastgelegen werf. Zoais op veel 
plaatsen in Nederland betreft het een fabriekskoionie 
(arbeiderswoningbouw voor en door een fabriek) in een tuindorp-achtige 
context: een relatief ruim opgezet woningbouwcomplex met veel groen. De 
bebouwing van Tuindorp werd na 1945 uitgebreid: aan de oostzijde de 
Carnastraat en aan de zuidzijde de Berenice- en de Astreastraat. De 
(gereformeerde) kerk op de overgang van deeisectie III naar deeisectie IV 
dateert uit 1948. De binding tussen Tuindorp en de werf is in de huidige 
situatie nog steeds groot, zij het minder dan voorheen. 

Ensembles' ell indil'iduele objectell 
Vanaf 1890 zijn, in navo]ging van Enge]se voorbee1den, op meerdere 
plaatsen in Nederland tuindorpen ontwikkeld. De gedachte die men hierbij 
had was dat een tuindorp aI het goede moest vertegenwoordigen van 
ellerzijds de stad (gezamenlijke voorzieningen) en anderzijds het 
buitengebied (openheid, rust). Karakteristiek voor tuindorpen en 
soortgeIijke bebouwing is de eellheid van het stedebouwkundig en 
architectonisch ontwerp: beide zijn in samenhang en geIijktijdig 
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vormgegeven. Daarnaast geldt dat de architectuur van een tuindorp 
meestal een landschappelijk, ruraal karakter heeft. Dit geldt ook voor de 
architectuur van Tuindorp. 

50 

Het stedebouwkundig plan van Tuindorp is bijzonder simpel. Het bestaat 
uit enkele straten met kleine blokken (vrijwel) identieke arbeiderswoningen 
die zijn aangelegd rondom een binnenterrein. De woningen zijn ontsloten 
midde1s boogvormige poortjes in de muren die deze woningblokken 
onderling verbinden. De architectuur van dit complex kan gekarakteriseerd 
worden als traditionele baksteenbouw. De locatie van Tuindorp is 
bijzonder te noemen, maar hiervan is geen gebruik gemaakt (orientatie op 
het water, zichtlijnen). De nieuwbouw (na 1945), die niet bij het 
oorspronke1ijke stedebouwkundige plan behoort, sluit bovendien het 
complex dat dateert uit 1919-1920 aan de rivierzijde min of meer af. 

Ook kenmerkend is dat Tuindorp oorspronke1ijk een eigen 
drinkwaterwinning bezat. De bijbehorende watertoren is tijdens de oorIog 
verwoest en is uiet opnieuw herbouwd . Het pompstation van de W.O.G. is 
wel behouden gebleven. 

Tuindorp is een relatief goed bewaard sociaal woningbouwcomplex en 
vormt als zodanig een waardevol ensemble, zeker gezien de duidelijke 
relatie die er (nog steeds) bestaat met de scheepswerf. Ook de 'eigenwijze' 
locatie in het winterbed van de rivier is bijzonder te noemen. Tuindorp is 
daarom in het Monument Invelltarisatie Project opgenomen als gebied van 
bijzondere waarde [24]. De individuele elementen zijn binnen deze context 
van waarde. 

Kade 
Tuindorp is aangelegd buiten de winterdijk van Lobith. In eerste instantie 
was er geen kade rondom de wijk aanwezig, zoals de topografische kaart 
van 1932 [29] nog laat zien. Om de bewoners enige beschenning te kunnen 
bieden bij hoogwater is later rondom Tuindorp toch een zomerkade 
aangelegd. De kade maakt geen deel uit van het stedebouwkundig ontwerp 
van Tuindorp. Afgezien van een aantal herstelwerkzaamheden die in de 
loop der tijd zijn uitgevoerd, waaronder verbeteringen van de kade aan de 
rivierzijde in 1985, heeft er tot nu toe nog geen 'echte' verbetering 
plaatsgevonden. 

De kade heeft als individueel element geen cultuurhistorische waarde. Het 
kade-trace heeft wel enige historisch-Iandschappelijke waarde. Het profiel is 
echter niet karakteristiek en in de loop der tijd 'bijgewerkt'. 

De toegang tot Tuindorp liep aallvankelijk over het huidige werfterrein en 
sloot aan op de Berenicestraat. De Bijlandseweg is pas later in westelijke 
richting doorgetrokken. 
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Bodemarchief 
De kade en het gebied juist binnen- en buitenwaarts ervan zijn geen 
onderdeel van een archeologisch' kerngebied. Aangezien het gebied geen 
lange bewoningsgeschiedenis kent, worden ter plaatse geen bodemsporen 
verwacht. 

Autonome ontwikkeling 

Ten aanzien van de cultuurhistorie zijn geen relevante autonome 
ontwikkelingen te verwachten. 
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5.5 Bodem en water 

5.5.1 Huidige situatie 

Bodemopbouw 
Uit de Bodemkaart van Nederland blijkt dat Tuindorp is gelegen op een 
stroomrug van de Rijn die bestaat uit zware zavel tot lichte klei. De bodem 
kan als weinig waardevol worden aangemerkt. Uit boorgegevens van de 
W.O.G. blijkt dat de bodem tot circa 20 m-mv bestaat uit zandlagen. 
Vanaf een diepte van circa 20 m-mv tot 60 m-mv wordt een kleilaag 
(zandhoudend) aangetroffen. Vanaf circa 60 m-mv wordt het tweede 
watervoerende pakket aangetroffen. 

Bodemverontreiniging 
Onder of in de directe nabijheid van de binnenzijde van de kade zijn geen 
verdachte locaties bekend. De uiterwaarden in het rivierengebied zijn als 
gevolg van gebiedseigen diffuse verontreinigingen verdacht. 

Gromlwater 
Op basis van regionale geohydrologische informatie [30] valt af te leiden 
dat op regionale schaal een westelijk gerichte grondwaterstroming aanwezig 
is . In een gemiddelde situatie bezit de Rijn ter plaatse van de 
onderzoekslocatie een drainerende werking. Tijdens perioden met (extreme) 
hoogwatersituaties zal echter water vanuit de Rijn in het aangrenzende 
gebied infiltreren. 

Volgens opgave van de provincie Gelderland zijn in Tolkamer (gemeente 
Rijnwaarden) meerdere permanente grondwateronttrekkingen aanwezig. De 
kadeverbetering heeft echter geen invloed op deze onttrekkingen. 

OppervJaktewater 
Tuindorp worth grotendeels omringd door oppervlaktewater. Belangrijk 
zijn de Rijn, de vluchthaven en de haven voor de scheepswerf. De 
waterkwaliteit hiervan wordt komt overeen met de kwaliteit van het 
Rijnwater. De Bijland is ontstaan door grindwinning. 



5.5.2 Autonome ontwikkeling 

Ten aanzien van het aspect bodem- en water worden geen relevante 
autOllome ontwikkelingen verwacht. 
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5.6 WOOIl- ellleefmilieu 

5.6.1 Huidige situatie 

5.6.2 
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WOllen 
Zoals eerder is aangegeven is Tuindorp gebouwd als woonwijk voor de 
arbeiders van de nabij gelegen scheepswerf. Ook in de huidige situatie heeft 
Tuindorp eell sterke binding met de scheepswerf en de billnenvaart, al zijn 
zeker Iliet alle inwoners werkzaam bij de werf. Er wonen in totaal circa 265 
mensen. Tel" beveiliging voor het water is Tuindorp omgeven door een 
kade. 

Overige functies 
De voornaamste economische activiteit in de directe omgeving is de 
scheepswerf 'de Hoop' (deelsectie IV). Daarnaast is de vluchthaven Lobith 
(deelsectie II) economisch van belang. In het studiegebied vormt ook de 
baksteenindustrie (onder andere de steenfabriek in de uiterwaard) een 
belangrijke produktietak. Verder is de kade gelegen binnen een 
drillkwaterwingebied; op de hoek van de kade langs de scheepswerf en de 
Rijn ligt een pompstation van de W.O.G. 

Betekenis voor recreatie 
De Bijlalld (eigendom van het Recreatieschap Oost-Gelderlalld) heeft een 
belallgrijke functie voor de oevergebonden dagrecreatie en de watersport. 
In de zuid-oosthoek van de plas, op circa 500 m van de kade, is recent een 
jachthaven aangelegd. Voor de verblijfsrecreatie ligt aan de westelijke 
oever, op circa 1.5 km van de kade, een kampeerterrein. De Bijland heeft 
een open verbinding met de Boven-Rijn. 
De recreatieve functie van de kade om Tuindorp is zeer beperkt. 

Autonome ontwikkeling 

Ten aanzien van het woon- en leefmilieu worden geen relevante autonome 
ontwikkelingen verwacht. 
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5.7 Verkeer en infrastructuur 

5.7.1 Huidige situatie 

5.7.2 
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Ontsluiting 
Tuindorp is ontsloten via de Bijlandseweg, die vervolgens verder de 
uiterwaard in loopt langs de vluchthaven richting de steenfabriek en het 
recreatiegebied De Bijland. De Bijlandseweg is van belang als aan- en 
afvoerroute voor de steenfabriek en de vluchthaven. Daarnaast heeft de 
weg een functie als doorgaande recreatieroute. 

De scheepvaartroute tussen Rotterdam en Duitsiand, waar de Boven-Rijn 
deel van uitmaakt, is een zeer druk bevaren route en vormt de belangrijkste 
verkeersader voor de binnenvaart in Nederland. Op een aantallocaties 
langs deze route zijn rustplaatsen voor schepen gecreeerd. Ook aansluitend 
op de kade om Tuindorp Iigt een zogenaamde vlucht- of uitwijkhaven. 
Deze haven dient voornamelijk ais anker- of afmeergelegenheid voor 
schepen op doorreis. Daarnaast kan de haven ook onder bijzondere 
omstandigheden (slecht zicht, hoogwater, ijsgang, calamiteiten) dienst doen 
als vluchthaven [5]. 

Kabels, buizen en leidingen 
Zoais in hoofdstuk 2 is aangegeven bevindt zich een aantal kabels en 
leidingen in de kade ter hoogte van het pompstation van de W.O.G. en de 
Bijlandseweg. Veel van deze leidingen voldoen niet aan de eisen die 
normaliter aan leidingen in bet invloedsgebied van een dijk worden gesteld. 
Hiermee wordt bij de verbetering van de kade rekening gehouden. 

Autonome ontwikkeling 

Er zijn plannen voor de uitbreiding van de vluchthaven (uitwijkhaven) 
Lobith. Hiertoe wordt l110menteel de m.e.f.-procedure doorlopen en is 
reeds een startnotitie verschenen [5]. In paragraaf 3.3 is een beschrijving 
gegeven van de planl1en met deze haven en het belang ervan voor de 
verbetering van de kade om Tuindorp. 
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6 EffecteD 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de effecten op landschap, natuur, cultuurhistorie, 
bodem en water, woon- en leefmiliell en overige aspecten van de in 
hoofdstuk 4 gepresenteerde alternatieven beschreven. In paragraaf 6.2 is 
beschreven op welke wijze de effectbeschrijving heeft plaatsgevonden. 
Vervolgens zijn in paragraaf 6.3 de resultaten van de effectbeschrijving 
opgenomen. In paragraaf 6.4 komen mitigerende en compenserende 
maatregelen aan de orde. 

6.2 Wijze van effectbeschrijving 
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AJgemeen 
Op basis van de omvang van de ingreep zoals beschreven in hoofdstuk 2 
en 4 en op basis van de beschrijving van de huidige situatie (hoofdstuk 5) 
kan per aspect een beeld worden geschetst van (de omvang van) de te 
verwachten effecten van de verbetering van de kade. De effectbeschrijving 
is daarbij mede gebaseerd op een nauwkeurige beschouwing van de 
ingrepen, die met de verbetering van de kade samenhangen. 

IngrelJCn hij verbetering kalle Tllillllurp 

AOI/[egfose: 
- vcrwijderen begroeiing en taludbekleding; 
- ophogen kade (en geluidswal); 
- aanbrengen talndbekleding; 
- transport en gebruik machines. 

Gebruilq{ase: 
- rec:rea tie; 
- beheer en onderhond. 

Seclllldaire ac:l;vileifell: 
- winning grondsto[[en. 

De meeste negatieve effecten treden op tijdens de aanlegfase. De effecten in 
de gebruiks.lase zijn relatief klein of hebben een positief karakter. Voor de 
effectbeschrijving zijn met name die effecten van belang die onderscheidend 
zijn voor de alternatieven. De effecten als gevolg van secundaire activiteiten 
zijn niet meegenomen in de effectbeschrijving omdat ten aanzien hiervan 
nog te veel onzekerheden bestaan. Bovendien betreft het geen 
onderscheidend effect; benodigde hoeveelheid grondstoffen VOOI' de 
verbetering is VOOl' de beide alternatieven gelijk. 
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Effectbeoordelingsmethodiek 
Op basis van hoofdstllk 2 en 4 van deze projectnota/MER kan worden 
geconcllldeerd dat de verbetering van de kade om Tuindorp hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de deelsecties I, II en IV. Deelsectie III (kade langs 
Bijlandseweg) is op voldoende hoogte. Hier wordt aileen de kruin enigszins 
verb reed zodat een onderhoudspad kan worden aangebracht. Dit betekent 
dat ook het buitentalud licht moet worden aangepast. Uitgegaan wordt van 
een buitenwaartse verbetering. Dit betekent dat er geen ruimtebeslag is op 
het gebied binnen de kade, en slechts beperkt ruimtebeslag op buiten de 
kade gelegen gebieden. 

Gezien de beperkte omvang van de ingreep wordt volstaan met een 
kwalitatieve beschrijving van de effecten per aspect. De huidige situatie en 
de autonome ontwikkelingen dienen daarbij als referentiesituatie. Hierna is 
per aspect gemotiveerd aangegeven welke criteria zijn gehanteerd bij de 
effectbeschrijving. 

Gehanteerde criteria voor de effectbeschrijving 
Alternatieven bestaan uit een aaneenschakeling van varianten (deze bepalen 
de vormgeving) en zijn 'aangekleed' met een aantal extra maatregelen met 
betrekking tot onder andere beheer en onderhoud. De beoordeling van de 
alternatieven vindt plaats aan de hand van criteria die betrekking hebben 
op zowel de vormgeving als de extra maatregelen. 

Landschap 
De effecten op het aspect landschap zijn beoordeeld aan de hand van een 
viertal criteria: 
- contrast; 
- variatie; 
- samenhang; 
- sculptuur. 

Het contrast tussen gebied aan de binnen- en buitenzijde van de kade 
wordt vooral aangetast door oplossingen met een ruimtebeslag aan de 
binnenzijde van de kade, aangezien daar veel elementen (woningen) 
voorkomen. Dergelijke oplossingen zijn voor de kade om Tuindorp echter 
niet meegenomen. De aantasting van het contrast is derhalve (zeer) 
beperkt. Hoe meer contrast, hoe beter. De variatie langs de kade in 
lengterichting wordt vooral bepaald door de elementen die aan de binnen
en/of buitenzijde van de kade voorkomen. Gezien het geringe ruimtebeslag 
zal de variatie slechts in beperkte mate (kUl1l1en) worden belnvloed. 
Met samen/wng wordt bedoeld of de kade een element is dat ruimtelijk bij 
zijn omgeving past. Dit wordt beoOl'deeld op basis van een 
dwarsdoorsnede. De sculptuur van de kade wordt positief belnvloed indien 
sprake is van een held ere vormgeving en een uniform, niet te flauw of te 
steil tahld. 
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Natuur 
Ret aspect natuur is in principe onder te verdelen in vier deelaspecten: 
- vegetatie en flora; 
- fauna; 
- ecosysteel11'; 
- potenties. 
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De effecten op l'egetatie en jlora hebben aIleen betrekking op de aantasting 
van vegetaties en flora die op de kade aanwezig zijn. Dit effect wordt 
beschreven aan de hand van het volgende criterium: 
- aantasting van de betekenis voor vegetatie en flora van de kade. 

De effecten op fauna hebben met name betrekking op verstoring van 
watervogels in de omgeving van de kade. Ret betreft een tijdelijk effect, als 
gevolg van de werkzaal11heden tijdens de aanlegfase. Dit effect wordt 
beschreven aan de hand van het volgende criterium: 
- verstoring van watervogels in de ol11geving. 

Ten aanzien van het deelaspect 'ecosysteem' worden, gezien de geringe 
omvang van de verbetering en de geringe waarde van de directe omgeving 
van de kade, geen effecten verwacht. Dit deelaspect is derhalve niet 
opgenomen in de effectbeoordeling. 

De polenties voor de ontwikkeling van stroomdalvegetaties als gevolg van 
inrichting, beheer en onderholld is in beide alternatieven relevant. Dit effect 
wordt beschreven aan de hand van bet volgende criterium: 
- creeren van potenties voor ontwikkeling van stroomdalvegetaties. 

Cuftuur/zistorie 
Ret aspect cultllurhistorie is onder te verdelen in dde deelaspecten: 
- historisch-ruimtelijke elementen en patronen; 
- historisch-bouwkundige elel11enten; 
- archeologische elel11enten. 

Ret effect op Izistorisclz-ruillllefijke elementen en patronen heeft betrekking 
op het historisch-Iandschappelijke element 'zol11erkade' en de historisch
stedebouwkllndige structuur en context van Tuindorp. Nagegaan is of 
sprake is van aantasting of beYnvloeding van deze elementen en patronen. 
Ret deelaspect 'Izistorisc!z-boltlvkundige efementen' heeft betrekking op de 
bebouwing van Tuindorp. Nagegaan is of sprake is van aantasting van 
historisch-bouwkundig waardevoIle elementen. Aangezien in het 
studiegebied geen Qrclzeologische elementefl worden verwachten, is de 
effectbeoordeling voor dit deelaspect achterwege gelaten. 
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COlll'lIre ell druinagemalltregelen 
In de richtlijnen is gevraagd om in het kader van het aspect clIltuurhistorie aandacht te 
besleden aan de vormgeving en materiaalkellze van de COLI pure en van de 
drainagemaatregelen [23\, De drainagemaatregelen ten behoeve van de vennindering van 
de kweloverlast in Tuindorp maken ol1icieel geen ondenleel uit van de voorgenomen 
acliviteit, en worden alleen in het kader van het ontwerp-plan meegenomen. Er is in het 
ontwerp aandacht besteed aan de keuzc van bestratingsmateriaal voor de coupure en 
voor op de kruin van de kade in dee1sectie II. 

Badem en !Vater 
Doordat geen waardevolle bodems aanwezig zijn rond Tuindorp heeft de 
kadeverbetering geen invloed op bodemkundige waarden. Ook worden geen 
waarden van het oppervlaktewater aangetast. In deelsectie IV wordt 
momenteel een verkennend onderzoek verricht naar de bodemkwaliteit ter 
plaatse van het nieuwe kadelichaam. De grondwaterstromingen, en 
daarmee de rivierkwel en de grondwaterstanden blijven na de aanpassingen 
ol1veranderd omdat geen ingrepen in de bodem plaatsvinden. Om deze 
redenen is het aspect 'bodelll en \Vater' niet opgenomen in de 
effectbeoordeling. 

Woan- en leejillilieu 
De effecten op het woon- en leefmilieu hebben in principe betrekking op: 
- aantasting van woningen of tuinen; 
- hinder tijdens de aanlegfase; 
- beYnvloeding van het recreatief gebruik van de kade. 

In hoofdstuk 4 is echter vastgesteld dat als gevoIg van de kadeverbetering 
in geen geval sprake is van aantasting van woningen of tuinen. Het 
deelaspect 'aal1tasting Vlll1 1I'0ningen 0/ (/linen' is derhalve niet meegenomen 
in de effectbeoordeling. Het recreatiel'e gebruik van de kade wordt aIleen 
bei'nvloed door de extra maatregelen waanllee de alternatieven zijn 
'aangekleed' . In de effectbeschrijving wonlt daarom volstaan met een 
kwalitatieve beoordeling van de hinder tfidens de aanleg/ase en het 
recreatiel'e gebruik van de kade. 

Verkeer en in}i"astructuur 
Het aspect verkeer en infrastructuur wordt niet direct door de 
voorgenomen activiteit bei'nvloed. Voor zover sprake is van bei'nvloeding is 
deze voor aile varianten vergelijkbaar. Dit aspect wordt derhalve niet 
onderscheidend geacht en is om deze reden niet meegenomen in de 
effectbeschrijving. 

Overige aspecten 
Naast de hiervoor beschreven milieu-aspecten worden de volgende aspecten 
van belang geacht: 
- kostell; 
- kabeIs en leidingen; 
- bestenullingsplanwijzigingen. 



6.3 

6.3.1 

6.3.2 
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Per alternatief zal een indicatie worden gegeven van de kosten. Daarnaast 
wordt per alternatief aangegeven in hoeverre de aanwezigheid van kabels 
en leidingen een probleem vormt en of een bestemmingsplanwijziging 
noodzakelijk is. 

Effecten van de alternatieven 

Landschap 

De kade als geheel 
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Het contrast tussen het woongebied binnen de kade en het industriele 
karakter van het gebied buiten de kade wordt benadrukt door de 
vonngeving van de kade. Dit wordt positief gewaardeerd. Ook wordt de 
nieuwe sculptuur van de kade op zich positief gewaardeerd: de harde, steile 
bllitenkant en de zachte, meer glooiende binnenzijde zorgen enerzijds voor 
versterking van het contrast en anderzijds jllist voor versterking van de 
samenhang van de kade met het gebied binnen, respectievelijk buiten de 
kade. 

De alternatieven zijn niet uitgerust met specifieke landschappelijke 
inpassingsmaatregelen. Wei zal de opgaande beplanting op de kade die 
verloren gaat worden gecompenseerd. Gezien de geringe omvang van de 
ingreep worden verdere maatregelen niet noodzakelijk geacht. De ingreep 
op zich, het verbeteren van de kade, levert reeds een verbetering op ten 
aanzien van de huidige situatie (zie hiervoor). 

De coupure 
Door het aanbrengen van een duidelijk herkenbare afsluitbare constructie 
gecombineerd met een verhoging van het wegdek, die over de breedte van 
de coupure is uitgevoerd met een afwijkende klinkerbestrating, wordt de 
doorgaande lijn van de kade beter 'zicbtbaar' gemaakt. Dit wordt positief 
gewaardeerd. 

De geluidslI'al 
Door in deelsectie IV verder te kijken dan naar de kade aileen, en ook de 
vormgeving en aankleding van de geluidswal mee te nemen in de ontwerp
opgave voor de kadeverbetering, wordt een meerwaarde gecreeerd. Het 
contrast tussen de beide elementen wortlt duidelijker en ook de functie van 
de beide elementen blijkt beter uit hun vormgeving. Hierdoor is er minder 
kans op 'verwarring'. 

Natuur 

Aantasting Fan de betekenis van de l'egetatie en flora van de kade 
Als gevolg van de verbetering zuilen de op de kade aanwezige waarden 
verloren gaan. Op basis van de beschikbare gegevens worden de actuele 
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waarden van de kade over het algel11een gering geacht. Dit wordt enigszins 
negatief gewaardeerd. 

Versloring van lVatenogels in de o111gel'ing 
De Bijland is een belangrijke slaapplaats voor eenden en ganzen. 
Verstoring van deze slaapplaats door werkzaamheden aan de kade is echter 
niet te verwachten. 

Creer ell van po{enties l'oor de ol1{lvikkeling van stroomdalvegetaties 
In het VA worden aIleen in deelsectie III en deels ook in IV speciale 
maatregelen getroffen voor de ontwikkeling van stroomdalvegetaties op het 
binnentalud. Verder blijft het huidige beheer behouden. Ret effect is licht 
positieC 

In het MMA worden op het gehele binnentalud extra l11aatregelen 
getroffen die de ontwikkeling van stroomdalvegetaties mogelijk maken. Dit 
wordt positief gewaardeerd. 

De steenbekleding die, overeenkol11stig de visie, in beide alternatieven op 
een belangrijk dee! van het buitentalud wordt aangebracht maakt dat hier 
de ontwikkeling van stroomdalvegetaties nlet mogelijk is . 

CuI tu Ul" historie 

Het ruimtebeslag van de verbetering is zeer beperkt is (zie hoofdstuk 4) . 
Daarnaast geldt dat het trace van de huidige zomerkade in principe 
gehandhaafd blijft. De kadeverbetering is daarom nauwelijks van invloed 
op historisch-rui111telijke elementen en patronen (de kade en de plattegrond 
en ruimtelijke relaties van Tuindorp) in het studiegebied. Door de gekozen 
nieuwe vormgeving van de kade (en met name de steenbekleding van het 
buitentailld) wordt het karakteristieke en unieke karakter van Tuindorp in 
de uiterwaard verder benadrukt. Dit draagt bij aan de cultuurhistorische 
waarde van Tuindorp. Gezien het geringe ruimtebeslag is er geen sprake 
van een effect op historiscll-bmllFkundige elementen (individuele bebouwing 
van Tuindorp), 

Woon- en leefmilieu 

Hinder Ii/dens de aanleg[ase 
In hoofdstuk 4 is aal1gegeven dat bij de uitvoeril1gswerkzaamheden 
ongemak voor bewoners waar mogelijk zal worden voorkomen. Gezien de 
korte afstand tussen de kade en de woonbebouwing van Tuindorp geldt 
echter dat hinder niet geheel kan worden voorkomen. Gedacht moet 
worden aan geluid- en trillinghinder als gevolg van de werkzaamheden en 
het bouwverkeer. Daarnaast kan als gevolg van het bouwverkeer de 
verkeersveiligheid en de ontsluiting van Tuindorp tijdelijk negatief worden 
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bei'nvloed. Met name werkzaamheden tel' plaatse van de coupure kunnen 
het verkeer tijdelijk stremmen. 

Recreatiej' gebruik van de kade 
Het inspectiepad op de kade kl'ijgt in deelsectie I en II een functie als 
openbare wandelvoorziening. De kruin wordt hiel'toe voorzien van een 
aantal 'gemakken', zoals een klinkerverharding in deelsectie II en een 
zitbank op de overgang van deelsectie II naal' deelsectie 1. Deze 
maatregelen hebben een positief effect op het recreatieve gebruik van de 
kade. 

Overige aspecten 

Kosten 
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De totale kosten voor de verbetering van de kade wordt door het 
Polderdistrict Rijn en IJssei geraamd op circa 2.4 miljoen gulden, exclusief 
BTW. Dit is inclusief de kosten voor de aanleg van een afsluitbare coupure 
ter plaatse van de Bijlandseweg. Verder is rekening gehouden met het 
aanbrengen van een gehele verharde bekleding in deelsectie I (Rijn) en II 
(Vluchthaven) en een rand van steenbekleding in deelsectie IV. Ook de 
aanleg van het inspectiepad/wandelpad is in de kostenraming opgenomen, 
evenals de verhoging en aankleding van de geluidswal en voorzieningen ten 
behoeve van kwelwaterafvoer (diepwelpompen). De extra kosten van de 
natuurgerichte maatregelen in het MMA zijn niet inbegrepen. 

Kabe/s en /eidingen 
De aIternatieven leiden aIleen aan de buitenzijde tot enig extra 
ruimtebeslag. De aanwezige kabels en leidingen liggen in de kade, kruisen 
de kade of liggen aan de binnenzijde. De voorgestelde kadeverbetering leidt 
daarom in die zin niet tot het extra werkzaamheden in verband met kabels 
en leidingen. 

Alle aanwezige kabels en leidingen ill of in de dil'ecte omgeving van de 
kade dienen getoetst te worden aan de geldende normen, waaronder de 
pijpleidingcode en de handreiking constructief ontwerpen. Als uitgangspunt 
dient hierbij te gelden dat de kabels en leidingen zoveelmogelijk buiten het 
profiel van de waterkering worden gehouden. 

Bestelllll1.ingsp/al11l'ijzigingen 
Naar verwachting zijn in het kader van de verbetering van de kade om 
Tuindorp geen bestemmingsplanwijzigingen noodzakelijk. 

Overzicht van de effecten van de alternatieven 

In tabel 6.1 wordt een overzicht gegeven van de hiervoor beschreven 
effecten van de alternatieven. 
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Tabel 6.1: Overzicht van de effecten van de alternatieven 

.... 

Criteria VA/MMA 

Lalldschap 
• conlrast + 
· variatie 0 
· samenhang + 
· sClIlplllur + 

Natltlll" 
- aantasting vegetaties -
- versloring 0 
- potenties 0/+ (+)* 

Cultrml"/zislol"ie 
- historisch ruimtelijke e1emenlen en patronen + 
- historisch-bouwkundige elementen 0 

WOOIl - ell leejllliliell 
- hinder -
- recreatief gebruik + 

O\'(!I"ige ((spectell 
- kosten f 2.4 miljoen 

.. 
- kabels en leidingen -
- wijziging bestenullingsplan n.v.t. 

In het VA wordt aileen in deelsectie III en deels ook in IV een natuurteehniseh beheer 
v()orgesleld. Verder wordt het hllidige beheer gehandhaafd. Er is sprake van een lieht 
posilief elfee!. In het MMA worden meer maatregelen getrotTen ten behoeve van een 
natuurtcchniseh behee!". Dit heeft een posilief elreet op de potenties voor de 
onlwikkeling van stroomdalvegelalies. 

**. Dil is exdusicf de koslen van de natullrlechnisehe maatregelen die in het MMA zijn 
opgenomcn. 

6.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 

Onder mitigerende en compenserende maatregelen wordt verstaan 
maatregelen die gericht zijn op het voorkomen, het verminderen of het 
compenseren van negatieve effecten. Als gevolg van de kadeverbetering is 
slechts in beperkte mate sprake van het verloren gaan van waarden. Maar 
waarden die verloren gaan zullen worden gecompenseerd. Zo zal de 
opgaande beplanting die van de kade wordt verwijdert worden 
gecompenseerd door nieuwe aanplant aan de binnenzijde van de kade. De 
taludvegetaties die als gevolg van de verbetering verloren gaan worden 
gecompenseerd door het (gedeeltelijk) voeren van een natuurtechnisch 
beheer. 

Om zeker te stellen dat de negatieve effecten op de natuur beperkt blijven 
zal daarnaast bij de start van de werkzaamheden het wilgenstruweel aan de 
voet van deelsectie I worden afgerasterd, zodat dit tijdens de 
werkzaamheden niet wordt aangetast. 
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imJien tie natuurgericJHe olltkleiingen ill de begrensde gebieden in het 
Begrenzingenplan Gelderse Puort Oost klei oplevert met voor verbetering 
va ll !.Ie katie rondom Tuindo rp geschikte eigenschappell, verdient het va nuit 
ecologisch oogpt11lt de voorkeur deze kid te gebruiken boven va n de markt 
Ie betrekken klei. 
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7 Vergelijking van aIternatieven 

7.1 Algemeen 

Bij effectbeschrijving (hoofdstuk 6) werd duidelijk dat verschil tussen 
alternatieven zeer beperkt is. Het beperkte aantal alternatieven en het 
geringe verschil tussen beide alternatieven vraagt om eenvoudige 
benadering van de vergelijking. Voistaan wordt met aan te geven waarin de 
alternatieven zich van elkaar onderscheiden. Tevens is aangegeven welk 
alternatief door de adviesgroep is aangegeven als het voor het 
kadeverbeteringsplan te verkiezen alternatief. 

7.2 Vergelijking van alternatieven 
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Op grond van de beschikbare varianten zijn twee alternatieven 
samengesteld: een voorkeursalternatief en een meest milieuvriendelijk 
alternatief. De varianten waaruit de beide alternatieven zijn opgebouwd, 
zijn met behulp van dwarsprofielen en visualisaties aan de adviesgroep 
voorgelegd. Tevens is het voorkeursalternatief op tekening uitgewerkt (zie 
bijlage 2). 

In eerste instantie is niet het verschil tussen de alternatieven van belang 
maar de overeenkoll1st; beide alternatieven leiden naast een verbetering van 
de veiligheid tot een l'erbetering l'({11 de LNC-klValiteit ten opzichte van de 
huidige sitllatie. Bovendien blijft in beide alternatieven het huidige 
oppervlak van de woonwijk Tuindorp behollden. Ook de kosten van de 
alternatieven zijn (vrijwel) gelijk. 

Het belangrijkste verschil tussen het voorkeursalternatief en het meest 
miliellvriendelijk alternatief heeft betrekking op het aspect natuur en de 
mate waarin sprake is van een verbetering van de kwaliteit. In het MMA 
worden door een natuurgericht beheer van het binnentalud potenties 
gecreeerd voor de ontwikkeling van stroomdalvegetaties. In het VA is de 
omvang van de natuurgerichte maatregelen beperkter. 

Keuze adviesgroelJ 
In de adviesgroepvergadering van 18 januari 1996 heeft de adviesgroep haar advies aan 
de initiatiefnemer uitgebrac:ht. lIet voorkeursalternatief zoals dit in de projectnotalMER 
is gepresenteerd wordt, met instenuning van de adviesgroep, in het kadeverbeteringsplan 
verder uilgewerkt. 
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8 Leemten in kennis en evaluatieprogramlna 

8.1 Algemeell 

Bij het opsteIlen van de projectnota/MER is een beperkt aantalleemten in 
kennis geconstateerd. Hiervoor zijn de volgende redenen aan te voeren: 
- De projectnota/MER is opgesteld aan de hand van bestaande gegevens. 

Een beperkt aantal aanvullende gegevens, met name verband houdende 
met waterstaatkundige aspecten, is in het veld aanvullend verzameld. 

- Een aantal leemten wordt veroorzaakt door onzekerheid over de 
autonome ontwikkelingen (vluchthaven). 

De aard en beperkte omvang van de leemten in kennis staan een goed 
oordeel over de positieve en negatieve effecten van de variantell en 
alternatieven voor verbetering van de kade om Tuindorp niet in de weg. 
De beschikbare informatie was voor aIle aspecten ruim voldoende voor het 
zichtbaar maken van de verschillen tussen varianten en alternatieven en het 
bereiken van het gestelde doel: het in bet licbt van aanwezige en te 
ontwikkelen LNC-waarden en functies selecteren van optima Ie oplossingen 
voor het veilig maken van de kade om Tuindorp. 

In paragraaf 8.2 worden de gesignaleerde leemten in kennis per aspect 
aangegeven. In dit overzicht is het belang van de ontbrekende kennis 
aangegeven. Deze beoordeling is mede gebaseerd op de betekenis die de 
geconstateerde leemten in kennis kunnen hebben op de onderlinge 
vergelijking van de milieu-effecten van de varianten en alternatieven. 
Daarbij wordt de volgende relatieve driepuntsschaal gehanteerd: 
(+) = relatief zeer belangrijk 
(0) = relatief belangrijk 
(-) = relatief mindel' belangrijk 

Bij het op te stellen evaluatie-programma is het echter van belang rekening 
te houden met de geconstateerde leemten. In paragraaf 8.3 wordt een 
aanzet voor een dergelijk evaluatieprogramma gepresenteerd. 

8.2 Leemten in kennis per aspect 

Waterbouwkundige aspecten 
Geen leemten. 

Landschap 
Geen leemten. 

Natuur 
(-) Aantalleemten omtrent de huidige situatie, m.b.t. natuurwaarde taluds 

deelsectie II, III en IV. De verwachting is echter dat de waarde gering 
IS. 



67 

Cultuurhistorie 
Geen leemten. Niet bekend is wanneer de kade precies is aangelegd. WeI is 
bekend dat de kade niet gelijktijdig met Tuindorp zelf is aangelegd. Dit feit 
is in principe voldoende voor de beoordeling van de waarde van de kade in 
relatie met Tuindorp. 

Bodem en water 
Geen leemten. 

Woon- en leefmilieu 
Geen leemten. 

Verkeer en infrastructllur 
(-) Momenteel heeft nog geen besluitvorming over de vluchthaven 

plaatsgevonden. Indien de plannen doorgang vinden heeft dit echter 
naar verwachting geen invloed op de kadeverbetering. 

8.3 Evaluatieprogramma 

"'-:-:--:-:'---~ 
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Doel van het evaluatieprogramma 
In deze paragraaf wordt een aanzet gegeven voor het opstellen van een 
evaluatieprogramma. Het evaluatieprogramma zal in een later stadium 
door het bevoegd gezag worden opgesteld en heeft een drieledig doel: 
- l'oortgaande studie /war I'Gstgestelde leemten in kennis en informatie; 
- (oetsing l'an de I'oorspelde ef/ecten aan de daadl'Verkelijk optredende 

eflecten, en 
- bepaling van de l100dzaak tol het tref/en van aanvullel1de mitigerende en 

c01l1penserellde maatregelell ell de toetsing van de l100dzaak van deze 
lIlaatregelell. 

Bij de beschrijving van de bestaande toestand, de autonome ontwikkeling 
en de optredende effect en zijn een beperkt aantalleemten in kennis en 
informatie naar voren gekomen. Het effect van deze leemten op de 
kwaliteit van de besluitvorming wordt zeer klein geacht. De kans dat de 
effect en significant anders zijn dan in de projectnota/MER is omschreven 
wordt eveneens gering geacht. 
Naast het bepalen van de noodzaak tot het aanvullend nemen van 
mitigerende en compenserende maatregelen, zal in een later stadium ook de 
effectiviteit van deze eventllele aanvullende maatregelen getoetst moeten 
worden. 

Aanzet evaluatieprogramma 
Een eerste aanzet tot het evalllatieprogral11l1la kan de volgende onderdelen 
bevatten: 

het monitoren van de vegetatie- en fauna-ontwikkeling op de kade in 
relatie tot het gevoerde beheer; 

- een beoordeling van de ontwikkeling van de landschappelijke kwaliteit 
als gevolg van uitvoering van het landschappelijke inpassingsplan; 
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een beoordeling van het effect vall de bes luitvonning met betrekking tot 
de vluc111ha ven in retatic tot de kaue(verbetering). 

De onderd elen van bel evahwtieprogrmlllna dienen over perioden met 
ve rscbillende lengle en met verschillende frequenl ies uitgevoerd Ie wo rdell . 

De beoordeling van de eco logische en ianuschappelijke kwaliteit dient 
direct na afronding van de werkzaambeuen plaats te vinden en na een 
periodc va n 2 o f 5 jaa .. nog een maaJ Ie worden herhaald in verband met 
de bell odigde olltwikkelillgstijd. 

De beoordeling vall he! efTect vall de besluitvoering met belrekking tot de 
vluchthaven <lient op twee momenten in de tijd plaats Ie vinden: tijdens de 
uitvoering va n de werkzaamheden en twee jaar 11<1 het gereed komen ervan. 

DmHlHHlst dienen tijdens hoogwater periad ieke inspecties te wo rden 
uitgevoerd , ill het bijzo lldcr a m tie sluitillgspracedure voa r de coupure te 
evaluercll en ter plaalse vall de pompput. 
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Verldarende Woordenlijst 

Adl'iesgl'oep 

A ftema tief 

Archeofogie 

Art/ollome olltll'ikkelilrg 

Bel'Oegd gezag 

BG 

Bijzolldel'e cOIIslmctie 

Ehl1lell 
( -zijde, -Ialrtd, -feell) 

Bolder 

Botallisc/r 

Buitell 
(-zijde,-Ialr/d,-teell ) 

COIJl11/issie m.e.I', 

COJ1lpellsatie 

COlllpellserellde 
11/ao Iregefell 

Cor/pure 

Crlftrllu'!zislol'ie 

Deelsectie 

Ecologie 

Ecos)'s/eem 
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adviseert de initiatiefnemer over het kadeverbeleringsprojecl en bestaat uit 
verlegenwoordigl'l's van belangenorganisaties en overheden 

een van de mogelijke oplossingen v~~r de in het sludiegebied gesignaleerde problemen 

wetenschap van oude historie op grond van bodemvohdsten en opgravingen 

de ontwikkeling van de LNC-aspecten (iamlschap, natuur en cuituurhistorie) en 
andere factoren in het studiegebied, als de voorgenomen activiteit niet wordt 
uitgevoerd; van invloed hierop zijn de lokale ontwikkelingen, het vastgestelde 
overheidsbeleid en naluurlijke processen 

de overheidsinstanlie die bevoegd is het m.e.r.-plichlige besluit te nemen en die de 
m.e.r.-procedure organiseert; wordt afgekort met BG 

bevoegd gezag 

een constructie die niet bestaat uit grond, bijvoorbeeld een kistdam. Neemt relatief 
weinig ruimle ill 

aan de kant van het land 

bevestigingsmogelijkheid, dienend om schepen aan vast te leggen 

plantkundig 

aan de kant van de rivier 

Commissie voor de milieu-eITectrapportage, onafhallkelijke cUlmllissie die het bevoegd 
gezag adviseert over de richtlijllen voor de illhoud van het MER en de beoordelillg 
van de kwalileit van het MER 

zie: rivierkundige compensatie 

maalregelen die gericht zijn op het vervangen van waarden die verloren gaan 

opening in de kade 

onroerend deel van hel cultureel er[goed, bestaande uit het bodemarchief 
(archeologie), de sporen van mellselijk handelen in het landschap (historische 
geogralie) en de gebouwde omgeving (bouw-/kunsthistorie) 

verdeling van de kade in een aantal secties 

welenschap die de relalies tussen organismen en hun omgeving (milieu) bestudeert 

de samenhang en interacties tussen levellde elementen onderling en tussen levende en 
niel-Ievellde elemenlen in een bepaaltle bioloop (bijvoorbeeld een moeras of grasland) 



Ellsemble 

Erosie 

ExteJlsicI 

Fallna 

Flora 

Gelllidsli'al 

Geo tec/III iek 

GRIP 

Grolldl1lecl1a1lisch 
ollde/,zoek 

HooglI'ater 

IN 

Illilialie/ilemer 

[(lIe{p1111 t 

K/'/lill 

Kwel 

Lalldschap 

LNC-lI'oardell 

Maail'e{d 

Maalgel'eJlde afi'oer 

A1 aalge\'eJlde 
hoogll'alerslalld 

Macroslabilileit 

MER 
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een groep objecten, die in een herkenbare ruimtelijke of functionele samenhang zijn 
geOl'dend 

afslijting door wind, water en chemische aantasting 

met gerillge inlensiteit 

dieren 

planten 

aarden wal bedoeId om geluidsoverIast terug te dringen 

kennis van de relaties tussen bodemgesteldheid en bouwtechniek en de toepassing 
daarvan 

GeIders Rivierdijkenplan 

cen onderzoek ter vaslstelling van de diverse grondeigenschappen en parameters 
om te komen tot cen ontwerp van een veiIig kadeprofiel 

een bepaalde watcrsland, die al dan niet in een combinatie van storm, stormvIoed 
en/of hoge rivierafvoeren optrcedt 

initialiefnemer 
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rechtspersoon die de m.e.r.-plichtige acliviteit wil ondernemen; wordt afgekort met IN 

plaatsen waar LNC-waarden of bebouwing aanwezig zijn die bij uit te voeren 
kadeverbelering in het gedrang kunnen komen 

het bovensle vlakke gedeelle van een kade 

het aan de oppervlakte treden van (rivier)water ter plaatse van het binllendijkse talud 
van de kade of in hel achterland, dat direct aan de kade grenst 

leefomgeving van mensen, gevonlld door een wisselwerking tussen het menselijk 
handelen en de natuurlijke gegevenhedcll en processen 

landschappelijke, naluur- en culluurhislorische waarden; de afkorting LEC wordt 
soms ook gebruikt, waarbij de "E" staat voor ecologie 

gemiddelde tcrreinhoogte, ten aanzien waarvan een hoogte kan worden bepaald 

de afvoer van water (in m3/s) door de rivier die eens in een bepaald aantal jaar 
voorkomt; dit is in het bovenrivierengebied de afvoer die eens in de 1250 jaar wordt 
oversdueden 

wordt gebaseerd op de l11aatgevende afvoer; afgekort MHW 

stabiliteit tegen het afschuivcn van grate delen van een grandlichaam langs rechte of 
gebogen glijvlakken, waarill door overbelastillg geen krachtevenwicht meer aanwezig 
is 

milieu-elTedrapport, het document 
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Meesl mifielll',.ielldelijk 
altemalief 

MHW 

MJP 

Milige,.ellde 
maat,.egelell 

NAP 

Ol'e,.s!ag 

Ol'ers!agdebiet 

Pipillg 

Po len lie 

Pro.flel 

Projeclllolal MER 

Rich Ilijllell 

Ririerklllldige 
colllpellsatie 

Rllil1lle!ijke lCll'aliteit 

SCIIljlllltll' 

Starlllotitie 

Slroomda(/Tora 

SllIdiegebied 

Tallid 
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milieu-efTectrapporlage, de procedure 

verplicht onderdeel van het MER; hierin staan de best beschikbare mogelijkheden 
beschreven om milieu-aantasting te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken; wordt 
algekort met MMA 

maatgevende hoogwaterstand 

Monumenten Inventarisatie Project 

verzachtende, efTectbeperkende maalregelen 

Normaal Amsterdams Peil 

gedeeIte van het water dat ver tegen de kade omhoogkruipt en over de kade heen 
slaat 

het debiet van de overslag, de hoeveelheid water dat per tijdseenheid over de kade 
slaat 

het bij hoog water ouder de kade doorstromen van water, met een zodanige 
stroomsnelheid dat gronddeeItjes worden meegenomen, waardoor zich onder de kade 
holle ruimten kunuen ontwikkelen die tot stabiliteitsverlies van de kade kunnen leiden 

het vennogen of de macht om iets te ulltwikkeIen 

doursnede vau de (opbouw vau) kade 

rapport waarin milieu- en andere aspeclen, zoals onlwerp, geotechniek, kosten en 
beheer, van kadeverbeteringsalternatleven integraal worden behandeld 

door het bevoegd gezag na het vooroverleg vast te stellen richtIijnen voor de inhoud 
van het op te stellcn MER 

l11aatregelen om het afvoerend vermogell van het winterbed op 
peil te huuden 

beoordelingscriteriul11 voor planloetsing, door de COl11missie Boertien gedefinieerd als: 
de samenhang tussen aspecten die het gebruik, de schoonheid en de duurzaarnheid 
van het landschap bctreffen 

vonngeving van de kade 

eerste stap in de m.e.r. -procedure, waarmee de voorgen0l11en activiteit wordt 
bekendgel11aakt en de milieu-efTecten globaal worden aangeduid 

plantengemeenschappen die alleen in het rivierengebied aangetrofTen worden, waarin 
bijzondere so orten voorkomen die zich via de river tot in Nederland konden 
verspreiden. Slroomdalflora is gebonden aan schrale, zandige, warme plaatsen die 
begraasd of gel11aaid worden. Taluds zijn hiervan een goed voorbeeld 

gebied waar nog relevanle efTectell op kunnen treden (omvang verschilt per milieu
aspect) 

dat gedeelLe bllilell de krllill ill hel dwarsprofiel vall de kade dat onder een helling ligt 



TAW 

Teell 

Uite/'waa/'d 

Uitgekielld olltll'elpe/l 

Variant 

Vegetatie 

Visie 

Vlllchthavell 

Voo/'Ia/ld 

V/'eemde elelJlelltell 
(oF objec/ell) 

Waakhoogle 

rVate/'bo/lllkllluie 

Ze/ti/lg 

Zicht/'ela/ie 
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Technische Adviescollunissie voor de Waterkeringen, ingesteld door het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat 

de onderrand van de kade aan land- (binnenteen) of aan rivierzyde (buitenteen) van 
de kade, overgang van het tahld naar maaiveld 

land tussen zomerbedding en rivierdijk (of kade) 

doordachte methoden van ontwerpen waardoor bestaande waarden volledig of zoveel 
mogelijk gespaard blijven 

alIe verdere onderverdelingen op de alternatieven worden aangeduid als varianten 

spontaan gegroeid dek van combinatie van plantensoorten, vaak met een voor de 
loka tie karakteristieke soortellsamenstelling 

typeert op basis van eell globale analyse de huidige en gewenste ruimtelijke kwaliteit 
van de kade in samenhang met zijn omgeving 

lijdelijke anker- of alineergelegenheid voor sehepen op doorreis 

uiterwaard, land dat tussen de winlerdijk en de zomerdijk ligt 

constructies en/of kunstwerken zonder waterkerende funetie, die op of in de 
waterkering zijn gelegen of die in zones nabij de waterkering liggen 

veiligheidsmarge tussen de kruinhoogte van een kade en de MHW ter voorkoming 
van ernslige golfoverslag, ter compensatie van onzekerheden in de berekening van de 
MHW en het begaanbaar houden van kade; voor de waakhoogte wordt een rninimale 
waarde van 0,50 m aangehouden 

wetenschap omtrent de bouw van dijken, kades, duikers, bruggen, havens, het 
aanleggen van kana len e.d . 

bodemdaling als gevolg van inklillking, krimp en/of de bouw van kunstwerken 

relatie tussen de kade en een vanaf de kade zichtbaar, in het oog springend element 



Bijlage 1: Waterbouwkundige analyse 
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Berekening macrostabiliteit 

AJgemeen 
De kade is opgebouwd uit zand en afgedekt met een laag klei. Langs de 
vluchthaven (deelsectie II) ontbreekt de afdekkende kleilaag en is het 
buitentalud voorzien van een bekleding van stortsteen. De lokale 
ondergrond bestaat uit zand. Onder de kade worden geen relevante slecht 
doorlatende bodel111agen aangetroffen. 

De stabiliteit van de kade is berekend met het programma MSTAB, 
gebaseerd op de methode Bishop. Er is gebruik gemaakt van op basis van 
ervaring geschatte bodemparal11eters. In tabel B 1 zijn de toegepaste 
ontwerpwaarden gegeven. In de berekeningen is uitgegaan van een 
verbeterd kadeprofiell11et een voldoende waterdichte kleibekleding. 

Tabel B 1: Ontwerpwaarden grondsoorten. 

Grondsoort Ontwerpwaarden 

'Y verzadlgd 'Y nat wrijvingshoek cohesie 
[kN/m3

] [kN/l113
] [0] [kPa] 

zand ondergrolld 19.5 20 30 0.0 
zand kade 18.5 19.5 28 0.5 
klei bekleding 17.5 18.5 24 3.0 

BinnentaJud 
De maatgevende belasting van het binnentalud treedt op tijdens 
maatgevend hoogwater. Ol11uat binnendijks een afsluitend pakket ontbreekt 
wordt de maximale binnendijkse potentiaal bepaald door de hoogte van het 
maaiveld. Aan de buitenteen van de dijk is de maximale potentiaal gelijk 
aan de MHW-stand. In de berekeningen is verder uitgegaan van een 
bovenbelasting van 13 kPa over een breedte van 2.5 m. 

Tabel B2: Stabiliteit van het binnentalud 

taludhelling sta biliteitsfactor 

1:3 1.48 
1:2.5 1.27 

De helling van het binnentalud van de huidige kade is circa 1:2,5. De 
stabiliteit van het binnentalud is gecontroleerd voor de kade langs de Rijn. 
In tabel B2 is een overzicht gegeven van de berekende stabiliteitsfactoren 
uitgaande van een taludhelling van 1:3 en een taludhelling van 1:2,5. Voor 
het binnentalud geldt oat de stabiliteitsfactor >=1.1. De macrostabiliteit 
van het binnentalud is bij een taludhelling 1 :2,5 of flauwer voldoende. 



""::-7"~;---;-; 
/ heidemij 

Buitentalud 
Vaar de stabiliteit van het buitentalud zijn stabiliteitsberekeningen 
uitgevaerd vaar een verbeterd dwarsprafiel ter plaatse van kade langs de 
Rijn en vaar de kade langs de vluchthaven. De maatgevende belasting van 
het buitentalud treedt ap na een platse1inge val van het rivierpeil na een 
periode met MHW. Uitgegaan is van een maximale val van 4.0 m. Op de 
kruin van de dijk is gerekend met een verkeersbelasting van 13 kPa over 
een breedte van 2.5 m. Voor het buitentalud geldt dat de berekende 
stabiliteitsfactor grater of gelijk moet zijn aan 1.0. In tabel B3 is een 
overzieht gegeven van de berekeningsresultaten. 

Tabel B3: Stabiliteit van het buitentalud 

kade I taludhelling stabiliteitsfactor 

Rijnkade I 1:2 0.72 
Rijnkade / 1:2.5 1.02 
Vluchthaven 1.2.5 - 1:4 1.03 

De stabiliteit van het buitentalud is bij een taludhelling van 1:2 
onvoldoende (SF < 1.0). Valdaende stabiliteit van het buitentalud wordt 
verkregen door een taludhelling toe te passen van 1:2,5 af flauwer. De 
toegepaste schematiseringen en de berekeningsresultaten zijn hierna 
weergegeven. 

C R I TIC A L S LIP C IRe L E Bishop method 
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BepaJen erosiebestendigheid 

De laatste jaren is onderzoek gedaan naar de erosiegevoeligheid van het 
binnentalud ten gevolge van golfoverslag. De erosie blijkt een funetie te zijn 
van het overslagdebiet, de grondsoort waarmee het talud bedekt is en de 
kwaliteit van de begroeiing van de taludhelling. Er is onderzoek gedaan 
naar de kwaliteit van de bekleding op het binnentalud [12]. Hierbij is 
uitgegaan van een toelaatbaar overslag debiet van 11/s/m. Verder is 
uitgegaan van een taludhelling van 1:2,5 tot 1:3. 

De kwaliteit van de bekleding op het binnentalud is onderzoeht door 
middel van een veldclassifieatie van 6 monsters. Er is eehter geen 
laboratoriumonderzoek verrieht. 
Voor het buitentalud van de kade geldt dat de kleibekleding voldoende 
waterdieht en erosiebestendig dient te zijn. Om inzieht te krijgen in de 
kwaliteit van de taludbekleding zijn 14 handboringen uitgevoerd loodreeht 
op het buitentalud. Classifieatie van de monsters heeft in het veld 
plaatsgevonden. De kleibekleding op het buitentalud is getoetst aan de 
hand van de zogenaamde Leidraden [32]. De hier in gefonnuleerde eisen 
zijn ondermeer gebaseerd op het lutumgehalte van de klei en versehillen 
enigszins met de in de handreiking eonstruetief ontwerpen [33] gestelde 
eisen, waarin ondermeer uitgegaan wordt van de vloeigrens en 
plasticiteitsindex. 

Een goede waterdiehtheid wordt verkregen bij een lutumgehalte van 
20 it 35'% en een zandgehalte < 40% Voar de erosiebestendigheid is 
bovendien een laag gehalte aan organiseh materiaal van belang « 3%) [33]. 
De dikte van de kleibekleding dient minimaal 0,7 m te zijn. De 
kleibekleding op het buitentalud van de kade langs de vluehthaven voldoet 
niet aan de gestelde eisen en dient vervangen te worden. De kieibekleding 
op de kade langs de Rijn en de seheepswerf voldoet weI aan de gestelde 
eisen. 
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Bepalen overschrijdingsfrequentie 
coupure Tuindorp-Bijlandseweg 

Tabel B4: Uitgangspunten tienjarig overzicht 1981-1990 

Lobith 
km 862.180 

freq. afvoer [m3
] 

0.0008 1500 
0.01 12320 
0.1 9760 
0.5 6800 
1 5800 
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Pannerdensche Kop Tuindorp 
km 867.220 km 863.000 

waterstand waterstand waterstand 
[m+NAP] [m+NAP] [m +NAP] 

17.65 16.65 17.49 
16.8 15.9 16.65 
15.85 15.15 15.74 
14.4 13.9 14.32 
13.8 13.3 13.72 
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