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SAMENVATTING
Geschiedenis
De zandwinning Winssen heeft een lange historie. Op grond van afspraken met het Rijk
en andere (zandleverende) provincies heeft de provincie Gelderland begin jaren '80 een
taakstelling voor de winning van industriezand aanvaard. Op basis van de Keuzenota
Industriezandwinningsplan Gelderland (september 1986). die werd ondersteund met
een Milieueflectrapportage hebben Provinciale Staten gekozen voor (onder meer) een
grootschalige binnendijkse winning bij Winssen (Geertjesgolf, of Hl-locatie) (Provincie
Gelderland. 1988). Vastgelegd is dat met de zandwinning Winssen in totaal 25 miljoen
ton beton- en metselzand moet worden gewonnen; dil is de taakstelling van het project.
In de jaren '90 is door een combinatie van bedrijven, verenigd in Geertjesgolf B.V., een
m.e.r.-procedure doorlopen. De MER is door het bevoegd gezag aanvaard en door de
Commissie-m.e.r. uiteindelijk positief beoordeeld. In de daarop volgende vergunningenprocedure heeft de gemeente Beuningen echter besloten haar planologische
medewerking aan hel toen voorliggende plan van Geertjesgolf B.V. niet te verlenen. Dit
plan achtte de gemeente van onvoldoende ruimtelijke kwaliteit.
Vanwege de taakstelling die nog steeds gold voor de locatie Geertjesgolf hebben de
gemeente Beuningen en de Provincie Gelderland in 2001 een convenant gesloten om
grootschalige zandwinning in de gemeente Beuningen toch mogelijk te maken. In 2003
zijn door gemeente en Provincie verdere uitgangspunten voor de zandwinning Winssen
vastgelegd.
Door de gemeenteraad is besloten dat de zandwinning binnendijks moest worden
verkleind, en de dan ontbrekende hoeveelheid zand gevonden diende te worden in de
uiterwaarden bij Winssen. aansluitend op Voorhaven. In het Bestemmingsplan
Buitengebied 1996/1997 was reeds de aanleg een nevengeul in de uitenvaarden
opgenomen. Na een globale verkenning van de haalbaarheid is besloten de extra
zandwinning in de uiterwaarden te combineren met aanleg van een hoogwatergeul en
natuurontwikkeling.
Waarom een (nieuw) MER?
De m.e.r.-procedure wordt nu gevolgd vanwege verschillende onderdelen van het plan:
1. de winning van beton- en metselzand overeen oppervlakte van meer dan 100 ha.;
2. de aanleg van een Voorhaven voor de binnenscheepvaart;
3. de mogelijke aanleg van een waterweg, te weten een verbindingskanaal tussen de
zandwinlocatie Hl (Geertjesgolf) en de Voorhaven;
4. de mogelijke wijziging van de rivierdijk vanwege de aanleg en het gebruik van een
sluis ten behoeve van een eventueel verbindingskanaal;
5. de berging van niet vermarktbare - deels vervuilde grond; deze zou m.e.r.-plichtig
zijn bij meer dan 500.000 m^ grond met vervuilingsklasse 3 of 4 (inmiddels is uil
nader bodemonderzoek voor het MER gebleken dat dit niet meer het geval is).
Voor de activiteiten 1.2. 3 en 5 is het volgen van de m.e.r.-procedure verplicht, terwijl
voor activiteit 4 een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt, dat wil zeggen dat het bevoegd
gezag in ieder geval dient te beoordelen óf hiervoor een m.e.r.-procedure moet worden
gevolgd.
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Het MER Zandwinning Winssen wordt onder meer gebruikt voor een wijziging van het
bestemmingsplan door de gemeente Beuningen. Deze wijziging is nodig om de
zandwinning mogelijk te maken. Volgens een Europese Richtlijn die van toepassing is
op het bestemmingsplan moet hiervoor een strategische milieubeoordeling procedure
(SMB) worden uitgevoerd en een Milieurapport worden opgesteld. Een Milieurapport
wordt gezien als een 'lichtere' vorm van het Milieuetfectrapport. het voorliggend MER
volstaat daarom ook voor de bestemmingsplanwijziging. Het MER dient eveneens als
inhoudelijke invulling van de Watertoets.
Omdat het vorige MER uit 1993 ouder is dan 10 jaar en het plan voor de zandwinning
ingrijpend is gewijzigd, is besloten een nieuw MER op te stellen.
De zandwinning
Het project Zandwinning Winssen kent de volgende doelen:
•
het winnen van 25 miljoen ton beton- en metselzand;
•
het realiseren van nieuwe natuur in de uiterwaarden;
•
het verruimen van de rivier waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de veiligheid
in hoogwatersituaties.
De zandwinning vindt plaats in 3 deelgebieden:
•
Geertjesgolf. bestaande uit een oost- en een westpias;
•
de Voorhaven, die primair nodig is voor de afvoer en eventuele verwerking van het
gewonnen zand;
•
de uiten/vaard, waar met de zandwinning een hoogwatergeu! moet worden
gecreëerd.
Het project bestaat uit de volgende activiteiten (in min of meer chronologische
volgorde):
•
als eerste wordt ter plaatse van de Voorhaven de deklaag (bovenste bodemlaag)
afgegraven. Een deel van de deklaag wordt gebruikt om een hoogwatervrij terrein
aan te leggen;
• ven/olgens wordt het toutvenant (dit is het onbewerkte zand) ter plaatse van de
Voorhaven gewonnen. Dit toutvenant wordt onderverdeeld in verschillende
zandfracties (tussenproduclen). dit proces wordt klasseren genoemd. Van de
tussenproducten wordt het beton- of metselzand (gereed product) samengesteld.
Het gereed product wordt afgevoerd per schip;
•
nadat de Voorhaven gereed is kan de zandwinning in Geertjesgolf worden gestart
Ook hier wordt eerst de deklaag venwijderd. deze grond wordt (tijdelijk) in depot
gezet, en er worden kades van gemaakt rondom de plas;
•
vervolgens vindt de zandwinning plaats in Geertjesgolf; het zand wordt geklasseerd
en samengesteld tot een gereed product en via de Voorhaven afgevoerd;
•
na de zandwinning in Geertjesgolf wordt de ontstane plas landschappelijk ingericht
tot een natuurgebied. De oostelijke plas wordt opgevuld met de overtollige grond die
in Geertjesgolf vrijkomt;
•
tenslotte wordt een hoogwatergeul aangelegd in de Winssense Waarden. De
Voorhaven wordt hierbij weer opgevuld met de overtollige (niet-vermarktbare) grond
die bij de aanleg van de Voorhaven en hoogwatergeul vrijgekomen was. Deze
uitenwaardengrond is deels verontreinigd, door sedimentatie van verontreinigd
rivierslib.
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Werkplan en alternatieven
In het MER worden zeven alternatieven onderzocht. Deze alternatieven verschillen
alleen met betrekking tot de uitvoering van de zandwinning; de locatie van de
zandwinning wordt als gegeven beschouwd. Ook de situatie na afronding van het
project is voor de zeven alternatieven gelijk.
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de alternatieven weergegeven.
Grote
Voorhaven

Locatie klasseerInstallatje

Locatie
samenstelling
gM»«d product

Type klasseerinstallatie

Alternatiet 1

Klein

Gesr^esgolf

Geer^esgott

Drijvend

Kanaal

Alternatlet 2

MIddol

O«»rt)esgolf

Geertjesgoir

Drijvend

Transportband

Alternatief 3

Middel

Qeertjesgolf

Voorhaven

Drijvend

Transportband

Alternatiet 4

Middel

Geertjes golf

Voorhaven

Opland

Transportband

Alternatief 5

Middel

Geertjes golf

Geertjesgoir

Opland

Transportband

Alternatief 6*

Groot

Voorfiaven

Voorhaven

Drijvend

Band/pi|pleiding

Alt«malle( T

Groot

Voortiaven

Voorhaven

Drijvend

Band/pij pi ei ding

Transportzone

• BIJ alternatiet 7 vindt opslag van tiet gewonnen en onbewerkte zand ('loutvenanf') plaats in een onderwaterdepot,
bi| allefnatiel 6 vindt opslag van dit toutvenant plaats op land.

In het project kunnen drie fasen worden onderscheiden. Uitgaande van uitvoering in 12
jaar is dat:
• fase 1 (eerste 1,5 jaar): ontgraving en zandwinning Voorhaven;
• fase 2 (1.5 tot 9.5 jaar): ontgraving en zandwinning Geertjesgolf;
• fase 3 (9.5 tot 12 jaar): ontgraving en zandwinning Geertjesgolf en hoogwatergeul.
In het uitvoeringsplan is onderzocht in welke richting de ontzandingwerkzaamheden het
best kunnen worden uitgevoerd. Bij een ontzanding van west naar oost moeten tijdelijke
depots worden aangelegd met een enorme omvang. Landschappelijk kunnen deze
moeilijk worden ingepast, en bovendien leidt dit tot hogere uitvoeringskosten.
Geconcludeerd is dat de zandwinning in Geertjesgolf daarom het best van oost naar
west kunnen worden uitgevoerd.
Voor de tijdsduur is tevens onderzocht of de zandwinning binnen 6 jaar kan worden
afgerond. Bij een verdubbeling van het benodigde materieel zouden de geluidsnormen
echter dermate worden overschreden, dat deze werkwijze niet vergunbaar zou zijn.
Daarom is uitgegaan van uitvoering in 12 jaar. In het MER is uitgegaan van uitvoering
van de winning in de dagperiode; van 7.00 uur tot 19.00 uur. Wanneer ook in de
avondperiode zou worden gewerkt, levert dit een hogere geluidsbelasting op. maar
ontstaat wel de mogelijkheid om de tijdsduur van het project te verkorten.
Milieueffecten
De milieueffecten van de zeven alternatieven zijn onderzocht en vergeleken met de
referentiesituatie, dat is de situatie zonder zandwinning maar met overige geplande
("autonome") ontwikkelingen in het gebied.
Een belangrijk aspect is geluidshinder, die ontstaat door inzet van materieel voor de
zandwinning. De manier waarop deze is berekend is dermate belangrijk dat deze hier
even wordt toegelicht.
MER/SMB Zandwinning Vt/lnssen
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De geluidsbelasting op de gevels van de omliggende woningen is berekend en getoetst
aan de geldende grenswaarden. Omdat het materieel voor de zandwinning zich in de
loop van de tijd verplaatst, zijn representatieve bedrijfssituaties onderzocht. Als eerste
een gemiddelde situatie, waarin bijv. de zandzuiger(s) en evt. drijvende klasseerinstallaties zich midden in de winplas van Geertjesgolf bevinden.
Daarnaast is een "worst case"-sttuatie doorgerekend, waarin het materieel zich juist
dicht bij de grootste groep woningen uit de omgeving bevindt, dus aan de rand van de
winplas. De geluidhinder in beide representatieve bedrijfssituaties is berekend en
getoetst aan de normen. Het aantal woningen dat in deze situaties hinder ondervindt is
geleld. De aantallen in de gemiddelde bedrijfssituatie vormen in eerste instantie de
basis voor de onderlinge vergelijking van alternatieven. Na dit MER. ten behoeve van
vergunningaanvragen, zal de geluidhinder nog gedetailleerder in kaart moeten worden
gebracht; dan wordt oer individuele woning de maximale geluidhinder bepaald die OE
enia moment op kan treden, en ook dit wordt getoetst aan de normen.
Het is momenteel overigens nog niet duidelijk welke normen van toepassing zijn. Dit
hangt er van af of de situatie van Zandwinning Winssen voldoet aan de criteria uit de
Circulaire Natte Grindwinning - die een hoger niveau van geluidhinder toestaat. Pas in
de fase van vergunningaanvragen zal hierover uitsluitsel komen. In dit MER worden alle
grenswaarden genoemd (met of zonder toepassing van de Circulaire).
De belangrijkste resultaten zijn als volgt:
• alternatief 1 (met kanaal) scoort met een klein verschil als beste (dit alternatief is
echter om andere redenen vervallen):
• bij inzet van een landklasseerinstallatie (alternatieven 4 en 5) is de geluidsbelasting
vervolgens het laagst:
• de rangorde op basis van een gemiddelde bedrijfssituatie is als volgt: het beste
scoort 1 (kanaal), vervolgens 4 en 5 (landinstallatie) daarna 6 en 7 (klasseren in de
Voorhaven) en vervolgens 2 en 3 (drijvend klasseren op Geertjesgolf). De
verschillen tussen 6 en 7 enerzijds en 2 en 3 anderzijds zijn niet groot;
• de rangorde op basis van een worst case bedrijfssituatie is net weer anders: het
beste scoren 4 en 5 (landinstallatie). dan 1 (kanaal), vervolgens daarna 6 en 7
(klasseren in de Voorhaven) en daarna 2 en 3 (drijvend klasseren op Geertjesgolf);
• in de worst case bedrijfssituatie zijn er bij alle alternatieven woningen met een
geluidsbelasting boven de 50 dB(A); het aantal varieert van 5 tot 14.
Er bestaat bij alle alternatieven een licht verhoogde kans op hinder door laagfrequent
geluid. Met maatregelen kan deze hinder nog verder worden beperkt.
Hinder door trillingen kan alleen ontstaan bij een klasseerinstallatie op land
(alternatieven 4 en 5): drijvende klasseerinstallaties en zandzuigers kunnen geen
relevante trillingen naar de omgeving overdragen. Na onderzoek blijkt dat er geen of in
ieder geval niet waarneembare trillingen voor zullen komen, ook niet bij een
landinstallatie.
Uit onderzoek naar de luchtkwaliteit blijkt dat deze in geringe mate verslechtert door de
werkzaamheden. Alleen op een punt boven de Waal wordt tijdens de aanleg van de
Voorhaven (fase 1 van het project) de norm overschreden voor de uurgemiddelde
concentratie van de stof NO2.
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Dit zal voor vergunningverlening moeten worden opgelost middels een aanpassing van
materieel of werkwijze in deze fase. Voorkomende stofhinder door de werkzaamheden
kan met eenvoudige maatregelen worden beperkt.
De grondwaterstand direct ten zuiden van de Waaldijk zal in een gemiddelde situatie
dalen door aanleg van de hoogwatergeul. Bij hoge Waalwaterstanden zal de
grondwaterstand daarentegen hoger worden dan nu. omdat de weerstand voor
toestroming van rivierwater via de bodem kleiner wordt. Dit kan leiden tot
grondwateroverlast voor de aangrenzende woningen en gebouwen.
Rond Geertjesgolf zal de grondwaterstand in de eindsituatie maar in beperkte mate
veranderen. Tijdens de zandwinning is er een grotere invloed, omdat er zand wordt
weggehaald en er grondwater {uit de omgeving) voor in de plaats moet komen.
Dit zorgt voor een grondwaterstands verlag ing in de omgeving, en kan leiden tot een
verminderde opbrengst voor de aangrenzende landbouwgebieden. De grootte van
deze effecten is sterk afhankelijk van de uitvoeringsplanning; de in dit MER
gepresenteerde effecten gelden daarom als een indicatie. Dit is voor alle alternatieven
hetzelfde. Aanbevolen wordt deze effecten nader te onderzoeken bij de aanvraag van
vergunningen voor het project, wanneer meer bekend zal zijn over de
uitvoeringsplanning.
De verspreiding van grondwaterverontreinigingen uit de berging van de nietvermarktbare grond in de Voorhaven is getoetst en voldoet aan de normen uit het
Beleidsstandpunt Venwijdering Baggerspecie. Vergeleken met de huidige verspreiding
van verontreinigingen in het grondwater is er zelfs sprake van een verbetering, omdat
de "deken" aan verontreinigde grond die nu in de uiterwaarden ligt compact wordt
geborgen. De alternatieven 6 en 7 scoren het best, omdat bij deze alternatieven een
grote Voorhaven wordt aangelegd, waarin niet alleen verontreinigde grond wordt
geborgen, maar ook een grote hoeveelheid niet-verontreinigde grond. Daardoor is de
gemiddelde verontreinigings-graad van de geborgen grond lager, en zo ook de
grondwaterverontreiniging.
Negatieve effecten van het storten van specie op de kwaliteit van het
oppervlaktewater (in de Voorhaven of de Waal) worden niet verwacht. Dit komt vooral
omdat de specie minder verontreinigd is dan het huidige Waalwater.
Een deel van de deklaag in de Winssense Waarden is sterk verontreinigd (klasse 4),
deze verontreiniging is veroorzaakt door sedimentatie van verontreinigd rivierslib. Deze
grond wordt ontgraven en geborgen in de Voorhaven. De blootstellingrisico's nemen
hierdoor af. Bij één van de alternatieven (nr. 1) zou een kanaal moeten worden
gegraven tussen de Voorhaven en Geertjesgolf; hiervoor moet een deel van de
aanwezige stortplaats worden afgegraven. Dit is een hoge en riskante kostenpost.
De Winssense Waarden zijn gelegen binnen het gebied dat is aangewezen als Speciale
Beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn. Ook is het gebied
onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied van Geertjesgolf kent geen
speciale beschermingsstatus vanuit het natuurbeleid; de natuurwaarden van dit gebied
zijn beperkt.
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Bij de beoordeling van de effecten op de ecologie is met name gekeken naar de
vernietiging van de (beschermde) leefgebieden en de verstoring van vogels door
geluidhinder. De effecten van zandwinning in Geertjesgolf worden als licht negatief
beoordeeld. De effecten in de uiterwaard zijn liidens uitvoering van de zandwinning
negatief door vergraving van het Voorhavengebied en verstoring. In de eindsituatie
ontstaat een ondiepe hoogwatergeul. die qua inrichting afgestemd is op de beschermde
vogelsoorten die er voorkomen; daarom wordt de eindsituatie licht positief beoordeeld.
Er worden geen significante effecten op dit Vogelrichtlijngebied venwacht.
Met berekeningen is aangetoond dat de stabiliteit van de dijk door de aanleg van de
hoogwatergeul en de Voorhavens niet in hel geding komt. Wel dient hierbij aan
bepaalde geotechnische randvoorwaarden te worden voldaan. Zettingen worden niet
verwacht. Enig voorbehoud is hierbij op zijn plaats, omdat de grondwatereftecten tijdens
uitvoering sterk afhangen van de uitvoeringsplanning van de ontgronding. Hieraan moet
aandacht worden besteed bij de aanvraag van vergunningen voor het project, wanneer
meer bekend zal zijn over de uitvoeringsplanning.
Uit de rivierkundige berekening blijkt dat de geul zorgt voor een verlaging van de
rivierwaterstand bij hoogwater. Bij de uitmonding van de geul in de Waal is sprake van
een geringe opstuwing. In de geul zal enige erosie plaatsvinden, deze erosie brengt de
veiligheid van de dijk niet in gevaar. Veranderingen van erosie of sedimentatie op de
Waal worden niet verwacht.
De landklasseerinstallatie die bij alternatief 4 en 5 is voorzien ligt in Geertjesgolf aan de
rand van het gebied en is minder zichtbaar dan de drijvende klasseerinstallatie.
Bovendien kan deze door depots enigszins verhuld worden. Landschappelijk gezien
heeft de klasseerinstallatie op land de voorkeur. Het kanaal bij alternatief 1 scoort
negatief omdat bij de aanleg hiervan door een cultuurhistorisch waardevol gebied
gegraven moet worden. De plas die in Geertjesgolf wordt gerealiseerd past minder goed
binnen de huidige landschappelijke en cultuurhistorische patronen. De geul past binnen
het rivierkundige landschap. Indien echter begroeiing ontstaat dan worden de zichtlijnen
vanaf de dijk onderbroken, waardoor de geul slechts licht positief scoort.
De zandwinning en de herinrichting van de uitenwaard zorgen voor twee veranderingen
die voor alle alternatieven hetzelfde zijn: er wordt grond onttrokken aan de landbouw,
en er moet in Geertjesgolf 1 woning worden afgebroken (langs de Betenlaan). Verder
zullen een aantal wegen verdwijnen door de ontgronding en in de uiterwaard.
Uitvoeringsaspecten
Bij de klasseerinstallaties in Geertjesgolf (alternatief 2 en 3) is de mobilisatie (het
verplaatsen van de zandzuigers drijvende klasseerinstallatie van buiten- naar
binnendijks) uitvoeringstechnisch complex. Een landklasseerinstallatie (alternatief 4 en
5) moet in afzonderlijke delen worden aangevoerd en opgebouwd; gezien hel tijdelijk
functioneren en de beperkte restwaarde van de landinstallatie is dit een forse
kostenpost, maar uitvoeringstechnisch is het niet bijzonder complex. De landinstallatie
moet een omvang hebben die veel groter is dan de installaties die momenteel in
Nederland worden toegepast.
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De alternatieven 6 en 7 met klasseerinstallaties in de Voorhaven zijn qua uitvoering het
eenvoudigst. Bij alternatief 1 moet een kanaal gegraven worden met een sluis ter
plaatse van de doorsnijding van de dijk. Ook doorsnijdt het kanaal een stortplaats, die
vervolgens geheel zou moeten worden aangepast aan de huidige eisen. Dit is qua
uitvoering, juridisch en financieel een riskante ingreep.
Het ruimtebeslag van de klasseerinstallatie op land is aanzienlijk groter dan bij
drijvende klasseerinstallatie omdat hierbij gewerkt wordt met landdepots van een flinke
omvang. De beschikbare ruimte hiervoor {zuidwestelijk in het projectgebied) is echter
krap. wat het productieproces kan bemoeilijken.
Uit uitvoeringstechnisch oogpunt heeft het de voorkeur om het eindproduct samen te
stellen op de locatie waar de schepen worden beladen. Scheiding van deze activiteiten
compliceert de productie, en levert geen noemenswaardig verschil op in geluidhinder.
Alternatieven 3 en 4 hebben dus de voorkeur boven resp, alternatieven 2 en 5.
Kosten
Er is een grove raming gemaakt van de kosten voor uitvoering van de zandwinning, per
alternatief (nauwkeurigheidsmarge +/- 25%).Qua kosten liggen de alternatieven dicht bij
elkaar. Alternatief 3 en 6 zijn iets goedkoper dan alternatieven 2. 4 en 7, en deze zijn
weer iets goedkoper dan alternatief 5, maar de verschillen blijven klein.
Van alternatief 1 zijn de kosten niet bepaald, omdat taakstelling zandwinning bij dit
alternatief niet wordt gehaald. De kosten kunnen dus niet op dezelfde basis worden
bepaald als de andere alternatieven; er ontbreken operationele kosten voor het winnen
van de benodigde hoeveelheid zand. Op basis van Variantenstudie (2004) blijken
kosten niet sterk te verschillen van alternatieven van destijds. De kosten voor
herinrichting van de vuilstort zullen duurder worden dan destijds, omdat inmiddels is
gebleken dat na gedeeltelijk afgraven van een vuilstort het resterende gedeelte geheel
zal moeien worden aangepast aan de huidige eisen aan vuilstorten. Deze kosten waren
bij de Variantenstudie nog niet meegenomen.
Bij de kosten van alternatief 6 en 7 is uitgegaan van transport per band.
In de scoretabel (hieronder) zijn de kosten relatief aangegeven ten opzichte van het
duurste alternatief (5).
Zandopbrengsten
Parallel aan het opstellen van dit MER is een extern onderzoek gedaan naar de
samenstelling van het zand in de uiterwaard. Hieruit blijkt dat de zandlagen die op
geringe diepte voorkomen niet goed bruikbaar zijn als beton- en metselzand; er moet
dus een paar meter dieper worden gegraven om aan geschikt zand te komen. De
gegevens van dit onderzoek zijn in dit MER gebruikt. Na herberekening van de gehele
grondbalans voor het project blijkt:
• bij alternatieven 6 en 7 is er géén zand uit de uitenA'aard nodig: met ontgronding van
Geertjesgolf en een grote Voorhaven komt er al 25 min. ton beton- en metselzand
beschikbaar;
• bij alternatief 2 t/m 5 is een geringe hoeveelheid zand uit de uïten/vaard nodig. Deze
kan het beste op een beperkte locatie worden gewonnen, en niet over het hele
traject van de te maken hoogwatergeul;
• bij alternatief 1 komt er ook bij een flinke extra ontgronding in de uitenwaard nog
onvoldoende zand vrij; dit alternatief voldoet dus r ^ aan de hoofddoelstelling van
het project (winning van 25 min. ton beton- en metselzand).
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Keuze MMA
Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief is door de gemeente Beuningen gekozen uit de 7
bovenstaande alternatieven na bepaling van de milieueffecten van deze alternatieven.
Vanwege geluidhinder als een van de belangrijkste milieueffecten, valt de keuze op
alternatieven 4 of 5 (op basis van uitvoeringsaspecten kan vervolgens alternatief 4 als
beste worden gekozen). Het MMA kan verder worden aangevuld met mitigerende
maatregelen.
Monltorlng en evaluatie
Om de voorspelde effecten van fiet depot te controleren wordt een
monitoringsprogramma voorgesteld, bestaande uit metingen van grondwaterstanden, de
grond- en oppen/laktewaterkwalltelt. Tevens dient de natuurontwikkeling in Geertjesgolf
en uitenvaard na afronding van het project te worden gemonltord.
Vergelijking alternatieven
De milieueffecten en uitvoeringsaspecten zijn met relatieve scores gewaardeerd ten
opzichte van de referentiesituatie en samengevat in onderstaande tabel. Het zal
duidelijk zijn dat In deze tabel "appels" met "peren" moeten worden vergeleken. Er is
geen totaalscore per alternatief bepaald. Daarvoor zou er een keuze moeten worden
gemaakt voor het relatieve gewicht dat elk milieueffect ten opzichte van de andere
effecten In de schaal legt. en die keuze Is in dit geval lastig te maken.
Uit de vergelijking van alternatieven blijkt:
• de alternatieven verschillen niet veel van elkaar qua milieueffecten. Dit komt omdat
de alternatieven betrekking hebben op de wijze van uitvoeren van het project, en
niet op de eindsituatie. De milieueffecten die vooral bepaald worden door de
eindsituatie (bijv. rivlerkunde, geotechniek, grondwaterkwalitelt.
grondwaterkwantiteit (deels), ecologie (deels)) maken geen verschil tussen de
alternatieven. De milieueffecten die samenhangen met de wijze van uitvoeren
kunnen wel verschil geven (m.n. geluidhinder);
•
alternatief 1 brengt een aantal specifieke negatieve effecten met zich mee, die
samenhangen met de aanleg van het kanaal en de doorgraving van de stortplaats;
•
het belangrijkste verschil wordt gevonden in de geluidhinder en de uitvoeringsaspecten. Afgezien van het vervallen alternatief 1 scoren alternatief 4 en 5 (met
landinstallatie) het beste qua geluidhinder; alternatief 6 en 7 scoren het beste qua
uitvoeringsaspecten. Mitigerende maatregelen tegen geluidhinder kunnen dit beeld
nog veranderen. Qua kosten liggen de alternatieven dicht bij elkaar. Alternatief 3 en
6 zijn iets goedkoper dan alternatieven 2, 4 en 7, en deze zijn weer iets goedkoper
dan alternatief 5, maar de verschillen blijven klein.
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VERGELIJKENDE SCORETABEL ALTERNATIEVEN ZANDWINNING WINSSEN
LEGENDA
m sterk negatief effect

+++ = sterk positief effect
++

' positief effect

+

• lictil posIHef effect

0

" geen effect

- -

- negatief effect
- Ilctit negatief effect

ALTERNATIEVEN

All. 1

Alt-2

Alt. 3

Alt. 4

Alt. 5

Alt. 6

All. 7

Grole Voorhaven

Klem

Middel

fkliddel

lUliddel

Middel

Groot

Groot

GG

GG

GG

GG

GG

VH

VH

Locatie klasseennstallatie [1]
Locatie sainenstelling gereed product |1j

GG

GG

VH

VH

GG

Type klasseennstallatie [2|

Water

Watef

Water

Land

Land

Tiansporl lussen Geertjesgolf en Voorhaven

Kanaal

Bwid

Band

Band

Band

^

^

Water

Water

Band'

Band'

fMJP

PUP

MILIEUEFFECTEN
G o l u l d h i n d e r en t r i l l i n g e n

._/

• geluidhinder

__/

- laag frequent geluid
- trillingen

0

0

0

0

0

StofhindDT en l u c h t k w a l i t e i t

0

0

-

-

Grondwaterkwantiteit
- effecten grondwaterstanden tijdens

._

--

--

--

-_

--15)

--15)

+

+

+

+

+

++

+ +

- eitect berging op waterkwaliteit Voorhaven

+

•f/O

*/0

•/O

*/0

+

- emissie verontreiniqinqen naar de Waal

*

*/0

+/0

'10

+/0

*/0

Uitvoering [7]
- effecten op grondwaterstand in eindsituatie
G r o n d watarkwalltall
- verspreiding grond waterverontreiniging uit
becqinq [31
0 p per v l a k t e w a t e r k w a l l t e i t

Bodem
- vermindering blootstelling aan

*

*

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

• waters tand s ver lag mg

+

+

+

+

+

- erosie en sedimentatie

0

0

0

0

0

0

- stabiliteit dijklichaam en talud Geertjesgoif

0

0

0

0

0

0

0

- zetting omliqqende qebouwen [7]

0

0

0

0

0

0

0

--

--

+

verontreinigingen

[4]

- ontqravinq stortplaats
Ecologie
- uiterwaard, Iljdens uitvoering (verstonng
Voorhaven)
• uiterwaard, in eindsituatie (hoogwatergeul)

0/-

- verstoring en vernietiginq Geertiesgoll
R i v l e r k u n d e en e r o s i e

0

Geolechniek

B e b o u w i n g (verwijderen 1 woning, kans op
qrondwateroverlast)
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ALTERNATIEVEN

Alt. 1

All. 2

Alt. 3

AIL4

Alt. 5

—

--

--

--

—

--

--

-/--

-/--

- ruimtebeslag klasseennstallatie

0

0

0

- flexibiliteit zandv^inproces

0

Kosten (relatief t.o v het duurste alternatief)

[61

Landbouw (vermindering areaal,
-

•

opbrenqsidepressie [7!1

Alt. e

Alt. 7

--

Landschap, cultuurhistorie en arctieologie
<LCA)
• tijdens uitvoering

. -

-/--

- eindsituatie
UITVOERINGSASPECTEN
Uitvoeringsaspecten
0

0

0

0

0

0

67%

90%

- mobilisatie/demobilisatie, voorzieningen

90%

-

0

0

85%

92%

100%

[1] GG = Geertjesgolf. VH = Voorhaven
[2] water = drijvende Installatie, l ^ d = installatie op land
[3] ten opzichte van de verspreiding van verontreinigingen uil de deklaag in de huidige situatie
[4] de vereiste nieuwe voorzieningen voor de resterende stortplaats zijn positief, ontgraving stort is echter niet doelmatig.
[5] uitgegaan van effecten bij transport per band tussen Geertjesgolf en Voorhaven Bij toepassing van pijp zou oplossing
voor wateronttrekking gevonden moeten worden, anders ontstaan grote grondwatereffecten in GeertjesgoH,
[6] kosten hiervan niet bepaald, omdat taakstelling zandwinning bij dit alternatief niet wordt gehaald De kosten kunnen dus niet
op dezelfde basis worden bepaald als de andere alternatieven, er ontbreken operationele kosten voor het winnen van de
benodigde hoeveelheid zand Op basis van Variantenstudie (2004) blijken kosten met sterk te verschillen van alternatieven
van destijds Kosten voor herinrichting vuilstort zullen duurder worden dan destijds.
(71 de uitvoenngsplanning van de ontgronding in Geertjesgoll is sterk bepalend voor de grondwatereffecten tijdens uitvoering en
eventuele ver volgeffecten op landbouw of bebouwing. Dit geldt voor alle alternatieven op dezelfde manier. De effecten in dit
MER gelden als een indicatie Ten tijde van de vergunningaanvragen zal meer bekend zijn over de uitvoeringsplanning. Dan
dient nieraan aandacht te worden besteed.
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De gemeente Beuningen en de provincie Gelderland hebben in een op 14 met 2001
getekende overeenkomst afspraken gemaakt om een grootschalige zandwinning in de
gemeente Beuningen mogelijk te maken, In deze overeenkomst wordt uitgegaan van
een totaal te winnen hoeveelheid van 30 miljoen ton beton- en metselzand.
De zandwinning zal voornamelijk plaatsvinden in de zogenaamde locatie Geertjesgolf
ten zuiden van Winssen inclusief bijbehorende Voorhaven (samen Hl-project).
Daarnaast komt er ook zand vrij bij de herinrichting van de Winssense Waarden. Het
H1 -project en het project Winssense Waarden vormen samen het projectgebied
Zandwinning Winssen.
In onderstaande figuur is het projectgebied w/eergegeven.
L
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'

t

l

1

\

1

I

*

^ ^ ^ b»9r«tuin9 wingibM
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Figuur 1.1; Begrenzing projecigebied Zandwinning Geertjesgolt (bron: Startnotitie)

De taakstelling voor het projectgebied Zandwinning Winssen bedraagt 25 miljoen ton
beton- en metselzand. De overige 5 miljoen ton beton- en metselzand worden
gewonnen in het nabijgelegen Beuningse Plas. Een nadere beschrijving van de
maatregelen is opgenomen in hoofdstuk 4.
Deze MER vormt de belangrijkste stap in het kader van de procedure voor de
milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) en de procedure voor de strategische
milieubeoordeling (SMB-procedure). De gecombineerde m.e.r./SMB-procedure wordt
gevoerd ten behoeve van de voor dit project noodzakelijke bestemmingsplanherziening
en de m.e.r.-plichtige vergunningsprocedures. Daarnaast wordt informatie verzameld en
effecten beschreven voor de overige vergunningsprocedures.
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De gemeente Beuningen heeft in overleg met Provincie het initiatief genomen voor het
volgen van een nieuwe gecombineerde m.e.r./SMB-procedure, Het belangrijkste
resultaat, het MER Zandwinning Winssen, ligt momenteel voor u.

Projectgebied en studiegebied
In dit MER wordl onderscheid gemaakt in twee soorten gebieden:
•
het projectgebied: dit is het gebied waar de ingrepen (zandwinning, transport) plaatsvinden
•
het studiegebied: dit is het gebied dat is beschouwd bij het onderzoek naar de mtlieuefteclen.
Het studiegebied is in het algemeen groter dan het projectgebied {nooit kleiner), en wordt per
onderzoek bepaald. Het onderzoeksgebied voor bijv, grondwater verschilt van het studiegebied voof
ecologie.
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• GESCHIEDENIS EN UITGANGSPUNTEN
Geschiedenis
De zandwinning Winssen heeft een lange historie van onderzoek, afweging en
besluitvorming. Deze historie wordt hieronder kort toegelicht.
Locatiekeuze
In het begin van de jaren '80 hebben Rijk en enkele Provincies {o.a. Gelderland en
Noord-Brabant} afspraken gemaakt over de winning van industriezand. Elk van de
Provincies heeft een taakstelling op zich genomen. De Provincie Gelderland heeft
daarbij afgesproken om het ontgrondend bedrijfsleven de gelegenheid te geven om
jaarlijks 7 miljoen ton Industriezand te winnen. Van deze hoeveelheid dient 5 miljoen per
schip te worden afgevoerd ten behoeve van de landelijke zandbehoefte. De rest kan
over de weg worden afgevoerd voor de regionale behoefte.
De zandwinning voor de landelijke behoefte (afvoer per schip) was van oudsher
geconcentreerd in de uiterwaarden. Het bestuur van de Provincie Gelderland wilde
verdere aantasting van uiterwaarden voorkomen. Om die reden is gezocht naar
binnendijkse locaties voor zandwinning.
Op basis van de Keuzenota Industriezandwinningsplan Gelderland (september 1986),
dat werd ondersteund met een Milieueffectrapportage hebben Provinciale Staten
gekozen voor (onder meer) een grootschalige binnendijkse winning bij Winssen
(Geertjesgolf. of Hl-locatie) (Provincie Gelderland, 1988). Het
Industriezandwinningsplan (IZP) waarin de keuze voor de zandwinlocaties was
vastgelegd, kreeg na twee procedures bij de Raad van State uiteindelijk in 1992
definitief rechtskracht. In het nu voorliggende MER geldt de locatie van de zandwinning
(Winssen, gemeente Beuningen) als uitgangspunt en worden geen alternatieve locaties
overwogen.
Eerste MER (1993)
Gegeven het plan voor de Zandwinning Winssen heeft een combinatie van bedrijven,
verenigd in Geertjesgolf B.V.. begin jaren '90 een MER voor de zandwinning opgesteld.
Daarbij werd uitgegaan van combinatie van een binnendijkse zandwinning in het gebied
Geertjesgolf (tussen de Van Heemstraweg en de Maas- en Waalweg) en een zgn.
"Voorhaven" aan de Waal, van waaruit het gewonnen zand per schip zou worden
afgevoerd.
In het MER is een aantal inrichtingsalternatieven voor de binnendijkse winning
beoordeeld, en enkele locaties en Inrichtingsalternatieven voor de Voorhaven.
Voor wat betreft de binnendijkse alternatieven (in het gebied Geertjesgolf) is destijds de
voorkeur uitgesproken voor het zogenaamde Beuningen-alternalief, geheel gelegen
binnen de gemeentegrens van Beuningen.
Voor wat betreft de Voorhaven kwam destijds een westelijke situering (direct oostelijk
van de haven van Deest) naar voren als meest milieuvriendelijk alternatief, en gunstiger
dan een locatie in de uitenwaarden nabij de A50. Voor de locatie van de installaties voor
ven/i/erking van het ruw gewonnen zand tot een verkoopbaar product (de zgn.
klasseerinstallaties) waren in deze MER geen alternatieven opgenomen. Klasseren in
de Voorhaven was een vast uitgangspunt.
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Het MER is door het bevoegd gezag aanvaard en door de Commissie-m.e.r. uiteindelijk
positief beoordeeld. In de daarop volgende vergunningprocedure heeft de gemeente
Beuningen echter besloten haar planologische medewerking aan het toen voorliggende
plan van Geertjesgolf B.V. niet te verlenen. De gemeente achtte het plan namelijk van
onvoldoende ruimtelijke kwaliteit.
Convenant Provincie en Gemeente
Vanwege de taakstelling die nog steeds gold voor de locatie Geertjesgolf hebben de
gemeente Beuningen en de Provincie Gelderland in 2001 een convenant gesloten om
grootschalige zandwinning in de gemeente Beuningen toch mogelijk te maken. In 2003
zijn door gemeente en Provincie verdere uitgangspunten voor de zandwinning
vastgelegd.
Door de gemeenteraad is besloten dat de zandwinning binnendijks moest worden
verkleind. Deze winplas is gesplitst in een westelijke plas (tussen de Hoekgraaf en de
Betenlaan) en een oostelijke plas (tussen de Betenlaan en de Begijnenstraat), Voorheen
liep de oostelijke plas door tot aan de ASO. dus dit betekende een significante inperking
van de zandwinning binnendijks.
Om toch te voldoen aan de taakstelling voor de zandwinning (25 min. ton beton- en
metselzand) is besloten dat de ontbrekende hoeveelheid zand gevonden diende te
worden in de uiterwaarden bij Winssen. aansluitend op Voorhaven. In het
Bestemmingsplan Buitengebied 1996/1997 was reeds de aanleg van een
hoogwatergeul in de uitenwaarden opgenomen. Op het moment van dit besluit was de
technische uitvoerbaarheid en beschikbare zandkwaliteiten echter nog onvoldoende in
beeld. Vooruit lopend op de m.e.r.-procedure is een globaal onderzoek uitgevoerd naar
de beschikbaarheid van zand en de combinatiemogelijkheden met natuurontwikkeling
en het ruimte bieden aan de rivier. De uitkomst van dit globale onderzoek was positief.
Daarom is besloten de extra zandwinning in de uiterwaarden te combineren met aanleg
van een hoogwatergeul en natuurontwikkeling.
Taakstelling zandwinning Winssen
Zowel in de Nota Ruimte als in hel Streekplan van de Provincie Gelderland (Provincie
Gelderland, 2005} is de hoeveelheid te winnen beton - en metselzand voor de
Hl/Geertjesgolf vastgesteld op 25 miljoen ton zand. Hoewel het beleid van
taakstellingen voor zandwinningen wordt verlaten, is voor onder meer de Zandwinning
Winssen zowel door Rijk als Provincie Gelderland een uitzondering gemaakt; de eerder
afgesproken taakstellingen blijven onverkort geldig. De Zandwinning Winssen is door de
overheden aangewezen als een van de zgn. "overgangsprojecten" die dienen voor
veiligstelling van de landelijke zandbehoefte.
Ook in het tussen de gemeente en provincie gesloten convenant is de totale
hoeveelheid beton - en metselzand uit de gehele gemeente Beuningen vastgelegd op
30 miljoen ton; 5 miljoen moet uil de Beuningse plas komen, en 25 miljoen ton is de
taakstelling van de Zandwinning Winssen.
NB: In het oude Streekplan van de Provincie Gelderland was voor de zandwinlocatie
Geertjesgolf (destijds aangeduid met Hl-locatie) een begrenzing opgenomen. Op het
moment van vaststellen van de richtlijnen voor dit MER is evenwel het nieuwe
Streekplan van de Provincie Gelderland van kracht.

MER/SMB Zandwinning Winssen
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Hiermee komt het oude streekplan uit 1996 te vervallen en daarmee ook de exacte
begrenzing van de Hl die daarin opgenomen was. In het nieuwe Streekplan is de H1 als
een "slip" op de kaart aangeduid, zonder concrete/globale begrenzing.
Waarom een (nieuw) MER?
Een Milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld ter ondersteuning van besluiten over
ontwikkelingen die mogelijk aanzienlijke milieueffecten met zich meebrengen. In het
Besluit milieueffectrapportage is vastgelegd bij welke besluiten en ontwikkelingen een
dergelijk MER verplicht is.
Daarnaast zijn er gevallen waarin door het bevoegd gezag nader moet worden
beoordeeld of er een MER moet worden opgesteld; dat zijn de zgn. m.e.r.beoordelingsplichtige gevallen.
De zandwinning Winssen is m.e.r.-plichtig om de volgende redenen:
1. er wordt beton- en metselzand gewonnen over een oppen/lakte van meer dan 100
ha;
2. er wordt een Voorhaven aangelegd voor de binnenscheepvaart, bevaarbaar voor
schepen met een laadvermogen van 1350 ton of meer;
3. in één van de alternatieven voor uitvoering van de zandwinning zou er een kanaal
worden aangelegd tussen de zandwinlocatie Hl (Geer^esgolf) en de Voorhaven,
bevaarbaar voor schepen met een laadvermogen van 1350 ton of meer;
4. de Voorhaven wordt opgevuld met overtollige - deels vervuilde - grond uit het
project, waarvan in het oorspronkelijke plan meer dan 500.000 m^ zou vallen binnen
verontreinigingsklasse 3 en 4 (NB: inmiddels is uit nader bodemonderzoek voor het
MER gebleken dat dit niet meer het geval is).
Verder geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht voor de eventuele doorkruising van het
hiervoor genoemde kanaal met de rivierdijk, waarbij er een sluis in de dijk zou moeten
worden gemaakt.
Het vorige MER uit 1993 kan niet meer als onderbouwing worden gebruikt om de
volgende redenen:
• het plan voor de zandwinning is ingrijpend gewijzigd (kleinere binnendijkse winning,
uitbreiding met winning in de uiterwaarden, andere inrichting);
• het vorige MER is meer dan 10 jaar oud;
• wet- en regelgeving zijn gewijzigd;
• de locatiekeuze heeft niet de status van een zgn. "concrete beleidsbeslissing", die in
de huidige wet- en regelgeving noodzakelijk is voor een dergelijk project.'
Het MER wordt onder meer gebruikt voor de bestemmingsplanwijziging door de
gemeente Beuningen. Volgens een Europese Richtlijn die van toepassing is op het
bestemmingsplan moet hiervoor een strategische milieubeoordeling procedure (SMB)
worden uitgevoerd en een zgn. Milieurapport (anders dan een Milieueffectrapport)
worden opgesteld. Een Milieurapport wordt gezien als een 'lichtere' vorm van het
Milieueffectrapport.

' De zandwinning Winssen (Hl-locatie) is genoemd in het Gelderse Streekplan 2005. in het
Regionaal Structuurplan KAN en de Nota Ruimte, maar is op de plankaarten niel concreet
begrensd en geldt daarom niet als concrete beleidsbeslissing,
MER/SMB Zandwinning Winssen
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De initiatiefnemer, te weten de gemeente Beuningen. heeft daarom gekozen voor het
volgen van een gecombineerde SMB/m.e.r.-procedure. waarmee voldaan wordt aan de
vereisten vanuit de m.e.r.- en SMB-regelgeving. In bijlage l is dit nader toegelicht.
Het MER dient eveneens als inhoudelijke invulling van de Watertoets, die voor dit
project moet worden opgesteld.
De m.e.r.-procedure resulteert in een milieueffectrapport; de SMB-procedure in een
milieurapport. Aangezien de inhoudelijke vereisten aan beide rapporten sterk
overeenkomen, is besloten om één gecombineerd MER/Milieurapport {kortweg: MER)
op te stellen; dit ligt momenteel voor u.
In het voorliggende MER is wel uitgegaan van binnendijkse zandwinning binnen de
grenzen van de gemeente Beuningen, en een westelijke locatie van de Voorhaven. Dit
zijn beide resultaten van de afweging van het oude MER uit 1993.
2.2

Uitgangspunten zandwinning Winssen
Op de zandwinning zijn de volgende uitgangspunten en randvoonwaarden van
toepassing:
•
de opbrengst van de zandwinning voor het project zandwinning Winssen bedraagt
25 miljoen ton beton- en metsetzand (afleverbaar product);
•
het beton- en metselzand wordt gewonnen in de locatie Geertjesgolf, bij de aanleg
van de haven en de aanleg van de hoogwatergeul;
•
de totale doorlooptijd van de zandwinning op de locatie Geertjesgolf bedraagt
maximaal 12 jaar. of zoveel korter dan mogelijk;^
•
vrijkomende klei en specie - niet zijnde beton- en metselzand en grind - wordt
zoveel mogelijk benut voor de herinrichting binnen de winlocaties. voor zover dit
niet leidt tot dusdanige financiële of technische obstakels dat de uitvoerbaarheid
van het project in het geding komt;
•
er zal geen (bagger)specie van elders worden aangevoerd en/of gestort;
•
de gemiddelde oeverbreedte - randzone met openbare inrichting - na oplevering
bedraagt 150 meter {indicatie van ingericht gebied in verhouding tot het
wateroppen/lak);
•
de plas tussen Betenlaan en Begijnenstraat (oostelijke plas) wordt grotendeels
opgevuld met vrijkomende klei en specie, waarbij ook plas-dras-situaties en
rietlanden mogelijk zijn;
•
het beton- en metselzand wordt per schip afgevoerd.

2.3

Relatie met het project Ruimte voor de Rivier
De hoogwatergeul die onderdeel uitmaakt van het project Zandwinning Winssen, levert
een bijdrage aan de verlaging van de waterstanden op de Waal tijdens hoogwater. Deze
maatregel is ovenvogen in het project Ruimte voor de Rivier {opgenomen in de
Maatregelenboeken onder code Wi8), maar Is uiteindelijk niet opgenomen in de PKB
Ruimte voor de Rivier.

^ In dit MER is conform Startnotitie in eerste instantie uitgegaan van 12 jaar en is de
mogelijkheid van uitvoering in 6 jaar onderzocht. Een uitvoeringsduur tussen de 6 en 12 jaar
is niet onderzochtMER/SMBZandwitmingVl/Jnssen
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De maatregelen die wél in de PKB deel 3 staan voor het Waal-traject rond Winssen, zijn
voor de korte termijn (tot 2015): kribverlaging. dijkteruglegging Lent, en als mogelijk
aanvullende maatregel de Drutense waarden. Voor de lange termijn zijn twee
dijkverleggingen voorzien, bij Loenen en Oosterhout-Slijk-Ewijk.
De definitieve besluitvorming over de PKB vindt plaats in de Tweede Kamer, met het
vaststellen van de inhoud van PKB deel 4; op het moment van opstellen van dit MER
was dit nog niet gebeurd, en was de status van de hoogwatergeul in de PKB dus nog
niet definitief duidelijk. Voor de volledigheid wordt vermeld dat Ruimte voor de Rivier is
opgezet als een programma, en dat er ook na vaststelling van de PKB nog wijzigingen
In het maatregelenpakket kunnen worden gemaakt, wanneer daar aanleiding voor is.
Verder kan de hoogwatergeul ook buiten het project Ruimte voor de Rivier om worden
gerealiseerd. Dit heeft wel consequenties voor de status, financiering en mogelijk de
vergunningverlening voor het project.

MER/SMB Zandwinning winssen
Eindrapport

9R3151.A0/R0011/DHEIK/SRO/SEP/Nijm
-7-

20 septembef 2006

IM6

3

BETROKKEN PARTIJEN EN M.E.R.-PROCEDURE

3.1

Betrokken partijen
Bij dit project zijn de volgende lormele partijen betrokken;
• initiatiefnemer;
• bevoegd gezag;
• commissie voor de milieueffectrapportage;
• begeleidingsgroep.
Initiatiefnemer
Als initiatiefnemer treedt op:
College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Beunlngen
Postbus 14
6640 AABEUNINGEN
Op dit moment is gemeente Beuningen dus initiatiefnemer van het MER, hiervoor is
gekozen omdat de gemeente ook het nieuwe bestemmingsplan opstelt om de
zandwinning in Beuningen mogelijk te maken.
De uitvoering van de werkzaamheden zal worden uitgevoerd door een marktpartij, die
op dit moment nog niet bekend is. Deze marktpartij zal wellicht ook de uiteindelijke
vergunningaanvragen voor het project opstellen en indienen.
Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt over de m.e.r.-plichtige
activiteit.
r

Het MER wordt in eerste instantie gebruikt voor de wijziging van het bestemmingsplan
van de gemeente Beuningen. Het bevoegd gezag hierbij wordt gevormd door de
gemeenteraden van de gemeente Beuningen en Druten. De Provincie Gelderland moet
haar goedkeuring aan dit plan verlenen. Voor de m.e.r.-plichtige ontgronding dient een
(j vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet worden aangevraagd. Gedeputeerde
Staten van provincie Gelderland is hierbij het bevoegd gezag.
Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland treden tevens op als coördinerend
bevoegd gezag:
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX ARNHEIVl
Toen de Startnotitie voor de Zandwinning Winssen werd opgesteld in 2005 was nog niet
duidelijk of meer dan 500.000 m'" klasse 3-4 baggerspecie in de Voorhaven zou worden
geborgen. Voor deze m.e.r.-plichtige activiteit is een vergunning nodig in het kader van
de Wel milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).
Bevoegde gezagen hiervoor zijn respectievelijk Gedeputeerde Stalen van de provincie
Gelderland en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Inmiddels is uit het
bodemonderzoek gebleken dat deze omvang (500.000 m^) niet gehaald wordl, en dal
dus geen sprake meer is van deze m.e.r.-plichtige activiteit. Het MER bevat wel nog de
informatie die nodig is voor de vergunning in het kader van de Wm en Wvo.
MER/SMB Zandwinning Winssen
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Commissie voor de milieueffectrapportage
De Commissie voor de mllieueffectrapportage (hierna Commissie-m.e.r.) is een
onafhankelijke commissie van deskundigen die aan het begin van het m.e.r.-traject
advies geeft over de inhoud van het MER, middels richtlijnen. Nadat het MER is
gepubliceerd stelt de Commissie-m.e.r. een toetsingsadvies op aan de hand van de
definitieve richtlijnen, die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld.
Begeleidingsgroep
De begeleidingsgroep voor het opstellen van dit MER is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken overheidsinstanties:Gemeente Beuningen (tevens
initiatiefnemer m.e.r.). Gemeente Druten, Provincie Gelderland (coördinerend bevoegd
ge^ag). Rijksvt/aterstaat en het Waterschap Rivierenland. Het MER is totstandgekomen
na intensief contact met de begeleidingsgroep.
Klankbordgroep
De direct betrokkenen en vanuit hun doelstelling indirect betrokken organisaties zijn
georganiseerd in de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit: de Werkgroep
Winssen Ontwikkelt Zichzelf (WOZZ), de Werkgroep Geertjesgolf, de LTO Noord,
Vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer, de Gelderse Milieufederatie, de Rijksdienst
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), de RGV, Staatsbosbeheer
(grondeigenaar in de uiterwaard), het Gelders Genootschap, het projectbureau KAN en
particulieren. Daarnaast maken ook de eerder genoemde betrokken overheden deel uit
van de klankbordgroep: Provincie Gelderland, Gemeente Beuningen. Gemeente Druten,
Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland.
3.2

M.e.r.-procedure
De milieueffectrapportage verloopt volgens een vasle procedure, die hieronder wordt
toegelicht (stappen 1 en 2 zijn reeds uitgevoerd en stap 3 grotendeels):
Slap 1 Stadnodtie

De startnotitie IS opgesleld door de intdatietnemdr (hier de Gemeente Beuningen) Inde
startnotitie wordt besct^reven welke alternatieven ot varianten er voor die ingreep
mogelijk zijn, welke milleuettecten op kunnen treden en hoe deze milieuellecten worden
onderzocht Na Indiening maakt hiet bevoegd gezag de Startnotitie publiekelijk bekend en
legt deze ter Inzage. Ook wordt de startnotitie gestuurd naar enkele adviserende
organen.

StapS Inspraak,
advies en rictitlijnen

De startnotitie wordt door het bevoegd gezag (hier coördinerend bevoegd gezag
Provincie Gelderland) gedurende vier weken ter inzage gelegd. Zolang de startnotitie ter
inzage ligt kan iedereen inspraakreacties indienen Ei wordt hiervoor meestal een
informatie- of inspraakbijeenkomst georganiseerd De inspraak m deze lase van de
procedure is vooral bedoeld om inzicht te krijgen in de Ideeén van b^angs tel lenden en
belanghebbenden over de te onderzoeken milieueffecten De startnotitie en de
inspraakreacties worden aan de Commissie voor de milieuedectrapportage toegezonden
Deze brengt binnen 9 welben na bekendmaking aan het bevoegd gezag een advies uil
over de Inhoud van richOtjnen van het MER.
Het t}evoegd gezag steJt. mede op basis van de inspraakreacties en hel advies van de
Commissie-m e r. vervolgens de f>chtlijnen vast Daarin staal aangegeven welke zahen
In de MER aan de orde dienen te komen.

9R3151.AO/R0011/DHEIK/SRO/SEP/Nijm
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Stap 3 MER

De initiatiefnemer stelt vervolgens het MER op. in de procedure geldt tilervoot geen
Bjdslirrnet. Uitgangspunt van tiet MER zijn de fictifli|nen van de bevoegde geïagen Het
MER wordt mgediend bij tiet bevoegd gezag Indien deze net MER aanvaardt, wordt het
MER (maximaal 10 weken na indienina) Dubliekeliik bekend qemaakt.

Stap 4 Inspraak,

De MER ligt minimaal 4 weken ter visie. Meestal vïordt een intormatio- of

advies en toetsing

inspraakbijeenkomst georganiseerd. Direct na de Inspraak toetst de Commissie-m.e r. de
milieu*informatie in de MER op juistheid en volledigheid De Commissie-m.ST.
presenteert tiaar oordeel in tiet zogenoemde 'toetsinqsadvies'

Slap 5:

Wanneer het m e r -traject goed is doorlopen kan voorden begonnen met de voorbereiding

Besluitvorming

van de besluiten waarvoor hel MER is opgesteld. Voor dit project is een fierziening van
het bestemmingsplan nodig, deze is geregeld in de procedure zoals die in de Wat op de
ruimtelijke ordening is neergelegd Tevens dienen diverse vergunningen te worden
aangevraagd. Het nieuwe bestemmingsplan wordt opgesteld door gemeente Beuningen
De vergunningsaanvragen zullen wellicht worden aangevraagd door de marktparUj die het
proiect daadwerkelijk qaat uitvoeren

De initiatiefnemer kan er voor kiezen om de m.e.r.-procedure gelijktijdig met de
procedures voor de te nemen besluiten (in dit geval de bestemmingsplanwijziging en de
procedure voor de vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet) te laten lopen. In
onderstaande figuur zijn deze procedures opgenomen. De Gemeente Beuningen heeft
er in dit geval voor gekozen om eerst de m.e.r.-procedure te laten doorlopen voordat de
procedures voor de bestemmingsplanwijziging en de Ontgrondingenwet worden
opgestart.

MEB/SMB Zandwinning Winssen
Eindrapport

-11 -

9R3151.A0/R0011/OHEIK/SRO/SEP/Nijm
20 september 2006

• • 13
• > g
D • G
•OVU
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HET VOORNEMEN IN HET KORT
Doelstellingen
Het project Zandwinning Winssen kent de volgende doelen:
•
het winnen van 25 miljoen ton beton- en metselzand;
•
het realiseren van nieuwe natuur in de uitent aarden;
•
het verruimen van de rivier waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de veiligheid
in hoogwatersituaties.
Werkzaamheden
De zandwinning vindt plaats in 3 deelgebieden (zie figuur 1.1): Geertjesgolf. bestaande
uit een oost- en een westpias. de Voorhaven. die primair nodig is voor de afvoer en evt.
venwerking van het gewonnen zand. en de Winssense Waarden. Het gewonnen zand uit
Geertjesgolf wordt met transportbanden of pijpleidingen naaide Voorhaven gebracht. _
waar het uiteindelijk per schip kan worden afgevoerd. De"zone waarin deze banden of
leidingen lopen wordt de transportzone genoemd (zie figuur 1.1).
Het project bestaat uit de volgende activiteiten (in min of meer chronologische
volgorde) {voor een uitgebreidere beschrijving zie hoofdstuk 7):
• als eerste wordt ter plaatse van de Voorhaven de deklaag {bovenste bodemlaag)
afgegraven. Bij het merendeel van de alternatieven wordt een deel van de deklaag
gebruikt om een hoogwaten/rij terrein aan te leggen;
• ven/olgens wordt het toutvenant (dit is het onbewerkte zand) ter plaatse van de
Voorhaven gewonnen. Dit toutvenant wordt dit onderverdeeld in verschillende
zandfracties (tussenproducten), dit proces wordt klasseren genoemd. Van de
tussenproducten wordt het beton- of metselzand (gereed product) samengesteld.
Het gereed product wordt afgevoerd per schip vanuit de Voorhaven;
•
nadat de Voorhaven gereed is kan de zandwinning in Geertjesgolf worden gestart
Ook hier wordt eerst de deklaag venwijderd. deze grond wordt (tijdelijk) in depot
gezet, en er worden kades van gemaakt rondom de plas;
• ven/olgens vindt de zandwinning plaats in Geertjesgolf; het zand wordt geklasseerd
en samengesteld tot een gereed product en via de Voorhaven afgevoerd.
• na de zandwinning m Geertjesgolf wordt de ontstane westelijke plas op een
natuurlijke wijze ingericht;
• de oostelijke plas wordt opgevuld met niet-vermarktbare (overtollige) grond die bij
de zandwinning in Geertjesgolf vrij komt. Deze niet-vermarktbare grond bestaat
enerzijds uit kleiig materiaal uit de deklaag (de bovenste paar meter van de
ondergrond, direct onder het maaiveld) en anderzijds uit de niet verkoopbare fractie
van het daaronder liggende afgegraven bodemmateriaal (bijv. zeer grof grind, zeer
fijn zand of kleilagen die tussen het zand voorkomen). Na opvulling zal een nat
natuurgebied achterblijven;
• de Voorhaven wordt eveneens na afloop van de zandwinning opgevuld met nietvermarktbare grond. Deze grond is geheel of grotendeels afkomstig uit het gebied
van de Voorhaven en de Winssense Waarden. Zoals overal langs de Nederlandse
rivieren is een deel van deze grond verontreinigd; een resultaat van decennia van
sedimentatie van verontreinigd rivierslib;
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na zandwinning in de Winssense Waarden wordt het gebied zodanig afgewerkt dat
een geul achterblijft, die aan de westkant wordt aangesloten op de Waal. Bij
hoogwater, wanneer de uiterwaarden onder water komen te staan, zal deze geul
Waalwater afvoeren; daarom wordt hel een hoogwatergeul genoemd. De geul en
zijn omgeving worden ingericht als natuurgebied.

Voor de uitvoering van het project zijn diverse alternatieven en varianten opgesteld.
Deze worden toegelicht in hoofdstuk 7.
Eindrnrlchting
In de uiterwaarden wordt een hoogwatergeul aangelegd. De agrarische functie die de
uitenwaarden momenteel heeft verdwijnt volledig. In de eindinrichting krijgt de
uiterwaarden een natuurfunctie.
Ook ter plaatse van Geertjesgolf wordt natuur gerealiseerd. De zandwinplassen worden
hierbij afgewerkt tot natuurgebied. Ook hier verdwijnt een deel van het agrarische
gebruik. Voor een uitgebreide beschrijving van de eindinrichting wordt verwezen naar
paragraaf 7.1.
Milieueffecten
De activiteiten in het kader van de Zandwinning Winssen kunnen verschillende
milieueffecten met zich meebrengen, zoals verandering van de grondwaterstroming of grondwaterkwaliteit, de verdwijning van huidige en ontwikkeling van nieuwe
natuunwaarden, geluid- en stofhinder, en verandering van het landschap (zie hoofdstuk
8). Deze effecten worden getoetst aan de vigerende wet- en regelgeving en het beleid
voor zover dat niet in wetten en regels is vastgelegd. In hoofdstuk 5 wordt dit
toetsingskader beschreven, en in hoofdstuk 6 de huidige situatie, die in veel gevallen als
referentie dient voor de milieueffecten.
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WETTELIJK EN BELEIDSKADER
Voor het project zandwinning Winssen Is verschillend beleid van toepassing.
Onderstaand wordt het meest relevante beleid en de aandachtspunten voor dit MER
weergegeven. Een onderscheid is gemaakt in het beleid per ondenwerp. In de
navolgende paragrafen is alleen het beleid beschreven dat relevant is voor de toetsing
van de milieueffecten.
Het relevante wettelijke toetsings- en beleidskader voor het project zandwinning
Winssen is weergegeven in de volgende documenten:
Type beleid

Document

Relevant als
toetsingskader voor
mllleuefleclen?

Zandwnnins en

Nota Ruimte

-

streekplan Gelderland

,
_

inrichting
Getnedsplan Natuur en landschw
Beleidsnotitie Industnezand in Gelderland 2001'2008
Bestemmingsplan 'BuitenqebiecT gem«ente Beuningefi

_

Bestemmingsplan gemeente Druten
Ontqrondinqenwel
Algemene Keur van het waterschap rivierenland
RIViorvettLjiminQ

Wet op de Waterkering

Ja

Beleidslijn Ruimte voor de Rivier

_
_
.

PKB Ruimte voor de Rivier
Wet beheer riiks waters taats werksn
Natuur

.
_
_

Natura 2000
Ecologische Hooldstructuur

Ja

Vogel- en Hat)ltatrk:htllin

Ja

Strategisch Kader Vogelrk:htlijn en Habitabichtlijn (Ruimte

Ja

voor de Rivier)
Beschef mingsplan Kwartelkoning

Ja

Herzieningst>esluit (2005) Aanwijzing toerageergabieden voor

Ja

overwintererKJe ganzen en smientori.

Bodem sn watet

Flora- en faunawet

Ja

Natuurbeschermingswet

Ja

Acbel twdambehMr Rüntakken

Ja
Ja

Beleidsstandpunt Vorwliderina Baoaerspecie
Integraal waterbeheerplan Gelders Rivierengebied
Wetvarontreiniging oppervlaktewateren
Wet bodembescliermInQ

_
-

Archeologie

Verdrag van Malta

Ja

Geluid en trillingen

Handreiking industrieiawaai en vergunningverlening

Ja

Circulaire natte gnndwinning

Ja

Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de

Ja

inrichting
Wet milieubeheer
Luchtkwalltat

Besluit Luchtkwaliteit
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De documenten die relevant zijn voor de toetsing van de milieueffecten zijn in
onderstaande paragrafen beschreven.
5.1

Rivierkunde
Beleidslijn Ruimte voor de Rivier'
Door de overstromingen in 1993 en 1995 hebben de ministers van VROM en Verkeer
en Waterstaat de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier gepubliceerd in 1997 '\ De beleidslijn
heelt als doel bestaande ruimte voor de rivier te handhaven, mens en dier duurzaam
tegen overstromingen te beschermen en materiele schade bij hoog water te beperken.
De beleidslijn geldt voor de Rijn. de Maas en grote zijrivieren.
Om de bestaande ruimte voor de rivier te handhaven heeft de beleidslijn een
toetsingskader voor de beoordeling van nieuwe activiteiten of wijziging van bestaande
activiteiten in het winterbed opgesteld. Hierbij wordt eerst de vraag gesteld of de ingreep
kan leiden tot
•
waterstandsverhoging in de huidige situatie, en/of;
•
feitelijke belemmering voor toekomstige vergroting van de afvoercapaciteit. en/of;
•
potentiële schade bij hoogwater.
Als er sprake is van een van de bovengenoemde effecten, wordt er nog onderscheid
gemaakt tussen activiteiten die onlosmakelijk zijn gebonden aan het winterbed van de
rivier {ja, mits) en overige activiteiten {nee, tenzij). Bij gebonden activiteiten moet
gedacht worden aan waterstaatkundige kunstwerken, voorzieningen voor de beroepsen recreatievaart of natuur in de uiterwaarden. Deze activiteiten worden alleen
toegestaan mits er wordt voldaan aan alle hieronder genoemde voorwaarden:
•
de situering en uitvoering van de ingrepen zijn zodanig, dat de
waterstandsverhoging en de belemmering voor de toekomstige verlaging, zo gering
mogelijk zijn;
•
duurzame compensatie van waterstandsverhogende effecten;
•
een beschermingsniveau van 1:1250 voor potentiële schadegevallen.
Overige nieuwe activiteiten in het winterbed worden in principe niet toegestaan tenzij er
sprake is van zwaar wegend maatschappelijk belang en de activiteit niet buiten het
winterbed kan plaatsvinden en de activiteit in de toekomst geen belemmering vormt voor
eventuele vergroting van de afvoercapaciteit. Ook dan moet er tevens aan alle
bovenstaande voorwaarden voldaan worden.

5.2

Natuur
Het projectgebied bestaat grofweg uit 4 delen: Geertjesgolf, de Transportzone, het
Voorhavengebied en de rest van de uitenwaard. Deze laatste twee gebieden hebben
enkele beschermingsstatussen. De uitenwaarden {Winssense Waarden) zijn
aangewezen als Speciale beschermingszone {SBZ) van de Vogelrichtlijn, en maken
eveneens deel uil van de Ecologische Hoofdstructuur {EHS).

^ Inmiddels is de Beleidslijn Ruimte voor de rivier vervangen door de Beleidslijn grote
rivieren. Voor het project zandwinning Winssen heeft dit inhoudelijk weinig consequenties,
aangezien de ingreep hier een rivierverruiming betreft.
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Een nieuwe natuurbeschermingswet
Vanaf oktober 2005 is de Europese Vogelrichtlijn in de Nederlandse
Natuurbeschermingswet geïntegreerd. Daarmee vallen alle in Nederland aangewezen
Vogetrichtlijngebieden onder deze nieuwe wet. Alle gebieden die nu onder de nieuwe
wet vallen worden Natura2000gebieden genoemd.
Natuurbeschermingswet (Vogel en HabitatrJchtlJjn)
De Uiterwaarden van de Waal zijn gekwalificeerd als Speciale Beschermingszone (SBZ)
onder de Vogelrichtlijn. Dit is gebeurd op basis van aantallen van ovenwinterende Kleine
zwaan, Kolgans. Grauwe gans en Smient* en op basis van de status als één van de vijf
belangrijkste broedgebieden van de Kwartel koning.
Hieronder wordt een korte kenschets gegeven van de kwalificerende soorten.
De aanwezigheid van een groot aantal andere soorten (de zgn. •begrenzingsoorten')
heeft geleid tot de exacte begrenzing van deze SBZ. De gehele SBZ betreft de
uitenA'aarden van de Waal van Nijmegen tot aan Waardenburg, De ligging van het
Vogelrichtlijngebied en het onderzoeksgebied Winssen is aangegeven in figuur 5.2.1. In
bijlage 2, tabel 1 is een overzicht gegeven van de kwalificerende soorten en
begrenzingsoorten van de SBZ Uiterwaarden Waal. Ook overige soorten zijn in bijlage 2
opgenomen. Omdat de bescherming van de kwalificerende soorten en de andere
relevante soorten het zelfde is zal verder geen onderscheid meer tussen deze twee
groepen gemaakt worden.

Rguur 5.2.1. Begrenzing van SBZ Uilerwaarden Waal

•* Hiervoor wordt als criterium een zgn. 1% norm gebruikt: als de populatie van een bepaalde
soort vogels in een gebied groter is dan 1 % van de zgn biogeografische populatie, dan is er
een reden het gebied de status van Speciale Beschermingszone te geven.
MER/SMB Zandwinning Winssen
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Voor de SBZ Uiten/vaarden Waal zijn eind 2005 concept-instandhoudingsdoelstellingen
voor de soorten {en habitattypen) geformuleerd (zie bijlage 3). Er is nog niet bekend
wanneer deze definitief worden vastgesteld. Bij het bepalen van de effecten op de
vogels binnen de SBZ zal aan de concept-instandhoudingsdoelstellingen worden
getoetst (zie hoofdstuk 10).
Het Ministerie van LNV heeft dit afwegingskader uit gewerkt in een "Algemene
handreiking Natuurbeschermingswet 1998". Voor het project dient te worden onderzocht
of er een kans bestaat dat de activiteit leidt tot significante effecten op beschermde
habitats of beschermde soorten. Indien de kans op significante effecten aanwezig is
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden. Indien wel negatieve effecten
maar geen significant negatieve effecten optreden dient een verstorings- en
versiechteringstoets uitgevoerd te worden. In figuur 5.2.2 wordt het afwegingskader (ook
wel Habitattoets genoemd) schematisch weergegeven.
Ecologische Hoofdstructuur
Van het plangebied liggen alleen de WInssense Waarden binnen de Ecologische
Hoofdstructuur (EMS). Voor gebieden binnen de EHS wordt ingezet op bescherming en
behoud van de 'wezenlijke kenmerken en waarden' van een gebied. Deze kenmerken
en waarden zijn echter nog niet concreet omschreven maar worden naar venAfachting in
2006 in uitwerkingen van het Streekplan van de Provincie Gelderland vastgesteld. Wel
zijn in hel Streekplan Gelderland 2005 (Provincie Gelderland. 2005%) drie onderdelen
van de EHS onderscheiden: EHS-natuur. EHS-verwerving en ecologische
verbindingszones. De uiterwaarden van Winssen zijn begrensd als EHS-natuur.
Aan de Winssense Waarden is een viertal natuurdoeltypen toegewezen:
• bloemrijk grasland;
• stroomdalgrasland;
• uitenwaardlandschap;
• rivier en hoogwatergeul.
De eerste drie natuurdoeltypen liggen op het gebied ten noorden van de weg door de
Winssense Waarden. Hier wordt ingezet op behoud en versterking van graslanden met
stroomdalflora. De percelen ten zuiden van de weg (gebied UI267) hebben het
natuurdoeltype 'rivier en hoogwatergeul' toegewezen gekregen, wat gedefinieerd is als
zomerbed van de grote rivieren inclusief al dan niet meestromende hoogwatergeulen
(Provincie Gelderland. 2004).
Strategisch Kader Vogeirjchtlijn en Habitatrichtlijn (Ruimte voor de Rivier)
In de komende 10 jaar zullen in de Rijntakken (waaronder de Waal) verschillende
maatregelen worden uitgevoerd om het achterland beter te beschermen tegen
hoogwater. Deze maatregelen worden genomen in het kader van het project Ruimte
voor de Rivier. Dit project heeft twee doelstellingen: (1) veiligheid in het rivierengebied
en (2) het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Het project volgt momenteel de
procedure van een Planologische Kernbeslissing {PKB).
Een belangrijke randvoonvaarde bij het samenstellen van de maatregelen is het naleven
van bestaande wet- en regelgeving, waaronder de Vogel- en Habitatrichtlijn, In dit
verband is het van bijzonder belang dat m de PKB duidelijk wordt wat de effecten zijn op
de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden én in welke mate de maatregelen juist een
bijdrage kunnen leveren aan de versterking van het Natura 2000 netwerk. Hien/oor is m
2003 het 'Strategisch Kader Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn' (Pelk et al.. 2003)
opgesteld.
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Project of handeling

Figuur 5.2.2. Prodedure Habitaltoels
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In het Strategische Kader is het belang van de verschillende riviertakken voor
natuunwaarden in Nederlands en Europees verband gekwalificeerd. Hierbij is een
tv/eedeling gemaakt in zgn. "blijf af"- en "let op"-gebieden. De eerste worden veelal
aangewezen op grond van de aanwezigheid van zeldzame soorten of habitats. Een
belangrijke functie als bijvoortaeeld foerageergebied voor ganzen en zwanen leidt tot de
aanwijzirig als "let op'-gebied.
Voor 'blijf af'-gebieden geldt dat er in principe geen maatregelen in het kader van
Ruimte voor de Rivier genomen dienen te worden en kritisch gekeken moet worden
naar de effecten van ruimtelijke maatregelen buiten het gebied. Voor "let op"-gebieden
geldt dat bij voorkeur geen maatregelen worden uitgevoerd, tenzij strikte garanties
gegeven kunnen worden dat belangrijke aspecten (veelal foerageermogelijkheden)
gehandhaafd of verbeterd zullen worden.
Als gevolg van de goed ontwikkelde stroomdalflora op de oevenval en de dijk Ewijk Winssen. zijn de Winssense Waarden aangewezen als "blijf af-gebied. Voor de gehele
Waal zijn de volgende opgaven opgesteld:
• behoud én versterking "blijf af"- waarden én voorzichtig met "let op"- waarden:
• behoud van grasland voor grasetende watervogels, voldoende openheid, rust en
voedselkwaliteit;
• behoud restanten hoge uitenwaarden o.a. voor Kwartelkoning en Grauwe gors.
• grote opgave wat betreft habitattypen gebonden aan hoogdynamische en
laaggelegen systemen:
• zachthoutooibos;
• pioniervegetatie op slik.
• versterken verbinding Geldersche Poort - Biesbosch (o.a. Bever);
• ruimte voor hoogwatergeulen benutten voor vissen, macrofauna en visetende
vogels.
Herzieningsbesluit (2005): Aanwijzing foerageergebieden voor overwinterende
ganzen en smienten.
In dit herzieningsbesluit {Provincie Gelderland 2005) zijn onder andere delen van het
Vogelrichtlijngebied Waal aangewezen als foerageergebied voor ganzen en smienten.
Het betreft circa 1700 ha van het totale oppervlak van het Vogelrichtliingebied.
Hieronder vallen ook de Winssense Waarden. De aanwijzing van deze gebieden als
foerageergebied geeft aan dat de actuele (en potentiële) waarden voor ganzen, zwanen
en smienten in deze gebieden hoger zijn dan in de overige gebieden van het
Vogelrichtlijngebied.
Bescfiermtngsplan Kwartelkoning
Het Beschermingsplan Kwartelkoning van het Ministerie van LNV van 2004 geeft aan
dat de Winssense Waarden een kerngebied vormen voor de Kwartelkoning. Volgens dit
plan staat ot valt een levensvattiare populatie in Nederland met het beschikbaar zijn van
een voldoende geschikt habitat in de maanden mei-augustus. In dit beschermingsplan
worden maatregelen voorgesteld voor het behoud en de ontwikkeling van de
broedpopulatie van de Kwartelkoning in Nederland. Een van die maatregelen is het
behoud en ontwikkeling van leefgebied. Het beschermingsplan geeft aan dat bij de
keuze van eventuele rivien/erruimingsmaatregelen en de uitvoering en/an rekening moet
worden gehouden met het behoud en het herstel van geschikte habitats voor de
Kwartelkoning.
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5.3

Bodem en water
Actief bodembeheer Rijntakken (2003)
Bij inrichtingsprojeclen in de uiterwaarden komen veelal grote hoeveelheden diffuus
verontreinigde grond vrij die weinig toepassingsmogelijkheden kent. ABR is opgesteld
om deze maatschappelijk gewenste projecten toch te kunnen uitvoeren door
verwerkingsmogelijkheden voor grondverzet met licht tot sterk verontreinigde grond.
Het beleidskader bevat een toetsingskader waarin rekening is gehouden met de Wet
milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet verontreiniging
oppen/l aktewateren.
Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie (1993)
Voor het storten van de verontreinigde grond in de Voorhaven is het Beleidsstandpunt
venwijdering Baggerspecie van belang. Het beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie
bestaat uit twee delen.
In het eerste deel is het beleid met betrekking tot de verwerking van baggerspecie
venwoord. In dit standpunt staat de volgende voorkeursvolgorde opgenomen voor
afvafvenwijdering:
•
voorkomen:
•
hergebruik;
•
storten.
Het tweede deel van het beleidsstandpunt omvat richtlijnen voor
baggerspeciestortptaatsen. Uitgangspunt van het beleidsstandpunt is het minimaliseren
van de verspreiding van verontreiniging door het isolatie van de specie en controle van
de verspreiding.
Voor baggerspeciestor^laatsen zijn normen opgenomen voor de toegestane emissie
{dit is de verspreiding van verontreinigingen uit de stortplaats) en het volume van de
bodem dat door verspreiding van de verontreinigingen beïnvloed mag worden.
De toetsing aan dit beleid vindt in drie stappen plaats:
• eerst dient te worden nagegaan ot de gehalten in het poriewater de streefwaarde
overschrijden, dit is de toetsingswaarden waarbij sprake is van een verontreiniging.
• ven/olgens wordt getoetst of de emissieflux (dit is de hoeveelheid verontreiniging die
per hectare en per jaar uit de stortplaats stroomt) wordt overschreden;
• indien de norm voor de emissieflux wordt overschreden moet worden nagegaan hoe
ver de verontreiniging zich verspreidt. De norm hiervoor is dat na 10.000 jaar voor
een volume dat zo groot is als de stortplaats de streefwaarde niet mag worden
overschreden.

5.4

Archeologie
Verdrag van Malta
Hel Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed, kortweg
'het Verdrag van Malta', is op 16 januari 1992 te Valletta tot stand gekomen.
Uitgangspunt van het verdrag is het archeologisch erfgoed waar mogelijk te behouden:
bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin
meewegen in besluitvorming.
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5.5

Geluid en trillingen
Normstelling audiogelurd
Het juridisch kader in de aanvraag Wet Milieubeheer wordt door de "Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening" en de "Circulaire natte grindwinning" bepaald.
Handreiking ïndustfielawaai en vercunningverleninQ
De richtwaarden voor audiogeluid landelijke omgeving bedragen 40. 35 en 30 dB(A)
voor dag- avond- en nachtperiode. Voor een nieuwe inrichting is de volgende
systematiek bepalend:
• bij de eerste toetsing worden de richtwaarden gehanteerd;
• overschrijding van deze richtwaarden kan toelaatbaar zijn op grond van een
bestuurlijk afwegingsproces;
• een belangrijke rol speelt hierbij het referentieniveau van het omgevingsgeluid;
• als maximum geldt de etmaalwaarde van 50 dB(A) op de gevel van de
dichtstbijzijnde woning of het referentieniveau van het omgevingsgeluid.
Voor piekgeluiden {incidentele geluiden) geldt een maximum van 70 dB(A).
Een deel van de geluidgevoelige objecten in de noordwesthoek van het studiegebied
valt binnen de geluidzone van industrieterrein Deest. Ten oosten van het studiegebied
loopt de rijksweg A50 en ten zuiden loopt de provinciale weg N322. Bij een beperkt
aantal geluidgevoelige objecten {circa 20) aan de rand van het studiegebied wordt het
reterentieniveau mogelijk door deze wegen bepaald. In het Wel Milieubeheertraject gaat
dit een rol spelen indien hel nodig blijkt af Ie wijken van de richtwaarden.
Circulaire natte grindwinning
De circulaire "natte grindwinning" d.d. 27 februari 1992 van VROM is onder een aantal
vooPA^aarden van toepassing, In de circulaire "natte grindwinning" geldt een
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximum etmaalwaarde van 60 dB{A) op
de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De circulaire is in 1992 opgesteld omdat
grindwinning met hoge geluidemissies gepaard gaat. Tevens zijn vanwege de hoge
ligging van de geluidbronnen en het open karakter van de inrichting
overdrachtmaatregelen beperkt. De jurisprudentie geeft dat er voor een zandwinning
een aantal randvoonwaarden zijn om een analogie met de circulaire te onderbouwen.
Deze randvoorwaarden zijn:
• de tijdelijkheid van de ontgronding;
• het voortschrijdend karakter van de winning;
• de hoge geluidsproductie van de wlnwerktuigen;
• de beperkte mogelijkheden tot reductie van de geluidhinder;
• de hoogte van de bestrijdingskosten.
Als blijkt dat er woningen zijn met een geluidbelasting hoger dan 50 dB(A}
etmaatwaarde in de representatieve bedrijfssituatie zal voor deze woningen nader
onderzoek moeten worden verricht om te onderzoeken of aan de randvoorwaarden
wordt voldaan vanuit de jurisprudentie aangaande de circulaire "natte grindwinning".
Hierbij zal op woningniveau een maalregelenonderzoek moeten worden uitgevoerd.
Ook het inzichtelijk maken van de tijdsduur van de geluidsbelasting hoger dan 50 dB{A)
dient daarbij beschouwd te worden.
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Normstelling verkeersaantrekkende werking
Een zandwinningsproject kan effect hebben op het wegverkeer buiten het
zandwingebied: dit wordt "verkeersaantrekkende werking" genoemd.
De normstelling voor de verkeersaantrekkende werking is de circulaire "Geluidhinder
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van het ministerie van
VROM d.d. 29 februari 1996.
Normstelling trillingen
Voor trillingen wordt uitgegaan van de richt- en grenswaarden voor woningen in
landelijke gebieden conform de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening"
als juridisch kader. Gezien het specialistisch karakter van dit milieuaspect is verdere
informatie over de normstelling opgenomen in bijlage 9.

6.6

Luchtkwaliteit
Voor het aspect luchtkwaliteit is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (BLk2005) (Stb. 2005.
316) het toetsingskader. Onderstaande label 5.6.1 geelt de luchtkwaliteitseisen van de
meest kritische stoffen aan. In de praktijk blijken fijn stof (PMio) en NO? de meesl
kritische stoffen te zijn, omdat de reeds aanwezige achtergrondconcentraties dichtbij de
norm liggen of deze zelfs overschrijden (daggemiddelde luchtkwaliteitseis PMio). Voor
de andere stoffen van het BLk2005, te weten zwaveldioxide (SO?). Lood {Pb),
koolmonoxide (CO) en benzeen {CeHe) zijn, op basis van expert judgement. voor een
activiteit als zandwinning in het buitengebied geen overschrijdingen te verwachten.
De luchtkwaliteitseisen gelden overal in de buitenlucht, behalve op arbeidsplaatsen.
Tabel 5.6.1: Ovarzichl luchtkwaliteitseisen Besluit Luchtkwaliteit 2005
Component

Concentratie

Omschrijving

NOj

40

Jaarqemiddelde

200

Uurgemidc)elde dat maximaal 18 keer/jaar
overschreden mag wordon

Fijn stof (PM,<,)

40

Jaargemiddelde

50

Daggemiddelde dat maximaal 35 keer/jaar
overschreden mag worden

Tegelijk met het Besluit is ook de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 van kracht geworden,
waarin onder andere de zogenaamde "zeezoutaftrek" beschreven staat. Deze houdt in
dat van gemeten of met modellen berekende concentraties van fijn stof een bepaalde
concentratie aan zeezout afgetrokken mag worden, alvorens te toetsen aan de
luchtkwaliteiteisen. De redenering hierbij is dat zeezout een van nature aanwezige
stofcomponent in de buitenlucht is, die als niet-schadelijk voor de gezondheid wordt
beschouwd. De zeezoutaftrek varieert afhankelijk van de plaats in het land, van
maximaal 7 \ig/n\^ aan de kust tot 2 |jg/m^ (jaargemiddeld) aan de oostgrens.
Voor het grondgebied van de gemeente Beuningen geldt een aftrek van 4 Mg/m^voor de
jaargemiddelde concentratie en van 6 overschrijdingsdagen voor hel aantal
overschrijdingsdagen van de daggemiddelde grenswaarde.
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In dit MER wordt voor stikstofverbindingen twee termen gebruikt: NO, en NO?. NO, is de
verzamelterm voor stikstofverbindtngen, deze term wordt gebruikt bij uitstoot. N02is de
meest scfiadelijke stikstofverbinding, de toetsing vindt daarom plaats aan NO2.
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6

HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING

6.1

Korte karakteristiek van het gebied
Het plangebied staal uit drie delen: de uiterwaarden (Voorhaven en de Winssense
Waarden), de Transportzone en het gebied Geertjesgolf. Deze drie delen zijn
weergegeven in figuur 1.1.
De uiterwaarden, het gebied tussen de winter- en zomerdijk. hebben een primaire
waterbergende functie. Bij overstromingen vindt hier sedimentatie van zand en klei
plaats. De uitenwaarden worden grotendeels agrarisch gebruikt; er is grasland en enkele
maïspercelen. De enige bebouwing wordt gevormd door boerderij De Ruif, gebouwd op
een verhoogd terrein waar voorheen een steenfabriek stond. Midden door de uitenwaard
loopt een smalle verharde weg. De uiterwaarden binnen het plangebied worden aan de
oostzijde begrensd door de snelweg A50, en aan de westzijde door de haven van
Deest.
De Transportzone, tussen het Voorhavengebied en Geertjesgolf, is niet exact begrensd,
maar betreft een smalle zone direct grenzend aan de Hoekgraaf en de grens tussen de
gemeenten Druten en Beuningen. Deze zone doorkruist in het landschap een oude
oeverwal en tevens een voormalige vuilstortplaats, ten noorden van de Van
Heemstraweg. Direct oostelijk van deze zone bevinden zich de kern van het dorp
Winssen.
De winlocatie Geertjesgolf ligt in het komlandschap. Het gebied is grotendeels in
agrarisch gebruik. Boerderijen liggen er verspreid langs rechte ontsluitingswegen. De
kavels zijn groot en blokvormig. Lijnvormige elementen als bomenrijen, (elzen)singels
en knotwilgrijen volgen de weg- en waterlopen en zijn veelal transparant, zodat een
grootschalig open landschap is ontstaan.

6.2

Bodemopbouw
Regionaal
De ondergrond bestaat uit een afwisseling van verschillende lagen. Ten behoeve van
het beschrijven van de grondwaterstroming worden deze lagen vaak ingedeeld in goed
doorlatende lagen (watervoerende pakketten) en slecht doorlatende of scheidende
lagen.
Deze schematisatie van de ondergrond in en rond Winssen is weergegeven in tabel
6.2.1.
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Tabel 6.2.1: Geohydcologische schematiBalle ondergrond
Gamlddelde

Samenstelling

Geologische formatie

Geohydrologitche Indeling

l^ei

Betuwe formatie

Deklaag

diepte (m - mv)
0-4
4-15

orof zand en qrind

Formatie van kreftenlieve

watervoerend oakkeE 1

15-17

U»

KedichemH'egGlen klei (niet overal

scheidende laag

aanwezig)
17-45

grot zand en qrjnd

Ked ie hem/Tegel en

watervoerend pakket 2

45-7

Kiel

Teqelen-klel

sctieiöende laag

?-S0

ZEiid

Pormabe van Tege>en

watervoerend pakket 3

80->

fiin zand en klei

Formatie van Breda/Oosterhout

Basis

In Geertjesgolf is door Fugro een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de hoeveelheid te
winnen zand (Fugro, 2004). Daarin is onder meer de samenstelling van het zandpakket
in kaart gebracht. Het blijkt dat het zand vanaf een diepte van 24 m-NAP met
toenemende diepte steeds fijner van samenstelling wordt, en daardoor minder
interessant om te winnen ten behoeve van beton- of metseizand.
In de uiterwaarden zijn een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd (Royal Haskoning.
2001 en 2005, Fugro. 2005). Bij deze onderzoeken is de lokale bodemopbouw in beeld
gebracht. In de uiterwaarden is een kleiige deklaag aanwezige met een gemiddelde
dikte van 2,0 tot 2,5 m. In het westelijke deel van de uiterwaarden (ter plaatse van de
Voorhaven) is de bodem geroerd, dat wil zeggen dat de aanwezige kleilaag in het
verleden is ontgraven en teruggebracht in de bodem. Het betreft niet meer het
oorspronkelijke profiel.
In het oostelijke deel van de uiterwaarden is de bodem ongeroerd. Plaatselijk wordt een
dikkere kleilaag aangetroffen tot een maximale diepte van 5,2 m-mv; hier is de bodem
duidelijk gelaagd, wat duidt op de aanwezigheid van oude geulen.
De zandlaag tot circa 2 a 3 m-hNAP is niet geschikt om beton- of metseizand uit te
winnen. Onder deze zandlaag is het winbare zand (dit is het zand waar wel beton- en of
metseizand uit gewonnen kan worden) aangetroffen.
6.3

Grondw/aterstroming
Het gebied tussen de Waal en de Maas kenmerkt zich in een gemiddelde situatie door
een zuidwestelijke gerichte grondwaterstroming van de Waal naar de l\/laas. Het
watervoerend pakket onder de deklaag is goed doorlatend, waardoor de
grondwaterstroming sterk beïnvloed wordt door zowel het peil van de Maas als de Waal.
Ten westen van het studiegebied ligt het maaiveld relatief laag. circa NAP +6 meter. De
grondwaterstroming buigt enigszins af in de richting van deze zone en er is nagenoeg
permanenl sprake van een kwelsituatie met volgens de bodemkaart een Grondwatertrap
III, wat duidt op hoge grondwaterstanden. Langs de dijk is het maaiveld relatief hoog en
is er sprake van diepere grondwaterstanden (grondwatertrap VI en VII).
Tijdens hoogwater kan de stijghoogte onder de deklaag snel toenemen. In het
studiegebied is de deklaag zodanig dik dat de grondwaterstand in de deklaag slechts
vertraagd zal toenemen bij hoog water.
9R3151,A0/R0011/DHEIK/SRO/SEP/N<jm
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Wordt de deklaag binnendijks doorgraven dan zal de grondwaterstand lokaal snel
stijgen en zal er meer water afgevoerd moeten worden.
Ook tijdens een gemiddeld laag water is de Waal nog infiltrerend ter hoogte van het
aandachtsgebied. Slechts bij meer extreem laag water wordt de Waal drainerend.
6.4

Oppervlaktewater
Waal
Het belangrijkste oppen/laktewater in het plangebied wordt gevormd door de rivier de
Waal. De Waal is onderverdeeld in kilometerraaien; dit is de afstand ten opzichte van de
oorsprong van de rivier in kilorneters. De Voorhaven ligt ter plaatse van kilometerraai
898 en het oostelijke deel van het projectgebied ter plaatse van kilometerraai 894.
Bij Lobith op de Bovenrijn is de gemiddelde afvoer 2.200 m^/s. Bij deze afvoer is de
afvoer bij Winssen op de Waal 1.470 m^/s. Het verhang In waterstand op de as van de
rivier nabij Winssen is ongeveer 10 cm per km. De afvoer en dus ook de waterstanden
zijn 143 dagen per jaar hoger dan de gemiddelde afvoer.
Voor het aanleggen van de Voorhaven is de hoogte van het omliggende maaiveld
maatgevend: dit is circa NAP + 8.50 m. Een waterstand van NAP +8.50 m (voorkomend
bij een afvoer van 2670 nf/s op de Waal) wordt 26 dagen per jaar overschreden.
Bij hoogwater zal er water over de oeverwal moeten stromen om ook de rest van de
Winssense Waard in te stromen. Deze oeverwal ligt op een hoogte van circa
NAP +10 tot +11 m. De uiterwaard zal dus pas gaan meestromen als deze hoogte wordt
overschreden. Circa 9 dagen per jaar is de waterstand op de rivier de Waal bij
rtvierkilometer 894 hoger dan deze oeverwal en zal dus de uiterwaard gaan
meestromen.
Voor het ontstaan van bepaalde ecotopen, zoals stroomdalgrasland en zachthoutooibos
zijn waterstanden van belang die slechts 50 of 100 dagen per jaar overschreden
worden. Een afvoer bij Winssen van ongeveer 1680 m^/s wordt ongeveer 100 dagen per
jaar overschreden. De bijbehorende waterstanden zijn NAP +7,15 m. op rivierkilometer
894 en NAP + 6,78 m. op rivierkilometer 898. Een afvoer van ongeveer 2143 m^/s op de
Waal wordt ongeveer 50 dagen per jaar overschreden. De bijbehorende waterstanden
zijn NAP + 8.06 m. op rivierkilometer 894 en NAP + 7,68 m. op rivierkilometer 898.
De afvoer behorende bij het Maatgevend Hoogwater (MHW) is momenteel 15.000 m^/s
bij Lobith. Dit is de afvoer die 1 maal in de 1250 jaar voorkomt. Nieuwe inzichten, naar
aanleiding van de hoge rivierafvoeren in 1993 en 1995, laten echter zien dat deze
maatgevende afvoer in de toekomst hoger zal worden. Daarom wordt er voor de
toekomst uitgegaan van een afvoer van 16.000 m^/s bij Lobith. De maatregelen van het
project Ruimte voor de Rivier zijn hierop gebaseerd. De bedoeling van dit project is om
maatregelen uit te voeren die ervoor zorgen dat de toekomstige waterstanden bij een
afvoer van 16.000 m^/s door het nemen van maatregelen gelijk zijn aan de huidige
waterstanden bij een afvoer van 15.000m^/s, zodat de dijken niet hoeven te worden
verhoogd. In de rivierkundige berekeningen voor dit IVIER wordt daarom uitgegaan van
een afvoer van 16.000 m^/s en worden de berekende waterstanden vergeleken met de
optredende waterstanden bij 15.000m^/s.
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In tabel 6.4.1 zijn de waterstanden behorend bij verschillende afvoeren voor de huidige
situatie weergegeven.
Tabel 6.4.1 Waterstanden Waal
Afvoer t)IJ Lobith [m'/s)

Atvaer bIJ WInssen

Waterstand rkm 894 (m

Waterstand rkm 898 [m

+NAPI

+ NAP1

2.200

1.470

6,64

6,26

11.985(1/50 laar)

7.691

12,40

11,90

15,000

9 530

13.31

12.80

16 000I1I

10 150

13.66

13.14

[1)0(1 huidige rivier, dus zondef effecten van maalregelen Ruimte voor de rivier

Oppervlaktewater binnendijks
Het projectgebied is gelegen in het bemalingsgebied Quarles van Ufford en bestaat uit
een systeem van vele watergangen, ingedeeld in peilvakken. In het algemeen wordt
langs de rivier de Waal een relatief hoog polderpeil gehandhaafd. Deze peilvakken
wateren via stuwen af naar peilvakken met een lager polderpeil in het gebied. Vanuit
deze lagere peilvakken wordt de afwatering verzorgd door twee hoofdwater-gangen: de
Grote Wetering en de Nieuwe wetering. De Grote Wetering, bestaande uit de Oude
Wetering. Broeksche Leigraaf. Rijksche Wetering en de Grote Wetering, watert af via
het gemaal Quarles van Ufford op de Maas. De Nieuwe Wetering watert af via gemaal
Bloemers bij Appeltern op de Maas.
Er is sprake van een neerslagoverschot in de herfst en winter. In de zomer is er bij
gemiddelde weersomstandigheden sprake van een watertekort in de hoger gelegen
gebieden.
Het onderzoeksgebeid is gelegen op de overgang tussen de hoger gelegen oeverwallen
en de komgronden. Het water van de hoger gelegen gebieden wordt ook gedeeltelijk
afgevoerd via watergangen die gelegen zijn op de locatie van de zandwinplassen
Geertjesgolf. Op de locatie van deze plassen bevinden zich hoofdwatergangen
{categorie A) met een totale lengte van 9.6 km en watergangen categorie B met een
totale lengte van 6 km. In onderstaande label staan de zomer- en winterpeilen van de
relevante peilvakken weergegeven.
Tabel 6.4.2: Zomer- en winterpeilen relevante peilvakken

Peilvak

Zomerpell [m*NAP]

WInterpell [m+NAP|

ea

6,6

6,3

14

5,45

5,35

14a

5,75

5.6

15

6.15

6.0

16

6,65

6,3

17

7.05

6.75

De oostelijke plas is geprojecteerd in peilvak 15; de westelijke plas in peilvak 14 en I4a.
In bijlage 11 figuur 5 wordt een overzicht van alle watergangen gegeven.
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6.5

Bodemkwaliteit
De bodemkwaliteit is van belang voor wat betreft de bovenste paar meter van het te
vergraven gebied; dit kleiige deel van de ondergrond kan verontreinigd zijn door wat
zich op de bodem afspeelt. De zandondergrond is over het algemeen schoon en heeft
daarom geen nadere aandacht nodig.

6.5.1

Bodemkwaliteit Geertjesgolf en Transportzone
Geertjesgolf
Ter plaatse van de ontgrondingen in Geertjesgolf zijn de gronden voornamelijk in
gebruik geweest als agrarisch gebied. Deze locaties zijn daarom niet verdacht voor het
voorkomen van verontreinigingen. De grond zal schoon tot slechts licht verontreinigd

zUn.
Een onderzoek naar eventuele puntverontreinigingen is niet uitgevoerd. Ter plaatse van
de ontgrondingslocatie worden enkele huizen en boerderijen verwijderd. Bij deze
boerderijen kunnen ondergrondse opslagtanks met minerale olie voorkomen, In dat
geval kan de bodem verontreinigd zijn met minerale olie en aromaten.
Een bodemonderzoek naar de kwaliteit van de vrijkomende bodem is niet uitgevoerd.
Omdat de bodemkwaliteit schoon tot licht verontreinigd zal zijn. is dit niet nodig voor de
effectvoorspelling in dit MER.
Transportzone
In de Transportzone bevindt zich één belangrijke potentiële verontreiniging: een
voormalige stortplaats. De begrenzing van de stortplaats in aangegeven in figuur 6.5.1.

m

Slcnplaairi

/ S / ZandwinplaiHii
^\/0*biedufbftk*nin9 van hM wt ta nchtan
«MiM bl| Wlnittn

Figuur 6.5.1:

Begrenzing stortplaats
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De stortplaats is in 2001-2002 in het kader van het onderzoek NAVOS onderzocht. Bij
provincie Gelderland zijn gegevens opgevraagd van het uitgevoerde onderzoek. In en
rondom de stortplaats zijn boringen uitgevoerd en peilbuizen geplaatst. Uit de
boorbeschrijvingen blijkt dat de bodem over het algemeen vanaf een diepte van 0.3 tot
0.5 m-mv huisvuil- en puinhoudend is. Plaatselijk wordt de stortplaats al vanaf het
maaiveld waargenomen.
Van de bovenste halve meter (de bovengrond) zijn mengmonsters geanalyseerd. In het
grootste deel van de mengmonsters zijn lichte verontreinigingen gemeten met zware
metalen (zoals arseen, koper, lood, nikkel en zink), polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie. Plaatselijk zijn matige tot sterke
verontreinigingen met arseen, zink en PAK gemeten.
In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met zware metalen (zoals arseen,
cadmium, kwik, lood. nikkel en zinkcyanide, vluchtige aromaten, en chloorbenzenen.
Tevens zijn matig tot sterke verontreinigingen met arseen, barium en chroom gemeten.
Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet over de gehele stortplaats is uitgevoerd en dat
plaatselijk dus een ander verontreinigingsbeeld kan voorkomen.
6.5.2

Bodemkwaliteit uiterwaarden
De kwaliteit van de bodem in de uitend/aarden is in het verleden enkele keren
onderzocht. Daarbij heeft men zich alleen gericht op het gebied van de geplande
Voorhaven.
In de uitenwaarden wordt de grond onderverdeeld in de volgende
verontreinigingsklassen:
•
klasse 0: schoon, bevat geen verontreinigingen;
•
klasse 1 en 2: licht verontreinigd;
•
klasse 3 en 4: matig tot sterk verontreinigd.
Onderzoeken ter plaatse van de Voorhaven
Ter plaatse van de Voorhaven zijn in de periode van 1994 tot 2001 bodemonderzoeken
uitgevoerd (Haskoning B.V., 2001a). Uit deze onderzoeken blijkt dat onder het maaiveld
een kleilaag aanwezig is met een dikte van 1 tot circa 4 meter; dit is de deklaag. Binnen
deze deklaag wordt een onderscheid gemaakt tussen bovengrond (ook wel roofgrond
genoemd) en ondergrond. De bovengrond (roofgrond) is het deel dat het meest
geroerd (bewerkt) wordt; in dit geval wordt hiervoor de eerste 0.5 meter onder maaiveld
genomen. De ondergrond is de rest van de deklaag daaronder.
In de boven- en ondergrond (dat is: de eerste 0,5 meter resp. de grond eronder) is de
deklaag verontreinigd tot klasse 4 van de NW4. De diepe verontreiniging kan worden
verklaard doordal de verontreinigde roofgrond in het verleden na ontkleiing weer
heterogeen is teruggebracht in de bodem. De onderliggende zandlaag wordt beoordeeld
als klasse 2 en schoner.
In de uitenwaarden oostelijk van de geplande Voorhaven zijn geen bodemonderzoeken
bekend. Daarom is in het kader van dit MER aanvullend onderzoek verricht.
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Eerst is een vooronderzoek uitgevoerd, dit is een onderzoek waarbij de mogelijke
verontreinigingsbronnen in beeld worden gebracht. Vervolgens is op basis van dit
vooronderzoek het feitelijke bodemonderzoek uitgevoerd.
Vooronderzoek
In het vooronderzoek dat in het kader van dit MER is uitgevoerd, is gezocht naar
potentiële verontreinigingsbronnen. De instanties die daarbij zijn geraadpleegd staan
vermeld in onderstaande tabel.
Tabel 6,5,1: Geraadpleegde instanties bij vooronderzoek bodem
lnstantl«

Type Informatie

Gemeente Beun mg en

Wm-vergunningen, bedrijven, al dan niet legale bodem bedreig end e
activiteiten

Provincie Gslds(la;id

Wbb-beschikkingen, uitgevoerde bodemonderzoeken inlormabe j i l BIS
(voormalige) stortplaatsen
O ntqr ondingen

Rfiks waterstaat Oost-Neder land

Uitgevoerde bodemonderzoeken

Uit dit vooronderzoek worden de volgende conclusies getrokken:
•
er zijn geen voormalige stortplaatsen in de uiterwaard aanwezig;
•
ter plaatse van "De Ruif' heeft vanaf 1900 circa veertig jaar lang baksteenfabricage
met veldovens plaatsgevonden (rapport "Baksteenfabricage langs de Waal",
Stroming BV, 1993). Het terrein waar de ovens stonden ligt duidelijk hoger dan het
omringende maaiveld. Dit terrein is vermoedelijk opgehoogd met onder andere
misbaksels of puin van de steenfabriek;
• bij het woonhuis op het terrein van "De Ruif is één verdachte locatie, een HBOtank. aanwezig;
•
uit informatie van de gemeente Beuningen blijkt dat er. behalve de steenfabricage,
geen bedrijfsactiviteiten in de uiterwaard zijn of zijn geweest. Over eventuele illegale
lozingen of bodembedreigende calamiteiten in de uiterwaard is niets bekendEen compleet verslag van het vooronderzoek is opgenomen in bijlage 4 van dit MER.
Oriënterend bodemonderzoek
Aansluitend op het vooronderzoek is een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Er
zijn 62 boringen gezet door de deklaag (de kleiige laag in de bovenste meters van de
bodem). Om de dikte van de kleilaag vast Ie stellen is in principe overal tot de
(vermoedelijke) zandgrond eronder doorgeboord. Er zijn bodemmonsters genomen die
zijn geanalyseerd op hun chemische samenstelling. De resultaten van de bovengrond
(de meest verontreinigde laag) zijn weergegeven in figuur 6.5.2; hierop zijn ook de
resultaten uil de voorgaande onderzoeken afgebeeld.
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Figuur 6.5.2: Resultaten bodemonderzoeken WInssense Waarden (bovengrond)

Uit het bodemonderzoek blijkt dat in het oostelijke deel van de Winssense Waarden de
bovengrond vooral bestaat uit klasse 2 en 3, de klassenbepalende parameters voor de
klasse 3-specie zijn met name kwik, PAK, hexachloorbenzeen en enkele individuele
PCB's, Op enkele locaties bestaat de bovengrond uit klasse 4, de klassenbepalende
parameter hierbij is zink. De laag onder de roofgrond is niet verontreinigd (klasse 0/1).
De verticale omvang van de klasse 4-verontreinigingen is daarmee afgeperkt. De
verontreinigingen worden toegeschreven aan verontreinigd sediment, het betreft daarom
diffuse gebiedseigen verontreinigingen. Het zand en klei in de onderliggende
bodemlagen (vanaf 0.5 m-mv) is schoon tot licht verontreinigd (klasse 0-2). Uit de
boorprofielen blijkt dat dit deel van de uitenwaarden niet of nauwelijks is vergraven.
De bodemkwaliteit in het oostelijke deel van de Winssense Waarden komt niet overeen
met de bodemkwaliteit in de Voorhaven. Dit verschil wordt verklaard doordat in het
onderzochte oostelijke deel van de Winssense Waarden weinig grondverzet heeft
plaatsgevonden.
Bij het bodemonderzoek is geen onderzoek verricht naar de grondwaterkwaliteit ter
plaatse. De verontreinigingen in de deklaag zullen door het regen- en rivierwater naar
het grondwater verspreiden. In de effectbeschrijving van de grondwaterkwaliteit (bijlage
5) is de emissie van verontreinigingen naar het grondwater berekend.

6.6

Natuur

6.6.1

Flora en vegetatie
Voor de verspreiding van beschermde flora is gebruik gemaakt van gegevensbestanden
van Stichting FLORON (Groen & Rossenaar, 2005) en de Provincie Gelderland
(Provincie Gelderland. 2005). Het gebied is redelijk goed en actueel onderzocht, deels
matig en minder actueel (voor 1990). De kilometerhokken waarin de Winssense Waard
is gelegen, zijn alle goed en actueel onderzocht. Van km-hok 176-431 {ten zuiden van
het dorp Winssen) zijn geen gegevens bij FLORON bekend. Van 4 km-hokken (tussen
de Uivermeertjes en het dorp Winssen) zijn slechts weinig gegevens bekend, de overige
km-hokken zijn matig tot goed, maar weinig actueel geïnventariseerd.
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Binnen het projectgebied komen (mogelijk^) 11 soorten voor die een zekere
bescherming hebben vanuit de Flora- en Faunawet (zie bijlage 2). Van deze elf staan
Klein glaskruid. Rapunzelklokje. Veldsalie, Vleeskleurige orchis en Wilde marjolein in
tabel 2 van de Flora- en Faunawet. De overige 6 soorten zijn als algemene soorten
opgenomen in tabel 1 van deze wet.
Naast de Flora- en faunawetsoorten komen veel soorten van stroomdalgraslanden voor.
De meeste stroomdalplanten zijn aangetroffen op de oeven/i/allen direct langs de rivier
en op de winterdijk. Tussen de oeverwa! en de dijk is de uiterwaard voornamelijk in
(intensief) agrarisch gebruik en bestaat het uit (soortenarme) graslanden en
maïspercelen. Met name in hel oostelijk deel van de Winssense Waarden zijn veel
bijzondere soorten aanwezig. De relatief goed ontwikkelde stroomdalflora in het door
Staatsbosbeheer beheerde stroomdalreservaat is ook al in eerdere studies vastgesteld
(o.a. IvlER Geertjesgolf 1993; Litjens e/a/., 2003) en is van grote vi/aarde voor de
omgeving.

Figuur 6.6.1: Verspreiding van beschermde planten In en om het plangebied.

Naast oevenwallen met stroomdalflora zijn in de Winssense Waarden ook andere
kenmerkende landschapselementen van uiterwaarden aanwezig. Plaatselijk komen nog
rivierduinen voor met soorten als Tripmadam en Zacht vetkruid. Op de slikkige oevers
van de Waal zijn vegetaties met Engelse alant en Rivlertandzaad aanwezig en in enkele
kribvakken heeft zich zachthoutooibos van elzen en wilgen ontv/ikkeld.

* Aangezien de gegevens bekend zijn perkilometerhok(1x1 km^), is voor de hokken aan de
randen van het projectgebied niet zeker of soorten binnen of juist buiten hel gebied vallen.
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Binnendijks zijn in de kwelzone oudere bossen met populieren, essen en elzen
aanwezig (Li^ens et al.. 2003).
De floristische en vegetatiekundige waarden van de overige binnendijkse gebieden zijn
minder groot. Het overgrote deel van het Winssense Veld is in intensief agrarisch
gebruik en bestaat uit soortenarme graslanden en maïspercelen. Op het tracé van de
transportroute en op de winlocalie Geertjesgolf zijn vrijwel geen bijzondere soorten
aangetroffen. De enige aangetroffen wettelijk beschermde soort is Zwanenbloem.
Lokaal zijn wegbermen en sloten/slootkanten nog wel soortenrijk met onder andere
Aardaker en Paarbladig fonteinkruid (MER Geertjesgolf, 1993).
6.6.2

Vogels
Het gebied is in 1998-2000 onderzocht op het voorkomen van broedvogels in het kader
van het Atlasproject voor Broedvogels. Enkele kilomelerhokken {174-433.175-431.176432, 177-431,177-433 en 178-432) Zijn daarbij op alle soorten onderzocht. Bovendien
is van het allasblok 170-430 en 175-430, waarin het plangebied zich bevindt, een
aanvullende lijst van broedvogels (atlasbloktotaallijst) beschikbaar (Janssen, 2005). Een
overzicht van het voorkomen van de vogels is opgenomen in bijlage 2.
Vrijwel alle broedvogels genieten een beschermde status in het kader van de Flora- en
faunawet. In de bijlage 2 zijn dan ook alleen doelsoorten (voor het Natura-2000-gebied)
en soorten van de Rode Lijst opgenomen. In totaal zijn 23 soorten van de Rode Lijst
aangetroffen. Het merendeel van de broedvogels heeft de status 'gevoelig', tien soorten
hebben de status 'kwetsbaar'. Van deze tien is vooral de Kwartelkoning bijzonder,
aangezien deze de enige Nederlandse broedvogel is. die ook op wereldwijde schaal met
uitsterven wordt bedreigd (SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002). Twintig van de
aangetroffen broedvogels zijn als doelsoort aangewezen.
Het merendeel van de broedvogels van de Rode Lijst komt vooral in lage vegetaties als
grasland en akkers voor. Enkele hien/an zijn "echte" weidevogels die broeden in de
graslandpercelen van de uiterwaarden en de binnendijkse delen van het plangebied.
Naast de weidevogels zoals Grutto en Tureluur broeden ook Kieviten in het plangebied.
Veel van de andere broedvogels zijn kenmerkend voor halfopen, kleinschalig landschap
met opgaande begroeiing. In het plangebied vinden zij voornamelijk in struwelen, kleine
bosjes, oude bomen en gebouwen geschikte broedgelegenheden.
Kwartel kon ing
Het vóórkomen van de Kwartelkoning wordt sinds 1990 jaarlijks gemonitoord in
Nederland. De aantallen in de beginjaren van de monitofing lagen rond de 100
Individuen. De aantalcijfers vertonen sindsdien een stijgende lijn. De laatste 2 jaar dalen
de aantallen echter weer. Tabel 6,6.1 geeft het geschatte aantal individuen in het
riviergebied weer.
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Tabal 6.6.1: Aantalen Kwartel koningen in het rivierengebied (Bron: NEM (SOVON, CBS)}

Jaar

Waargenomen aantallen Kwartelkoninq

2000

1149

2O01

649

2002

891

2003

1057

2004

530

2005

(noQ) niet bekerKJ

Van de periode 2000 tot en met 2002 zijn zes waarnemingen van roepende
kwartel koningmannetjes in de Winssense waard bekend (3 in 2000, 1 in 2001 en 2 in
2002, zie figuur 6.6.2). (Ottburg & Rademakers, 2002; Janssen, 2005).
In 2002 zijn 37 territoria van de Kwartelkoning langs de Waal geteld (Schoppers &
Koffijberg, 2003) waarvan 2 in de Winssense Waarden. Eén van de twee is in het
natuurontwikkelingsgebied van SBB waargenomen (net ten westen van boerderij De
Ruif), de ander in het gebied waar de Voorhaven is gepland.

Figuur 6.6,2: ügglng telgebieden vulnlervogels en waarnemingen Kwartel kon Ing.

Wintervogels
Naast broedende vogels zijn ook overwinterende vogels geïnventariseerd. In het
plangebied liggen de watervogel-tel gebieden RG5122 en GL7310 van het SOVON. Het
eerste betreft de uiterwaarden van Winssen en Ewijk, van Deest tot aan Beuningen. Het
tweede telgebied ligt binnendijks en wordt begrensd door de dijk langs de Waal. de A50,
Hoekse Leigraaf en Afferden {zie figuur 6.6.2). Beide telgebieden zijn dus groter dan de
plangebiedsdelen die er in liggen.
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Soorten binnen telaebieö RG5122: kwalificerende soorten van SBZ Uiterwaarden Waal
In de uiterwaarden van dit telgebied overwinteren voornamelijk grote groepen
Kolganzen. Vrijwel jaarlijks worden duizenden exemplaren geteld. De 1% norm (1% van
de biogeografische populatie) die geldt voor het hele vogelrichtlijngebied van het SBZ
Uiterwaarden Waal wordt alleen ai in deze twee uitenwaarden bijna gehaald. De
aantallen fluctueren echter sterk.
Jaarlijks ovenwinteren enkele honderden Grauwe ganzen in de Winssense en Ewijkse
Waarden (tabel 6.4). De aantallen Smienten in de uiterwaarden bij Winssen en Ewijk
fluctueren sterk. Afhankelijk van de winter zijn tientallen tot (vete) honderden vogels
geteld {tabel 6.4),Uit eerdere jaren is ook de (massale) ovenwintering van Kleine zwanen
bekend. In het seizoen 1992/1993 werd hierbij de 1% norm overschreden {Kurtjens &
Van Beers. 1995). Kleine zwanen zijn de laatste jaren nauwelijks meer aangetroffen in
de uitenwaarden rond Winssen (tabel 6.6.2).
Tabel 6.6.2:

Overwinterende kwalificerende soorten in de Winssense en Ewijkse Waarden {telgebied
RGS122]

Soort
Kleine Zwaan

1% norm '93/"9q'94r9S'95/'9B'se/'s/•97/'98'99/" 99
290

116

298

97

gg

gg

•99/'00

'OO/'OI

'01/*02

•02/"03

0

0

7

0

30

Kdgans

10000

29

25

2400

28

1100

7500

277

5350

6021

1480

Grauwe Gans

4000

10

4

US

28

308

73

193

272

220

580

Smient

15000

240

23

138

22

52

90

51

124

34

834

3100

4

6

84

8

79

Brandgans

3.600

45

0

86

308

1

Fuut

4.800

2

4

4

7

11

1 700

16

13

240

150

9

20 000

190

613

102

135

829

Aalscholver

Grutto
Kievit

e

11

600

5

10

3

Kuiteend

12000

22

36

54

33

31

Meerkoet

17 500

64

93

50

113

98

Nonnetje

400

0

0

4

4

1

Pijlstaart

600

10

0

3

78

0
10

Krakeend

Slobeend

400

7

6

27

37

Tafeleend

3 500

4

e

0

4

27

Wulp

4.200

0

0

0

0

24

Soorten binnen telaebied RG5122: bearenzinn-ifioorten
/an SBZ Uiterwaarden W^al
De seizoensmaxima van de begrenzingssoorten zijn weergegeven in bijlage 2 (tabel 4),
de seizoensmaxima per hectare telgebied zijn in dezelfde bijlage in tabel 5
weergegeven. Van de meeste soorten zijn de afgelopen jaren slechts enkele tot enkele
tientallen in de uiterwaarden aangetroffen. Alleen fvleerkoet. Grutto en Kievit komen in
grote aantallen voor.
Soorten binnen telaebied GL7310 (grotendeels binnendiil<s)
Ook in het Winssense Veld ovenAfinteren veel Kolganzen. Soms halen de aantallen de
1% norm bijna. Naast Kolganzen. zijn ook Grauwe ganzen goed vertegenwoordigd in
het Winssense Veld. De telgegevens zijn opgenomen in bijlage 2. tabel 6.
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6.6.3

Zoogdieren
De zoogdierwaarnemingen dateren van de periode 1991 - 2000. Het gebied is nooit
vlakdekkend op {kleine) zoogdieren en vleermuizen onderzocht. Er zijn dan ook weinig
waarnemingen van zoogdieren, die tevens gedateerd en fragmentarisch zijn
(Zoogdien/ereniging VZZ. 2005). De gegevens zijn opgenomen in bijlage 2, tabel 8.
De Dwergvleermuis is in alle delen van het plangebied aangetroffen. Deze soort Is
streng beschermd (tabel 3 van de Flora- en Faunawet). De andere aangetroffen
zoogdiersoorten vallen in tabel 1 van de Flora- en faunawet. De Dwergvleermuis en de
eveneens aangetroffen Dwergmuis zijn doeisoorten van het landelijke natuurbeleid.
Zoogdieren van de Rode Lijst zijn niet aangetroffen. Er zijn geen waarnemingen bekend
van zeer algemene soorten als Konijn en Haas. Zeer waarschijnlijk komen deze soorten
wel in de gebieden voor.
Als verklaring voor geringe aantallen grondbewonende zoogdieren wordt gesteld dat
deze sooftgroep in uiterwaarden sowieso slecht vertegenwoordigd is. Door de
regelmatige en langdurige overstromingen verdrinken veel dieren. Andere vluchten naar
hooggelegen plaatsen, waarna herkolonisatle van de hoogwatervluchtplaatsen veelal
weer op gang komt (Pelsma & Zijlstra, 2003).

6.6.4

Amfibieën en vissen
Van het plangebied zijn gegevens bekend uit de periode 1990 - 2003. Het plangebied is
matig tot redelijk onderzocht op het voorkomen van amfibieën. In enkele
kilometerhokken is zelfs sprake van een zeer goede inventarisatieactiviteit naar deze
soortgroep.
Het plangebied is slecht tot matig onderzocht op de aanwezigheid van vissen. Slechts
in een beperkt aantal kilometerhokken heeft onderzoek naar deze diergroep
plaatsgevonden. Merendeel van de onderzochte kilometerhokken zijn echter slecht
onderzocht en aangenomen wordt dat het beeld van de hier voorkomende
vissensoorten niet volledig is (Prudon, 2005). Een uitzondering hierop vormt de
winlocatie. Deze is in het kader van de zandwinning in 2002 gericht op amfibieën en
vissen geïnventariseerd (Du Bols & Spikmans. 2002). De gegevens van de soorten zijn
opgenomen in bijlage 2, tabel 9.
In totaal zijn 9 amfibieensoorten bekend van het plangebied. Hiervan hebben
Poelkikker. Kamsalamander en Knotlookpad een bijzondere status. Deze drie
beschermde amfibieensoorten zijn opgenomen in tabel 3 van de Flora- en faunawet en
behoren daarmee tot de streng beschermde soorten. Ook zijn deze drie aangewezen
als doelsoort en zeldzaam tot zeer zeldzaam volgens de Nederlandse Rode Lijst.
Hoewel Rugstreeppadden niet in het plangebied zijn aangetroffen, maar alleen
erbuiten {rond Deest). is deze pad op basis van aanwezige biotopen wel in het
plangebied te verwachten. De Knoflookpad is op de rand van het plangebied
aangetroffen, ten westen van de A50. Van de Ewijkse uiterwaarden is bekend dat de
Knoflookpad zich hier voortplant (Kurtjens S Peters, 1992; Crombaghs & Cremers.
2001). Het voorkomen van de soort binnen de plangrenzen is daarom niet uit te sluiten.
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Knoflookpadden komen vooral op de hogere zandgronden en in rivierduinen voor, maar
zijn zeer moeilijk te inventariseren (Crombaghs & Cremers, 2001). Mogelijk komen ze
ook in de rivierduinen van het plangebied voor. Kamsalamanders zijn voornamelijk
onderlangs de dijk aangetroffen. Het merendeel van de waarnemingen ligt binnendijks,
dus builen het plangebied. In één poel in de uiterwaarden zijn tevens Kamsatamanders
aangetroffen. Mogelijk zitten de dieren ook in andere buitendijkse poelen. Poelkikkers
zijn alleen binnendijks aangetroffen, drie van de waarnemingen liggen in de winlocatie
Geertjesgolf. Aanwezigheid van Poelkikkers in de uitenwaarden is echter niet uit te
sluiten.
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Figuur 6.6.3: Verspreiding van beschermde amiibieèn en vissen In en om het plangebied.

Van de tien aangetroffen vissensoorten hebben alleen Bermpje en Kleine
modderkruiper een beschermde status. Beide soorten zijn in tabel 2 van de Flora- en
faunawet opgenomen. Waarnemingen van deze soorten liggen voornamelijk in
Geertjesgolf. In de buurt van Mariahoeve langs de A50, buiten het plangebied, is een
Winde aangetroffen. Deze vis staat op de Rode Lijst als zijnde gevoelig. Alle drie de
vissen zijn aangewezen als doelsoort. De overige vissensoorten komen algemeen voor
en hebben geen bijzondere status.
6.6.5

Ongewervelden
De verschillende structuren en vegetatietypen in de binnen- en buitendijkse gebieden
herbergen een grote verscheidenheid aan insecten en andere ongewen/elden. Van de
verschillende soortgroepen zijn alleen van sprinkhanen, dagvlinders en libellen
(spaarzame) gegevens bekend. Het merendeel van de aangetroffen soorten is
algemeen.
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T a M 6.6.3: BI(zon(lwa ongawwveldan in en om het plangebied
Doelsoort

Rode Lijst

FFW

Rivierrombout

ia

verdwenen

3

Totaal

1

1

1

Nederland M naam

Wotenschappelllke naam
Gomptius llavipes

Een uitzondering hierop vormt de Rivierrombout. Deze libel is na 1999 op verschillende
plaatsen langs de Waal aangetroffen, waaronder in de Winssense Waarden. De
Rivierrombout is een zeer zeldzame libel die voor 1996 als uitgestorven te boek stond
(vandaar ook het predikaat 'verdwenen' in de Rode Lijst daterend uit 1995). Sindsdien
zijn de dieren bezig met een sterke comeback en zijn ze op diverse locaties langs de
grote rivieren weer aangetroffen (Termaat, 2000). De Rivierrombout is een doelsoort, is
opgenomen in de Europese habitatrichtlijn (bijlage IV) en tevens opgenomen in de
Flora- en faunawet.
6.7

Landschap, cultuurhistorie en archeologie

6.7.1

Inleiding
Het landschap is te zien als de resultante van een lange historische ontwikkeling, te
beginnen met de fysische ondergrond. Deze fysische ondergrond wordt gevormd door
de bodem en de bereikbaarheid van water, en is zichtbaar in de vorm van het
landschap, de geomorfologie. Op deze ondergrond heeft de mens zich later gevestigd.
In een reeks historische inrichtingsprocessen zijn typische landschapspatronen
ontstaan, met daarin de (historische) elementen. De huidige verschijningsvorm van het
landschap, het resultaat van deze lange ontwikkeling, wordt gekenmerkt door een eigen
landschapsvorm met karakteristieke beeldkenmerken.
Om de effecten op het landschap te beschrijven is uitgegaan van een ruim studiegebied,
dat begrensd wordt door de Waal aan de Noordzijde, de Oude Wetering aan de
Zuidzijde, de A50 aan de Oostzijde en de Hoekgraaf aan de Westzijde. Historische
relicten zijn beschreven voor zover zij voorkomen binnen het ingreepgebied. danwei er
direct aan grenzen, zoals aangegeven op onderstaande kaart.
LEGENDA
Studiegebied

^

^

-

>

^H

Projectgebied

Figuur 6.7.t: Studiegebied en projectgebied
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De beschrijving van de huidige situatie en ook de beoordeling van de effecten van de
zandwinning zal worden gebaseerd op de volgende aspecten:
1. geomorfologische waarden;
2. historische patronen en structuren;
3. historische elementen;
4. de huidige verschijningsvorm van het landschap.
Ad 1. Geomorfologische waarden betreffen de waardevolle aardkundige vormen in het
landschap. De inventarisatie van deze waarden zal gebaseerd worden op literatuur en
een korte verkenning van het landschap.
Ad 2. Historische patronen en structuren zijn de kenmerkende combinaties van
landschappen, en landschapselementen. Voorbeelden zijn de combinatie van
stroomruggen en kommen, wegenpatronen en vormen van percelering. gecombineerd
met de locatie.
Ad 3. De historisch waardevolle elementen zijn gedefinieerd als de afzonderlijke relicten
van de historie van het landschap. De historische elementen zullen worden beschreven
aan de hand van de traditionele indeling in archeologische waarden, de bouwkundige
waarden en de historisch geografisch waardevolle elementen.
Ad 4. De huidige verschijningsvorm van het landschap wordt gekenmerkt door haar
eigen (ruimtelijke) relaties die deels op historische lijnen gebaseerd zijn. Binnen het
landschap is een aantal landschapstypen te herkennen met elk eigen kenmerken. Deze
kenmerken zijn te verdelen in
• structuur en ruimtelijke relaties;
• beeldkenmerken.
De structuur en ruimtelijke relaties in het landschap betreffen de samenhang in het
landschap op diverse schaalniveaus. Voorbeelden van structuurdragers in dit landschap
zijn buiten de historische opbouw in landschapstypen (stroomruggen, kommen en
uiterwaarden) ook de nieuwere hoofdwegen en hoofdwaterlopen.
Beeldkenmerken van het landschap betreffen datgene wat je ziet: de vorm en maat van
de open ruimten, het aandeel water en groen en de opvallende elementen (oriëntatie) in
het landschap en zichtlijnen naar die elementen.
De huidige situatie wordt in de navolgende paragrafen beschreven aan de hand van
bovengenoemde aspecten.
6.7.2

Geomorfologische waarden
De verschijningsvorm van het aardoppervlak, de geomorfologische vorm, kent in het
studiegebied enkele bijzondere waarden. Deze aardkundige waarden kunnen aangetast
worden door vergraving of door het toevoegen van bebouwing en andere elementen.
Bijzonder waardevol in het studiegebied is het reliëf in een groot deel van de Winssense
Waarden. De Winssense Waarden bestaan deels uit een systeem van zeldzame richels
en droge geulen met vrij steile hellingen. Ook koml er een systeem van oude
moerassige beddingen voor.
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Dit systeem met hogere jonge oeverwal en diverse {resten van) strengen en wielen
heeft zich vrijwel volledig ontwikkeld in de laatste 500 jaar. Met name de jonge oevenwal
direct aan de rivier is zeer opvallend aanwezig in het landschap. Zowel de hogere jonge
oevenwal als de lagere gebiedsdelen zijn het resultaat van een rivierproces dat bij
uitstek ontstaat onder bedijkte omstandigheden.
Minder waardevol, maar wel vermeldenswaard zijn de strandoevers die zich aan de
Waal hebben ontwikkeld. Een klein deel van de uiterwaard is vergraven en opgevuld
met specie. Dit laatste betreft vooral het meest westelijk deel van de uiterwaarden.
Net buiten het studiegebied ligt het naburige rivierduincomplex van Bergliaren.
6.7.3

Historische patronen en structuren
Inleiding
De historische ontwikkeling van het plangebied is sterk bepaald door de rivier. De
vroegste bewoning heeft zich ontwikkeld op de stroomrug, parallel aan de rivier, en
tevens op de overgang van hoog naar laag, aan de Koningsstraat. De Koningsstraat is
waarschijnlijk een oude Romeinse weg en ligt, net als de stroomrug parallel aan de
rivier. De oudste kern van Winssen is in de middeleeuwen ontslaan op de stroomrug.
net als de naburige kernen zoals Deest. Druten en Ewijk. De komgronden werden vooral
ingezet als weidegronden.
Dwars op de stroomrug loopt een aantal voormalige overstroomgeulen. waarlangs in de
middeleeuwen, dus voor de bedijking, de komgronden onder water liepen. Na bedijking
zijn de overloopgeulen in gebruik genomen als veedrift naar de komgronden. Later zijn
de driften verhard, en zijn ook hierlangs kleine boerderijen gebouwd.
Occupatie: bedijking en ontwatering
De belangrijkste bedijking wordt gevormd door de winterkade langs de Waal. Loodrecht
op deze winterkade zijn een aantal zijdwendes of zijkades aangelegd om toestroming
van water uit de buurnederzetting te voorkomen. De Hoekgraaf is een dergelijke
zijdwende. De komgronden werden al in de middeleeuwen ontwaterd, via de Oude
Wetering (voor 1321) en de Nieuwe Wetering (1327).
Patronen en structuren
Op de kaart van 1900 is een aantal elementen te zien. dat ook in de huidige situatie nog
aanwezig is. Een opvallende structuur is vooral de brede stroomrug tussen de
Koningsstraat en de dijk waarop alle bebouwing en de meeste boomgaarden en
bouwgrond gesitueerd zijn. Kenmerken van deze strook zijn verder het relatief dichte
netwerk van kronkelige wegen, de blokvormige verkaveling, en de bosjes op natte delen
(kwel). De hoofdverbindingen, de rivierdijk en de Koningsstraat, lopen parallel aan de
rivier over de stroomrug. De Koningsstraat markeert de rand van de stroomrug, en is
minder dicht bebouwd dan het hart van de stroomrug.
Traditioneel gezien zijn in de uiterwaarden steenfabrieken aanwezig, en zijn er op veel
plaatsen sporen van kleiwinning. De uitenwaarden van Winssen worden juist
gekenmerkt door relatief weinig sporen van kleiwinning en traditioneel bodemgebruik,
namelijk weilanden. De sporen van de kleiwinning bestaan uit enkele percelen waarin
klei gewonnen is. en een oud steenfabrieksterrein. De Ruif.
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De komgronden bestaan enkei uit weidegronden, die ontwaterd worden door de Oude
Wetehng, Hierop zijn enkele bosjes aanwezig. De meeste wegen lopen van de
stroomrug af de komgronden in. loodrecht op de richting van de rivier.
Het verschil tussen stroomrug en komgronden is in de huidige situatie nog enigszins
herkenbaar. De bebouwing is meer gespreid in het gebied, maar veel van de oude lijnen
vormen nog steeds de drager in het studiegebied. Waardevolle elementen in dezen zijn
met name de Hoekgraaf. de Oude Wetering, het wegenpatroon op de stroomrug en de
wegen tussen stroomrug en komgronden, voor zover ze niet onderbroken zijn door de
nieuwe Maas en Waalweg.

Figuur S.7.2^ Kaart ca. 1900. uit historische atlas

6.7.4

Waardevolle historische elementen
Archeologische waarden
Door RAAP zijn een aantal onderzoeken gedaan in het gebied "GeertjesGolf". In dit
onderzoek zijn geen bijzondere waarden gevonden in het gebied ten zuiden van de
Kontngsstraat. tussen Hoekgraaf en Betenlaan. Ten oosten van de Betenlaan is er juist
een concentratie van vondstlocaties. Het betreft verschillende vindplaatsen die
vervolgens ook gewaardeerd zijn. Op de locaties met een grote concentratie van
vondsten betreft het grotendeels vondsten en vindplaatsen uit meer perioden. Deze
vondsten liggen in en op holocene oeverafzettingen. Het betreft een gebied met preRomeinse stroomgordelafzettingen, dat begraven ligt onder latere holocene afzettingen.
Alleen vindplaats nummer 7 (vindplaats 7 ligt ten zuiden van de Koningsstraat, aan
weerszijden van de Begijnenstraat) wordt gekenmerkt door vondsten uit alle perioden,
maar ook de overige vindplaatsen zijn waarschijnlijk uit meer dan één van de volgende
perioden:
•
Neolithicum - Bronstijd;
•
Bronstijd - Ijzertijd;
•
Ijzertijd - Romeinse tijd;
•
Middeleeuwen.
9R3151.A0/R001l/DHEIK/SRO/SEP/Nijm
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Op de kaart zijn de archeologische monumenten weergegeven. Deze zijn aangevuld
met de waarden die in het onderzoek van RAAP gevonden zijn in het oostelijk deel van
het gebied.
Ten behoeve van dit project is door RAAP (rapportnummer 1254) een verkennend
veldonderzoek uitgevoerd in de Winssense uiterwaarden, aangevuld met een bureauonderzoek in de Transportzone.
In dit rapport wordt gesteld dat de archeologische verwachtingswaarde voor de gehele
Winssense uiterwaard laag is, met uitzondering van:
• het dijklichaam. waarin een zeer oude historische dijkkern venwacht wordt;
• drie smalle zones grenzend aan de winterdijk, zijn vermoedelijk of aantoonbaar
buiten de invloedssfeer van de Waal gebleven na 1300. Voor deze zones geldt een
middelmatige tot hoge verwachting voor middeleeuwse en oudere bewoningssporen.
Uit het bureau-onderzoek {RAAP. 2005) komt het volgende beeld voor de
Transportzone boven. Er is een hoge archeologische verwachting voor zowel
prehistorische vindplaatsen als Romeinse en middeleeuwse vindplaatsen voor de
gehele zone met uitzondering van de vuilstort, op grond van:
•
het in de ondergrond aanwezige onverspoelde pleistocene rivierterrassenlandschap;
•
een fijn systeem van fossiele prehistorische oever- en crevasseafzettingen;
•
de aanwezigheid van oeverzones van de Waal.
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Figuur 6.7.3: Archeologie en monumenten In plangttbl«d.
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6.7.5

Historisch geografisch waardevolle elementen
Een groot deel van de wegen in Winssen is herkenbaar op oude kaarten. Op de kaart
van 1850 zijn diverse straten en waterlopen binnen het ingreepgebied en directe
omgeving herkenbaar, zoals de Koningsstraat, de dijk, de Hoekgraaf en de
Begijnenstraat. Ook een groot deel van de huidige uiterwaard is hierop herkenbaar.

6.7.6

Historisch bouwkundige monumenten
In het ingreepgebied en directe omgeving zijn de volgende monumenten aanwezig:
LocaUe

Toelichting

Bescherm 1 na

Begijnen straat 2

Boerderli

Gemeen teil Ik monument

Leeq straat 41

Boerderij

Gemeentelljkmonument

Leeq straat 41

Bakhuis en Hoolberq

Rijksmonument

Dijk 12

Trafohuls en sluis

Gemeentelijk monument

Dijk 27

Dlikmagazlln

Rijksmonument

Dijk39/N.S. RoGSSltaat41

Kerkloren

Rijksmonument

Diik41

Dljkmaqazljn (oude boerderij?)

Rijksmonument

In het imreepgebied

6.7.7

Landschap
Structuur en relaties
In het landschap rondom Winssen is een aantal landschapstypen te onderscheiden. Met
de rivier als belangrijke vormende factor. Van noord naar zuid zijn dit achtereenvolgens:
• rivier en uiterwaarden:
• grens: Dijk:
• stroomrug:
• overgangsgebied in omgeving Koningsstraat;
• komgronden;
• grens: Rivierduinen Bergharen.
De hoofdlijnen van het landschap zijn afgebeeld in figuur 6.7.4.
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Figuur 6.7.4: Hoofdlijnen landschap, aangevuld met enkele beelddragers

Landschapstypen en begrenzing
De begrenzing van de landschapstypen is herkenbaar in het landschap. Het landschap
van de uitenwaarden wordt bepaald door de rivier, en de dijk is daar een logische
begrenzing van. De dijk bij Winssen is smal en bochtig, gaat om enkele buitengedijkte
wielen heen.
De grens tussen stroomrug en komgronden is op oude kaarten nog goed te herkennen,
als strook waarin de overgang van ovenwegend bouwland naar ovenwegend grasland
ligt. Do Koningsstraat ligt middenin dit overgangsgebied.
De komgronden worden aan de zuidzijde weer scherp begrensd, door hel opduikende
rivierduin van Bergharen. Dit is duidelijk te zien in het landschap.
In de onderstaande tabel zijn de verschillende landschapstypen beschreven mei hun
kenmerken.
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Tab«l 6.7.1: Beschrijving landschapstypen met Iwnmorken
Kenmerk

Uiterwaard

Maat ruimte

1 tot 2 km breed, maar zeer langgerekt Begrensd door

Wisselend, kleinschalig,

Grootschalig.

dijken

met maten tot 400 x 500 m

4 km ver te kijken

Kleine bosjes en andere vegetatie

Veel boomgaarden laan beplanting beperkt, door dichte

Laan beplant ing langs veel wegen, waardoor een gelede

bebouwing van veel lanen.

ruimte ontstaat

In buitengebied wel. daar eiken en ande<e soorten

Veel populieren. Verder dichte beplanting rondom de

Beplanting

Uivermeert]es en bi| viaduct
Water

Rivier de Waal Is belangrijkste ader in studiegebied

Atwalenng loodrecht op de rivier

N ooidal water mg Oude Weering, parallel aan de rivier de
Waal

Beeld water

De rmer is vanaf de dijk beperkt zichtbaar (bij de brug

Oude hjnen Hoekgra^ö, Kruksche graat, rechte

Oude Wetering, met toeleverende watergangen en sloten

van de ASO wel)

waterlopen

van oeverwal naar kom

De rivier valt grotendeels achter de hogere oeverwal

De waterlopen vallen met op in hel landschap

langs de rivier
Wegen

Hooldwegen Instekend vana^ de dijk, daarbij vrij steil

Hoofdwegen parallel verlopend, op de stroomrug van

Hooldwegen en toegang vanal de stroomrug, dus Noord-

verlopend

dorp naar dorp

Zuid gericht.
Nieuwe hoofdweg parallel aan de Waal.
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Uiterwaard

stroom ruQ

Komqronden (ten noorden van Maas-Waalweq)

Beekj-

Wegen liggen deels vertioogd in het landschap. Niet alle

Dicht net van smalle tiochtige wegen, veelal tietiouwing

Wegen recht en overwegend smal. we) verhard

wegen

Wegen zijn verhard, ook strumpaden

aan beide zijden De wegen zijn overwegend verhard,

Uitzondenng hierop de brede Maas en Waalweg. die een

docti hiet en daar zijn er ook onverharde weqen

regionale funcbe heeil.

Een enkele boerderij, industriële bet>ouwing van

Dichl opeen staande boefdefijen

Verspreid staande afzonderlijke moderne boerderijen in

scheepswerf bij de haven

In het dorp ook nieuwete buur^es tussen de oude

open ruimte

KeniiMrk

BetK>uwing

bebouwingslinten Meer richting komgror>den en
buitengebied ook grote oudere boefdef iien.
Bodem-

Weide, natuurgebied

Veel boomgaarden rondom bebouwing. eWefs een mix

Overwegend weidegronden, wat bosjes

van bouwland en weiland

gebruik
Zlchtli|nen

Opvallend aan zuidzijde

•

kerktorens,

Sent op de riviefduinen van Bergharen, bos en

en

•

kerktoren Winssen.

•

zicht naar buiten

bebouwing op achtergrond

opvallende

•

scheepswerf

•

dijk als rand van het dorp aanwezig

bebouwing

•

brug van de ASO

•

klooslergebouw Winssen

Verder op

•

molen Winssen

•

kerktorens (Hernen) viaduct Betenlaan,

Aan de overzijde:

•

hoogspannings lei ding.

•

kerr>cenlra)e.

•

de zandwininstaliaties IMJ de Uivermeer^.

•

kerk Andelst.

•

kerk Herveld
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6.8

Luchtkwaliteit
Vastgestelde achtergrondconcentraties
In het dichtbevolkte Nederland zijn vrij hoge concentraties stikstof (N02)en fijn stof
(PM 10) aanwezig. Bij nieuwe activiteiten moet dus terdege rekening gehouden worden
met de heersende achtergrondconcentraties in de huidige situatie, en met de verwachte
ontwikkeling in de komende jaren (de zgn. autonome ontwikkeling), die over het
algemeen een verbetering inhoudt. Omwille van de leesbaarheid worden de huidige
situatie en autonome ontwikkeling hier tezamen beschreven.
Voor de huidige situatie en toekomstige ontwikkeling is voor drie locaties de
luchtkwaliteit verkend: bij de toekomstige Voorhaven. nabij de Van Heemstraweg en de
Maas en Waalweg (zonder rekening te houden met de bijdrage aan luchtverontreiniging
door het verkeer op de wegen, en exclusief de zeezoutaftrek van 4 Mg/iT^^ voor fijn stof).
Daarbij is gekeken naar de jaren 2005. 2010. 2015 en 2020 (Bron: RIVM, Grootschalige
Concentraties Nederland (GCN), verkregen via CARII, versie 5.0). De berekeningen zijn
uitgevoerd op basis van meerjarige meteorologie.
Tabel 6.S.1:

Overzicht achtergrondconcentraties fijnstof en N 0 2 (zonder lokaal verkeer en zonder
zeezoutcorrectie)

Locatie

Jaargemiddelde cocnentralie jig/m'l

Awital overschrijdingen
dagqemiddelde concentratie (por laar)

2005

2010

20tS

2020

2005

2010

2015

2020

achtera rond co ncentrab e ninslof
Haven

28

26

25

25

25

22

20

19

Van Heemstraweq

28

26

25

25

25

2

20

19

Maas- en Waaiweq

26

26

25

25

25

22

20

19

Toalshtjs waarde

40

40

40

40

35

35

35

35

.
.
.
-

_
,
-

.
_
_
-

_
,
_
.

achtergrondconcenlratle ND?
Haven

26

24

21

20

Van Heemstraweg

26

24

21

20

Maas- en Wasiwea

25

24

21

20

Toetsinasnorm

40

40

40

40

Op basis van label 6.8.1 wordt duidelijk dat de achtergrondconcentraties voor NO^in de
huidige situatie en in de toekomst ruim onder jaargemiddelde en uurgemiddelde
grenswaarden van het Besluit luchtkwaliteit liggen. Ook de jaargemiddelde
achtergrondconcenlraties en daggemiddelde concentraties voor fijn stof liggen onder de
grenswaarden van het Besluit luchtkwaliteit.
Er wordt In deze periode op zowel Europees niveau als op nationaal niveau aanvullend
beleid ontwikkeld voor verdere reductie van de uitstoot van fijn stof en NOx (bijv.
verplichte invoering dieselroetfillers. schonere motoren etc). De effecten van deze
aanvullende maatregelen zijn nog niet verdisconteerd in de hier gepresenteerde
ac hterg rondconcentraÜGS.
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Emissies
De volgende lokale bronnen zijn nog niet meegenomen in bovenstaande
achtergrondconcentraties:
1.
Scheepvaart op de Waal;
2.
Verkeer op de Maas en Waalweg en Van Heemstraweg;
3.
Verkeer op de ASO.
Scheepvaart op de Waal
Uit een onderzoek naar de invloed van scheepvaart op de Waal in Nijmegen [TNO,
2004] blijkt dat de scheepvaart een verslechtering van de luchtkwaliteit tot gevolg heeft.
De achtergrondwaarden uit label 6.6 worden daarom aangepast voor het
scheepvaartverkeer.
Verkeer op de Maas en Waalweg en Van Heemstraweg
Op basis van gegevens uit de VerkeersMilieuKaart wordt afgeleid dat geen sprake is
van een overschrijding van luchtkwaliteitseisen als de invloed van aanwezig verkeer
bovenop de achtergrondconcentraties. De achtergrondwaarden uit tabel 6.8.1 hoeven
niet voor het verkeer op de Maas en Waalweg en Van Heemstraweg te worden
aangepast.
Verkeer op de ASO
De afstand van de A50 tot het plangebied is relatief groot ten opzichte van de afstanden
waarop de A50 de lokale luchtkwaliteit beïnvloedt (circa 70 lot 250 meter). Daarom is de
beïnvloeding van de luchtkwaliteit door de A50 niet meegenomen bij het bepalen van de
ac hterg rondgehalten.
Autonome ontwikkeling luchtkwaliteit
In de autonome ontwikkeling wordt op basis van de tuchtkwaliteitsprognoses opgesteld
door het Natuur- en MilieuPlanbureau van RIVM (NMP) in het algemeen voor het
plangebied een licht dalende achtergrondconcentratie voorzien voor NO^ (van 26 [ig/m^
in 2005 lot 20 \ig/rn^ in 2020).
Voor fijn stof worden op basis van de loekomstprognoses eveneens dalende
achtergrondconcentraties voorspeld, van jaargemiddeld 28 jig/m^ in 2005 tot 25 pg/m^ in
de periode 2015-2020.
Een concrete autonome ontwikkeling in de omgeving van Geertjesgolf is de doortrekking
van de Maas en Waalweg (N322) naar het westen, tot de Willem Alexanderbrug over de
Waal. Deze maatregel is door de betrokken overheden als beste oplossing gekozen
voor de oplossing van verkeersproblemen op de Van Heemstraweg bij BenedenLeeuwen en de opstoppingen op de N322. Doortrekking houdt in dat een geheel nieuwe
weg wordt aangelegd tussen de aansluiting van de Van Heemstraweg op de Prins
Willem-Alexanderbrug (N322-N323) en de aansluiting van de Noord-Zuidweg op de
Maas en Waalweg bij Puiflijk (N322-N329).
Doortrekking brengt een toename van het verkeer op de Maas- en Waalweg met zich
mee. In de huidige situatie wordt voor het jaar 2020 een verkeersintensiteit van 10.000
motorvoertuigen/etmaal verwacht; bij doortrekking zou dit 16.700 motorvoertuigen/
etmaal worden. De consequenties hiervan voor de luchtkwaliteit zijn meegenomen in het
MER (zie bijlage 10, par. 2.6.4).
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6.9

Autonome ontwikkeling
Ecologie: Winssense Waarden
De begrenzing van de Winssense Waarden als Vogelrichtlijngebied. EHS-natuur en "blijf
af-gebied leiden ertoe dat de huidige landschaps- en natuurwaarden behouden moeten
blijven en versterkt moeten worden. Vooral de stroomdalflora op de oeverwal is streng
beschermd en het beheer (door Staatsbosbeheer) is gericht op behoud en versterking
ervan. De verwachting is dan ook dat de stroomdalflora zich verder zal ontwikkelen en
de floristische waarden in de toekomst zullen toenemen. Verdere extensivering van de
graslanden leidt naar alle waarschijnlijkheid ook in een vergroting van de
habitatdiversiteit en daarmee van de soortenrijkdom van diverse fauna, zoals insecten
en vogels.
De bestemming van de intensief beheerde agrarische graslanden ten zuiden van de
weg ligt nog open. Onder continuering van het huidige beheer en gebruik blijven de
huidige waarden, welke door de aanwezigheid van een groot aantal weide- en
wintervogels voornamelijk van ornilhologische aard zijn. behouden. In het nieuwe
Streekplan {Provincie Gelderland. 2005b) is de status van de uitenwaarden als
weidevogelgebied echter komen te vervallen en is door de aanwijzing van het
natuurdceltype 'rivier en hoogwalergeul' ruimte gelaten voor {grootschalige)
natuurontwikkeling. Bij een dergelijke ontwikkeling wordt ruimte geboden aan een groot
aantal karakteristieke planten en dieren van het rivierengebied, maar gaat mogelijk wel
ten koste van leefgebied van weide- en wintervogels.
Ecologie: Binnendijkse gronden
De binnendijkse locaties van het plangebied vallen niet onder een gebiedsbescherming.
In het Streekplan (Provincie Gelderland, 2005b) wordt ingezet op voortzetting van het
huidige gebruik en behoud van het oeverwal- en komlandschap. Ook in het
bestemmingsplan van de Gemeente Beuningen zijn geen wijzigingen voor het gebied
voorzien. Continuering van het huidige beheer en gebruik is dan ook te ve™/achten.
Daardoor zullen bestaande populaties van bijzondere tlora en fauna in sloten,
slootkanten, bermen en bosjes stabiliseren of onder verdergaande intensivering van de
landbouw achteruitgaan.
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Landschap, cultuurhistorie en archeologie
De belangrijkste verandering in het gebied betreft de aanleg van een geluidswering bij
de ASO. waardoor de barrière van deze weg visueel versterkt zal worden.
In het streekplan zijn geen bijzondere vermeldingen gedaan voor het studiegebied.
Enige kleinschalige ontwikkelingen zijn te venwachten, waaronder een uitbreiding van
Winssen met woningbouw aan de zuidzijde.
Ook de kleine landschapselementen in het gebied, in de vorm van houtsingels, lanen en
bosjes zullen grotendeels gehandhaafd blijven.
Verder is op dit moment is een Landschaps Ontwikkelings Plan in voorbereiding voor de
gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen. Hieruit zal waarschijnlijk enige versterking
van de hoofdlijnen in het landschap resulteren, door bijvoorbeeld beplanting van de
belangrijkste noord-zuidlijnen. De vorm van deze versterking van de landschappelijke
hoofdstructuur is nog niet vastgelegd.
Luchtkwaliteit
De autonome ontwikkeling op het gebied van luchtkwaliteit is omwille van de
leesbaarheid reeds beschreven in paragraat 6.8.
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7

DE ZANDWINNING, ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN

7.1

Het eindresultaat
Het eindresultaat van het project Zandwinning Winssen is een nieuwe inrichting van de
3 belangrijkste gebieden: de uiterwaarden (incl. de opgevulde Voorhaven). de westpias
en de (opgevulde) oostptas. Deze wordt toegelicht in par. 7.1.1 l/m 7.1.5 (uitenwaarden)
en 7,1.6 (Geertjesgolt). Daarna volgt een overzicht over de activiteiten voor de
zandwinning (par. 7.2) en de verdere beschrijving van de ingrepen (par. 7.3 - 7.7).

7.1.1

Een nieuw ontwerp voor de eindinrichting van de uitenwaarden
In het kader van de Zandwinning Winssen is een vergraving van de uitenvaard voorzien,
zowel ten behoeve van een Voorhaven, zandwinning, berging van niet-vermarktbare
specie en uiteindelijk voor realisatie van een hoogwatergeul. Doel is om in de
eindsituatie in de uiterwaard een nieuw natuurgebied te creëren. Een aanzet tot de
nieuwe inrichting is gegeven door het bureau Stroming (Stroming. 2003) (zie figuur
7.1.1).

Figuur 7.1.1 OorspronkeJIJkeinrlchttngsschetB (Stroming, 2003)

Tijdens het onderzoek voor dit MER is de Inrichting volgens Stroming in eerste instantie
als uitgangspunt genomen. Bij een voortoetsing aan de Vogelrichtlijn middels de
Habitattoets (zie par. 5.1), gebruik makend van de nieuwe conceptinstandhoudingsdoelstelllngen (zie bijlage 3), bleek echter dat deze inrichting een kans
op significante (negatieve) effecten op soorten en habitats met zich mee zou brengen.
Intensief overleg met de Gemeente Beuningen als Initiatiefnemer en de Provincie
Gelderland als bevoegd gezag heeft uiteindelijk geresulteerd in de keuze voor een
nieuwe inrichting van de hoogwalergeul en omgeving.
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De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de schets van Stroming zijn;
• verondieping van de geul;
• samenvoeging van enkele "lobben" en inkorting en/an, zodat de ecologisch
waardevolle oeverwal gespaard blijft;
• wijziging van het dwarsprofiel (vaker vlak dan V-vormig);
• beperking van de bosontwikkeling (in verband met de ongewenste opstuwing van
rivienrt/ater bij hoogwater).
De wijziging van het ontwerp had de nodige consequenties voor de milieueffecten:
• de ecologische effecten van de ingreep in de uiterwaarden konden (wat betreft de
eindsituatie) positief worden beoordeeld in plaats van de negatieve beoordeling die
er bij het oude ontwerp was
• de grondbalans voor de uiterwaarden (en de berging) veranderde;
• de waterstandsverlaging op de Waal bij hoogwater werd flink kleiner.
De verondieping van de geul gaf overigens geen aanleiding om voorspelde effecten op
de grondwaterstanden te wijzigen; zie hiervoof par. 8.11.
De effectbeschrijving in dit MER gaat uil van het nieuwe ontwerp voor de uiterwaarden.
Hieronder worden in par. 7.1.2 t/m 7.1.4 de overwegingen aangegeven op basis
waarvan het nieuwe ontwerp is gemaakt. Basisgegevens en nadere overwegingen zijn
opgenomen in bijlage 15. De toetsing van het nieuwe ontwerp aan de Vogelrichtlijn is
beschreven in par. 8.4.
7.1.2

Uitgangspunten ontwerp
Vanuit de instandhoudingsdoelslellingen voor de Winssense waarden en de koppeling
tussen gewenste ecotopen aan aangewezen soorten zijn enkele randvoorwaarden
afgeleid waaraan de inrichting voor de uitenwaard moeten voldoen. Dit zijn:
• behoud van grazige vegetaties als foerageergebied (in de vorm van vochtige
grazige/moerassige graslanden en ruigtes);
• creëren van ondiep open water rijk aan vis en insecten en mogelijk ondergedoken
waterplanten;
• behoud van de oevenwal voor stroomdalgraslandpotenties.
Een randvoorwaarde die vanuit rivierkundige overwegingen gesteld worden aan het
ontwerp is:
• het voorkomen van massaal opkomen van zachthoutooibos (beperken tot in ieder
geval minder dan 10 ha).
De randvoonwaarden worden verder toegelicht in bijlage 15 onder punt 4.

7.1.3

Abiotisch streefbeeld
De ecologische randvoonwaarden in acht nemend, en rekening houdend met de eisen
vanuit geotechniek (geen aantasting stabiliteit dijk) is in eerste instantie een ontwerp
aan de hand van maaiveldhoogten gemaakt (zie onderstaand figuur). Daarbij is de
gemiddelde waterstand van de Waal als uitgangspunt genomen.
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Figuur 7.1.2 M(Mlvsldhoogten bl) nteuwe Inrichting uiterwaarden

Dit ontwerp betreft een geul met 3 lobben; een " tiavenlob" (ter plaatse van de
opgevulde Voorhaven), een middelste lob. en een laatste (meest bovenstroomse) lob.
De tnrictiting wordt hieronder per lob toegelicht.
Havenlob
De lob op de havenlocatie blijft vrijwel permanent gevuld met water. De bodem wordt na
gebruik van de haven opgehoogd tot circa 5,0-5.5 meter +NAP. De vorm van de lob is
affiankelijk van de haven die gekozen wordt. Bij de kleine wacfitfiaven wordt de
oevenwal het minst aangetast. De lob die dan gegraven wordt dient zoveel mogelijk om
de oeverwai heen te gaan en niet er dwars door heen. Bij de grote haven wordt wel een
deel van de oeverwai weg gegraven. De lob dient dan zoveel mogelijk binnen de haven
gevormd te worden zodat niet nog meer van de uiterwaard vergraven wordt. Een
principedwarsprofiel wordt gegeven in figuur 7.1.3 (bovenste figuur).
Middelste lob
De twee middelste lobben zijn tot 1 grotere lob terug gebracht omdat de twee
oorspronkelijke lobben de oevera/al te veel aantastten. De vorm van de lob is afhankelijk
van de hoeveelheid zand dat gewonnen moet worden, maar blijft zoveel mogelijk in het
lage deel van de uiterwaard. De winlocatie dient na afloop verondiept te worden tot een
tioogte van circa 7 meter + NAP. Met deze hoogte zal dit deel meer dan tussen de 50
en 20 dagen overstromen. Met deze overstromingsduur zal nog geen massale
wilgengroei optreden, maar een moerassige ruigte of moerassig grasland ontwikkelen
dat geschikt is als toerageergebied voor ganzen. Wilgenopslag is overigens ook door de
juiste begrazingsdruk grotendeels te voorkomen.
Laatste lob
Het deel waar de laatste lob is gesitueerd heeft al ongeveer een maaiveldhoogte van 7
meter + NAP. Om precies te zijn schommelt het tussen de 7 en 8 meter + NAP.
Daardoor kan alleen reliëfvolgend verlaagd worden met 0.5 tot 1.5 meter.
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De lob gaat niet getieel door de oevenwal tieen maar stopt voor de oeverwal. Een
principedwarsprofiel wordt gegeven in figuur 7.1.3 (onderste figuur).
De oeverwal zelf die als drempel functioneert wordt verlaagd tot circa 9,5 meter + NAP
zodat de geul gemiddeld 15 dagen per jaar meestroomt.
Een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van het nieuwe ontwerp wordt
hieronder gegeven.
Tabel 7.1.2: Samenvatting kenmerken nieuw ontwerp
Hoogte (m +NAP)

Overstromingsduur

Vegetatietype

Oppervlakte (ha)

(daq en/jaar)
>9

<20

stroomdalgrasland

84

Tussen 8 en9

Tussen 20 en 50

Structuur rijk

53

uiterwaaragrasland
Tussen 7 en 8

Tussen 50 en 100

Moerassig

62

UI ter waar (jqr as land
< 5,5 meier

>300

Geul

15

Tussen 5 en 7

>150

Waal oever en overig

21

water/oever
Totaal

225

Dwarsprof (eh benedenstroom se i i j d e hoogwatergeul

Stpuktuupnjk
uiierwoardgrosland rnct
atroomdol eiemenlen

bwarspr«f iel: bovenst room se zijde hoogwatergeul

Figuur 7.1.3 Principed wars profiel en uiterwaard
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7.1.4

Vegetatieve streefbeeld
Het vegetatieve streefbeeld voor de Winssense //aarden bestaat uit verschillende
soorten kruidenrijke graslanden met een aan de Waal aangetakte geul.
Onder een goed grasland beheer komt in het lagere deel van de uiterwaard (circa 7
meter +NAP) een moerassig uitenwaardgrasland tot ontwikkeling, waarin plantensoorten
als Grote vossenstaart. Voszegge, Platte rus Adderwortel en Dotterbloem voorkomen.
Deze permanent natte graslanden kennen een karakteristieke bodemfauna. Insecten als
Sprinkhaan en Moerassprinkhaan komen hier voor. Natte graslanden kunnen fungeren
ais broedbiotoop voor kwartelkoning, watersnip, slobeend en zomertaling. Tevens is het
grasland van belang als foerageergebied voor ganzen, zwanen en steltlopers en als
broedgebied voor weidevogels.
Grenzend aan dit lagere deel ligt het hoger gelegen structuurrijke uiterwaardgrasland.
Dat bestaat eveneens bestaat uit overstromingstolerante soorten. Het wordt vaak als
Grote vossenstaartgrasland aangeduid. De graslanden zijn van belang als
foerageergebied voor ganzen, zwanen en steltlopers en als broedgebied voor
weidevogels.
Nog hoger op de zandtge oeverwal ligt het oeverwal stroomdalgrasland dat het meest
soortenrijk en waardevolle ecotoop is van de uiterwaard. In dit deel komen zogenaamde
strccmdalplanten voor als, wilde marjolein, Kruisdistel. Kattedoorn, Veldsalie, Grote
wilde tijm en Zacht vetkruid. De graslanden kunnen rijk zijn aan insecten en vlinders.
De aangekoppelde geul is nagenoeg permanent eenzijdig met de rivier verbonden. Door
waterstandschommelingen, die de pellschommelingen van de rivier volgen, blijft de
ontwikkeling van waterplanten vegetaties beperkt. Ondergedoken waterplanten
(fonteinkruiden) profiteren van de zeer lage stroomsnelheden en lage troebelheid. Op de
oevers komen soortenarme vegetaties voor (Riet, Rietgras).
De geul ven/uit een functie als kraamkamer en foerageergebied voor vis (en visetende
vogels) en als rustgebied voor vogels.
Omdat het peil met de rivier mee fluctueert, kunnen in alle tijden van het jaar tijdens
droge periodes ook kale stukken droogvallen. Deze bieden dan een geschikt
foerageergebied voor steltlopers.
De verandering in vegetatieve samenstelling in de Winssense waarden als gevolg van
het ontwerp wordt in tabel 7.1.3 aangegeven.
Tabel 7.1.3: VegQtatlsva veranderingen als gevolg van natuurontwikkeling
Huidige situatie

Toekomstige situatie

Produclie grasla/id

157

0

Aangetakte qeul

0

Ca 15

Strucluurruk uiterwaardq ras land

21 in ontwikkelino bii SBB

53

Moerassia uiterwaardqrasiand

0

52

Stroomdalqrasland

26 in ontwikkelino bii SBB

64

Oeverzone

21

21

Totaal

225

225

VeqetaDetvpe
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De uiterwaarden zijn. naast deze redelijke stabiele vegetaties, ook van belang voor
dynamische pioniersvegetaties en levensgemeenschappen. Het is daarom wenselijk dat
natuurlijke processen als erosie en sedimentatie plaatsvinden en dat daardoor
verjonging optreedt. Dit geldt natuurlijk ook voor de Winssense Uilerwaard.
Daarnaast worden door sedimentatie de uiterwaarden in de loop van de tijd over het
algemeen hoger wat gevolgen heeft voor de hydraulische eigenschappen en daardoor
voor de veiligheid. De recente publicatie van de Radbouduniversiteit over cyclisch
beheer in uiterwaarden bevat voorstellen om onderhoud vanuit veiligheidswensen en
vanuit de wens voor pionierssituaties en verjonging te koppelen. Een proeftuin hiervoor
is de net bovenstrooms gelegen Ewijkse plaat. Gezien de dynamiek welke het project in
de Winssense Uiterwaard de komende jaren met zich mee kan brengen, en de kansen
die bestaan bijzondere habitats te ontwikkelen, is het zinvol bij het beheer en onderhoud
van de Winssense uitenvaard rekening te houden met wat er op de Ewijkse Plaat en
omringende uilerwaardgebieden gebeurt.
7.1.5

Ontsluiting en beheer
Het gebied wordt, ook buiten wegen en paden, vrij toegankelijk voor wandelaars. In de
uiterwaarden is een verharde weg aanwezig langs de Ruif van Winssen naar Deest.
Deze weg wordt (gedeeltelijk) gehandhaafd. Op de plekken waar de weg met de
hoogwatergeul kruist kunnen een brug of dammen met grote duikers worden aangelegd.
Deze weg is alleen voor fietsers toegankelijk. Voor voetgangers die per auto naar het
gebied komen worden parkeerplaatsen aangelegd langs de voet van de dijk. De Ruif
zelf behoudt zijn woonfunctie.
Het beheer van het nieuwe natuurgebied in de Winssense waarden kan het beste met
behulp van natuurlijke begrazing worden beheerd. Dit houdt in dat runderen en/of
paarden van een "natuurlijk'* ras in lage dichtheden het hele jaar rond in de uiterwaard
grazen. Deze begrazing zorgt ervoor dat het landschap zijn open karakter behoudt.
Begrazing in de lage. natuurlijke, dichtheden leidt lot een zeer gevarieerd en soortenrijk
landschap. Er vormt zich een mozaïek van kruidenrijke graslanden afgewisseld met
enkele struiken en bomen.

7.1.6

Geertjesgolf
In Geertjesgolf wordt een open natuurlandschap gecreëerd, met veel water, rietlanden
en vochtige weiland. In hel westelijke deel is een waterplas aanwezig met
natuurvriendelijke oevers. De oostelijke plas wordt afgewerkt tot een rietmoeras.** Met
deze inrichting worden de karakteristieke vergezichten in het gebied behouden. In figuur
7.1.4 is een vogelvluchtschets van de toekomstige inrichting weergegeven.

* De opeenvolging van grondsoorten die hier worden geborgen {zandig. kleiig) en de
waterhuishouding zijn sterk van invloed op de habitat die hier ontstaat. Aanbevolen wordt de
inrichting nader in te vullen in overleg met in ieder geval het Waterschap, de gemeente en
de uitvoerder van de zandv^nning: zie ook "Mogelijkheden voor waterberging" (hierna).
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Figuur 7.1.4: Globale vogelv lucht schets G«ert|efigolf (bran: Startnotltla)

Hef gebied is toegankelijk voor voetgangers. Vrij wandelen, ook buiten de paden, is
mogelijk in het hele gebied. Voor de voetgangers worden op enkele plaatsen een
voetgangersentree (draai- of klaphek) met informatiebord) aangelegd. Tevens worden
wildrooster in de toegangsweg naar de boerderij aan de Dwarssteeg aangelegd. Ook
zijn er mogelijkheden voor het fietsers om rondom het gebied te fietsen.
Voor zwemmers en andere recreanten wordt een besloten zandstrandjes aangelegd
tussen de Koningstraat en het schiereiland. Daarnaast worden voor sportvissers langs
de Geertstraat en Hoekgraaf enkele steigers aangelegd. Voor de recreanten worden
tevens parkeen/oorzieningen aangelegd.
Met behulp van beheer dient het open karakter van het gebied behouden te worden.
Hiervoor vindt begrazing plaats. Om de toegankelijkheid ter verbetering zou een
verbindingsroute tussen het schiereiland, de archeologische vindplaatsen en rond het
rietmoeras twee maal per jaar uitgemaaid moeten worden.
Mogelijkheden voor waterberging
Bij de behandeling van de Startnotitie voor dit MER is door verschillende partijen
gesuggereerd om de opgevulde oostpias van Geertjesgolf te benutten ten behoeve van
regionale waterberging (o.a. Gemeenteraad 4 april 2005). In de directe omgeving van
Winssen zijn in het Waterhuishoudingsplan ook zoekgebieden voor regionale
waterberging aangegeven.
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In de Startnotitie is een toelichting opgenomen van de Stichting Ark op de inrichting van
de oostpias. Over de mogelijkheden voor waterberging stelt men het volgende:
"Door rond het oostelijke rietmoeras een glooiing van ca, 1 meter hoogte (ten opzichte
van gem. grondwaterniveau) en 50 meter breedte aan te leggen ontstaat binnen dit
gebied opvangcapaciteit voor bijna 500.000 m^ water, hetgeen overeenkomt met de
hoeveelheid af te voeren neerslag na drie opeenvolgende regendagen van ieder 30 mm
neerslag in het totale gebied van Ewijk en Winssen. Daarmee levert het gebied een
belangrijke bijdrage aan het beperken van wateroverlast in het stroomafwaarts gelegen
land van Maas en Waal.
Het oostelijke rietmoeras kan ook een grote bijdrage leveren aan de zuivering van het
oppen/laktewater uit Ewijk en Winssen, zeker wanneer ook langs de aanvoerende
sloten plas-drasbermen worden aangelegd. Om de grote, westelijke zandplas niet met
extra nutriënten te belasten wordt het gezuiverde water vooralsnog via een
afwateringssloot aan de noordzijde om de grote zandplas heen naar de Hoekgraaf
afgevoerd. Indien het uitstromende water in de praktijk schoon genoeg blijkt te zijn, kan
op den duur ook een koppeling met de westelijke zandplas worden gemaakt, waarmee
dan ook de waterbergingsfunctie van het totale gebied sterk kan worden uitgebreid. De
goede waterkwaliteit van de westelijke zandplas kan verder worden gebruikt om met
name de fruitteelt in droge perioden van kwalitatief goed water te voorzien (nu wordt
hiervoor nog verontreinigd water uit het Maas-Waalkanaal ingelaten)."
Het waterbergingsinitiatief staat feitelijk los van het m.e.r.-plichtig project zandwinning
Winssen. De mogelijkheden voor waterberging zijn voor alle alternatieven gelijk, en ook
de evt. milieueffecten van de waterberainq staan los van de effecten van dg
zandwinning (alhoewel ze wel in hetzelfde gebied OP kunnen treden). Kwantitatief
onderzoek in het kader van het MER is daarom niet opportuun geacht.
Of de oost- en/of westpias daadwerkelijk voor waterberging benut kunnen worden, is
afhankelijk van de volgende factoren:
• de bodemopbouw in de plas; het geborgen water mag immers niet via het
grondwater naar de omgeving weglekken;
• de toegestane fluctuaties in de waterpeilen, op grond van de waterhuishouding in de
omgeving, stabiliteit van de taluds, effecten op de landbouw, ecologische eisen
(i.v.m, gewenste habitats in opgevulde oostpias), evt. wensen t.a.v. toegankelijkheid
van de oostpias;
• de vraag en aanbod van water, en de fluctuatie hiervan over het jaar.
Met name naar de twee laatste punten is overleg met het waterschap en een
vertegenwoordiging van de afnemers nodig, om deze punten kwantitatief in Ie kunnen
vullen.
7.2

Beschrijving werkzaamheden zandwinning
Het zandwinproces
Voordat het zand kan worden gewonnen, moet eerst het bovenliggende kleipakket
worden verwijderd, dit wordt de deklaag genoemd. In dit MER wordt ervan uitgegaan
dat de klei met graafmachines wordt afgegraven en door vrachtauto's wordt afgevoerd
Nadat de deklaag is venwijderd is het zandpakket bereikbaar voor winning.
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Vcwr Geertjesgolf kan naast kranen, ook gebruik worden gemaakt van een
cutterzuiger. De vrijkomende deklaag wordt in dit geval met een persleiding
getransporteerd. In dit MER wordt er echter vanuit gegaan dat de deklaag alleen met
kranen wordt ontgraven.
Gezien het feit dat het zandpakket grotendeels onder het grondvi/aterniveau is gelegen,
wordt voor de zandwinning gebruik gemaakt van baggermaterieel. Het ongesorteerde
zand (toutvenant) wordt gewonnen door de inzet van een winzuiger.
In figuur 7.2.1 is deze werkmethodiek schematisch weergegeven.

Figuur 7.2.1: Schematisch overzicht zandwin proces

Door middel van persleidingen of transportbanden wordt het toutvenant afgevoerd naar
een of twee klasseerinstallaties voor de verdere verwerking tot industriezand (betonen metselzand). Wanneer het transport via banden plaatsvindt, moet het toutvenant
voor transport eerst worden ontwaterd.
De klasseerinstallalie sorteert het zand op basis van de korrelgrootte van het zand in
verschillende fracties, zoals:
groter dan 8 mm;
2-8 mm;
0,5-2 mm;
0.25-0.50 mm;
0,25 mm.
De fracties groter dan 2 mm worden gescheiden door middel van nat zeven. Bij het
scheiden van de kleinere fracties is dit technisch niet meer mogelijk en worden de
fracties gescheiden door middel van het toepassen van natte scheidingstechnieken.
Het tussenproduct wordt op basis van de korrelgrootte in de klasseerinstallalie in
enkele deelpartijen onderverdeeld en opgeslagen in silo's. Tijdens het samenstellen
worden de verschillende tussenproducten in een vooraf bepaalde verhouding
(afhankelijk van de wens van de klant) gemengd tot het beton- en metselzand (het
gereed product). Voor deze menging is in het algemeen geen aparte installatie nodig:
meestal worden de fracties zand vanuit silo's in een bepaalde verhouding op een band
gestort en worden schepen vanaf deze band geladen (menging vindt plaats op de
band. bij het storten en later bij het lossen van het schip). Het gereed product wordt
vervolgens per schip afgevoerd uit het projectgebied.

MEfVSMB Zandwinning Winssen
Eindrapport

-63-

9R3151 AO/ROOII/DHEIK/SRO/SEP/Nijm
20 september 2006

D• •
• e V A t HAIKONINa

Persleiding ül
transpoiltiaml

Beladen

Winnen

Figuur 7^J: Procosstappen Uj zandwinning

In het zandpakket zijn kleilagen aanwezig, dit worden stoorlagen genoemd. De
stoorlagen. de deklaag en het overige restmateriaal (zand. grind) worden gezien als
restmaterialen bij het zandwinproces. Hoewel een deel van het overige restmateriaal
(zand. grind) en de kleilaag deels kunnen worden vermarkt, wordt er in dit MER vanuit
gegaan dat deze restpartijen zo veel mogelijk in het projectgebied worden hergebruikt
(bijv. inrichting Geertjesgolf).
Werkzaamheden project
Het project bestaat uit de volgende werkzaamheden (in min of meer chronologische
volgorde):
Activiteit

Beschrijving

Ontgraving deldaag

Als eerste wordt ter plaatse van de Voorhaven de deklaag Een deel van de deklaag

Voor haven

wordt gebruik! om een hoogwatervrij lerrein aan te leggen, het overige deel wordt
lijdelijk in depot gezel Bij het merendeel van de alternatieven vindt samenstellen en'ol
beladen van het beton- en metselzand plaats in de Voorhaven Bij deze alternatieven is
een hoogwatervri| terrein nodig voor de installatie en de depots Rondom de Voorhaven
v^ordt oen kade aangelegd meteen hoogte van 11,50 m+NAP. Voof een motivering van
de kade wordt verwezen naar bijlage 6.

Zandwinning

Vervolgens wordt het toutvenanl ter plaatse van de Voorhaven gewonnen Dit

Voa haven

toutvenani wofdl in de Voorhaven geklasseerd en samengastekl tol gereed ptoduct. Het
gereed oroducl wordt per schip afgevoerd.

Ontgraving deklaag
Geett]esgolf

Nadat de Voorhaven gereed is kan de zandwinning in Geerflesgolf worden gestart Ook
hier wordt eerst de deklaag verwijderd, deze grond wordt (ti|delijk) in depot gezet.
Van het materiaal uit de deklaag wordt rond de oostelijke en westelijke plas van
Geertjesgoll een lage kade aangelegd Dehoogte van deze kades is 7,4 m+NAP Deze
moet voorkomen dat bij harde wind het water uit de plas (door opwaaiingj over de
oevers heen stroomt en dat bij fluctuaties van het waterpeil hel omliggende maaiveld
overstroomt Ook kan de deklaag worden gebruikt om een geluidswal te maken tussen
de aanwezige woningen en de ontzanding in de Geertjesgoll Indien deze geluidswal
wordt voorzien van beplanting kan hiermee ook visuele hinder worden tegengaan van
de bewoners van het aangrenzende oebied

Zandwinning

Vervolgens vindt de zarrfwinning plaats in GeertiesgoK. het zand wordt geklasseerd en

Geertiesaolt

samengesteld tot een gereed product en via de Voorhaven afgevoerd.
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Activiteit

Baschrllving

Landschappelijke

Na de zandwinning in GeerttOSgoH wordt de ontstane plas landschappelijk heringericht.

heclnnchling

De oostelijke plas wordt opgevuld met de restpartijen die m Geertjesgolt vrijkomen,

Geefljesgolt

tiierbij worden de zand en kleilagen afwisselend in de plas aangetyacht Om er voor te
zorgen dat hel te winnen zand met wordt vervuild met klei uit de deklaag is hel
belangrijk dat al hel zand uil da oostelijke plas is gewonnen, voordat deze weer wordt
opgevuld met materiaal uil de deklaag De kade rondom de plassen heetl een hoogte
van 7,1 m+NAP en wordl dus met 30 cm verlaagd.

Aanleg hoogwatergeul

Tenslotte wofdt de hoogwatergeu' aangelegd in de Winssense Waarden. In paragraaf
7.6 Is ondeibouwd waafom de hoogwatergeul op het eind van het project wordt
aangelegd Het winnen van het zand uit de geul kan worden uitgevoerd met een
winzuiger maar ook met hydraulische graafmachines De keuze voor het materieel dient
In de vergunningenfase Ie worden gedaan, indien het zand met vrachtwagens wordt
gewonnen, dan wordl het zand mei vrachtwagens naar de voorhaven vervoerd. Bij
winnen met een zuiger dan wordl hel zand met een transportband of een persleiding
naar da haven vervoerd. Het winnen van zand met een zuiger veroorzaakt meer
geluidsoverlast dan bij een ontgraving met hydraulische graafmachines Bij de
geiuidsberekeningen in dit MER wordt er daarom van uitgegaan dat hel zand in de
hoogwatergeul wordt gewonnen met een zuiger.

.

.

De Voorhaven wordt weer opgevuld met de restpartijen die bij de aanleg van de
Voorhaven en de hoogwatergeul vrijkomen De kade rondom de Voorhaven wordl
verwijderd De uiterwaard eng rond die wordt geborgen in de Voorhaven is deels
verontreinigd

In paragrafen 7.4 en 7.6 wordt de keuze voor de ontgrondingsrichting en de fasering die
in dit MER wordt gehanteerd uitgebreid toegelicht.
Berging verontreinigde grond in Voorhaven
Bij de berging wordt er geen specifieke volgorde aangehouden. De schone en
verontreinigde grond wordt in principe door elkaar heen in de put geborgen. Er wordt
wel een schonere laag (klasse 0-2) gebruikt met een minimale dikte van circa 1 meter
als afwerking van de bovenzijde van de berging. Op de locatie waar het depot onder de
hoogwatergeul ligt, kan erosie niet worden uitgesloten. De afdeklaag ter plaatse dient
een dikte van enkele meters te hebben zodat bij eventuele erosie een voldoende dikke
afdeklaag achterblijft. Verder is het in principe mogelijk om de meest verontreinigde
specie in het midden van de berging te storten, met niet of lichter verontreinigd materiaal
er omheen. Dat kan de uitspoeling van grondwaterverontreinigingen beperken {zie o.a.
par. 8.12).
In dit MER wordt ervan uitgegaan dat de berging plaatsvindt door middel van een
onderlosser. Tijdens de val en als gevolg van de botsing met de bodem zal een
gedeelte van de gestorte specie in suspensie geraken, waardoor in een gebied rond de
plaats waar de specie op de bodem komt verhoogde zwevend stofgehalten optreden.
Dit gedeelte wordt ook wel het potentieel stortverlies genoemd. Een groot deel van het
potentieel stortverlies zal uiteindelijk gewoon tot bezinking komen binnen de haven en
derhalve niet uittreden naar de Waal. Het deel van het potentieel stortverlies dat niet tot
bezinking komt binnen de haven, wordt het werkelijk stortverlies genoemd. Op basis van
diverse studies wordt uitgegaan van een stortverlies van 2,5 % (zie bijlage 7).
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In onderstaande figuur is het storten met een onderlosser schematisch weergegeven.
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Figuur 7.2.3: Principeplaatje storttechnlek

Tijdelijke depots
De overtollige grond die niet direct kan worden geborgen in de oostelijke plas ol de
Voorhaven wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke gronddepots. Het merendeel van de
grond dat tijdelijk in depot wordt gezel is de deklaag. Aangezien deze waarschijnlijk
ongerijpt en weinig stabiel is. wordt uitgegaan van een depothoogte van 5m. Met extra
maatregelen kunnen grotere hoogtes worden gerealiseerd.
Voor een beschrijving van de tijdelijke depots ter plaatse van Geertjesgolf wordt
verwezen naar paragraaf 7.4, onder het kopje onigrondingsnchting. Het ovenge
restmateriaal (zand, grind) wordt na het klasseren weer teruggebracht in de
Geertjesgolf. Bij het klasseren in de Voorhaven (alternatief 6 en 7) zal een deel van dit
overige restmateriaal (zand, grind) met transportbanden terug worden gevoerd naar de
Geertjesgolf. Mogelijk worden tijdelijke depots van het overige restmateriaal aangelegd.
De deklaag die vrijkomt bij de aanleg van de Voorhaven wordt gebruikt voor de aanleg
van een tioogwatervrij terrein en kades. Een deel van het hoogwaterterrein wordt hierbij
ingericht als een tijdelijk klasse 4-depot (Royal Haskoning, 2001b).
Voor het overige worden tijdelijke depots (langer dan 6 maanden) niet verwacht. Immers
bij de aanleg van de geul wordt de vrijkomende klei (afhankelijk van de uiteindelijke
kwaliteit) direct venwerkt in de oevers of afgevoerd om geborgen te kunnen worden in de
Voorhaven. Op basis van de uitkomsten van het bodemonderzoek kan dit aspect nader
worden ingevuld.
9R3151,A0/R0011/DHEIK/SnO/SEP/Nljm
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7.3

Alternatieven
In het MER zijn zeven alternatieven onderzocht. Deze hebben alle betrekking op de
wijze van uitvoeren van de zandwinning; de eindsituatie is in alle gevallen gelijk.
Tussen de alternatieven zijn de volgende verschillen:
• type klasseerinstallatie: de klasseerinstallatie kan bestaan uit een landinstallatie of
uit een drijvende installatie. Bij een landklasseerinstallatie worden rond de installatie
depots met toutvenant en de geklasseerde fracties aangelegd, zodat direct op de
marktvraag kan worden ingespeeld. Bij een drijvende klasseerinstallatie wordt het
toutvenant direct gewonnen, geklasseerd en samengesteld, zodra er vraag is naar
het beton- en metselzand. De capaciteit van drijvende installaties zijn geringer dan
van een landklasseerinstallatie. In dit MER wordt ervan uitgegaan dat twee
drijvende installaties worden gebruikt.
Bij een drijvende klasseerinstallatie op de Geertjesgolf (alternatieven 1 tot en met 3}
wordt het zand gewonnen via zandzuigers die aan de klasseerinstallatie zijn
bevestigd. De afstand tussen de zuiger en de klasseerinstallatie bedraagt
doorgaans 80 tot 100 meter. Daarom zullen de drijvende installaties zich over de
plassen verplaatsen. Bij de overige alternatieven wordt gebruik gemaakt van één
afzonderlijke zandzuiger met een grotere capaciteit, dit wordt een centrale winzuiger
genoemd. Het gewonnen zand wordt hierbij met een persleiding getransporteerd
naar de klasseerinstallatie of een ontwateringsinstallatie;
•

locatie klasseerinstallatie: de klasseerinstallatie kan worden aangelegd in
Geertjesgolf of in de Voorhaven. Bij de klasseerinstallatie die in de Voorhaven ligt,
dient het toutvenant met een transportleiding of pijpleiding vanuit Geertjesgolf naar
de Voorhaven worden gebracht. Met de klasseerinstallaties in de Voorhaven kan
direct een gereed product worden gemaakt en schepen daarmee worden beladen.
Een deel van de niet-vermarktbare specie die bij het klasseren vrijkomt zal
teruggevoerd moeten worden naar Geertjesgolf; met een ander deel wordt de
Voorhaven uiteindelijk opgevuld.
Bij een klasseerinstallatie die in Geertjesgolf ligt, wordt al het toutvenant (ook uit de
uiterwaarden) eerst naar Geertjesgolf getransporteerd. Na klasseren gaat het
tussenproduct en/of het gereed product via een transportband weer naar de
Voorhaven om daar uiteindelijk te worden afgevoerd.
De landklasseerinstallatie in Geertjesgolf wordt in de zuidwestelijke hoek van het
projectgebied gerealiseerd omdat dit de minste geluidsoverlast veroorzaakt voor
omwonenden.
In figuur 7.3.1 is de locatie van deze installatie weergeven. De beschikbare plaats
voor deze installatie wordt beperkt door de hoogspanningsleidingen, zuidelijk van de
zandwinplas, en de gasleiding westelijk van de plas.
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Figuur 7.3.1: Locatie land klasseer Installatie
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locatie samenstelling gereed product: de samenstelling van het gereed product kan
plaatsvinden in Geerljesgolf of In de Voorhaven. Deze keuze is alleen relevant voor
de alternatieven waarbij de klasseerinstallatie In Geertjesgolf Is gesitueerd. Bij de
samenstelling in de Voorhaven dient hel lussenproduct vanuit Geertjesgolf met een
transportband te worden getransporteerd naar de Voorhaven.
grootte Voorhaven: er zijn drie alternatieven mogelijk met betrekking tot de grootte
van de Voorhaven. Bij de alternatieven waarbij een kanaal wordt aangelegd tussen
Geertjesgolf en de Voorhaven is de Voorhaven het kleinst (12 ha), deze Voorhaven
dient hierbij als 'Wachthaven'. Deze haven dient alleen als wachtplaats voor
schepen die zand transporteren van Geertjesgolf naar de V^/aal toe. Bij de
alternatieven waarbij alleen het samenstellen en/of beladen van de schepen in de
Voorhaven plaatsvindt is een middelgrote Voorhaven nodig van ca. 15 ha. De
grootste Voorhaven is nodig voor de alternatieven waarbij klasseren, samenstellen
en beladen van de schepen plaatsvindt (ca. 25 ha). In dit MER worden de
verschillende Voorhavens aangeduid als "wachthaven". "kleine Voorhaven" en
"grote Voorhaven".
transportzone: tussen Geertjesgolf en de Voorhaven vindt transport plaats van het
toutvenant. het lussenproduct en/of het gereed product. De Transportzone is
weergegeven in figuur 1.1. Het transport kan op verschillende wijzen plaatsvinden,
mede afhankelijk van het type materiaal.
•
In één van de alternatieven wordt een kanaal aangelegd tussen de Voorhaven
en Geertjesgolf. Het gereed product wordt hierbij samengesteld in Geerljesgolf
en ook in het schip geladen, lulet schepen wordt het gereed product afgevoerd
uit het projectgebied. Gezien de optredende waterstanden in de rivier is een
schutsluis in het kanaal (ter plaatse van de dijk) noodzakelijk, en bruggen in de
van Heemsiraweg en de Betenlaan. Er is uitgegaan van een zo kort mogelijk
kanaaltracé op grondgebied van de gemeente Beuningen, tegen de
gemeentegrens aan. Het kanaal doorsnijdt daarmee de bestaande vuilstort
(zie par. 6.5.1). Voor de dimensionering van het kanaal wordt uitgegaan van
een éénrichtingsverkeer (Royal Haskoning, 2004a) Bij één richtingsverkeer
heeft hel binnendijks gelegen deel van het kanaal de volgende dimensies:
9R3151.A0/R0011/DHEIK/SRO/SEP/Nijm
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Het deel van tiet kanaal dat in de uitenwaarden is gelegen, heeft een diepte
van circa 0,5 m -NAP zodat bij laagwater de schepen ook voldoende diepgang
hebben. Ook voor het buitendijks gelegen deel dient de bodem een minimale
breedte van 12 meter te hebben en een talud van 1:3.
•
Bij twee alternatieven wordt het toutvenant in Geertjesgolf geklasseerd, in de
Voorhaven wordt het tussenproduct gemengd tot gereed product. Bij deze
alternatieven wordt het tussenproduct via een transportband naar de
Voorhaven afgevoerd. De lengte van de transportband bedraagt enkele
kilometers. Uit veiligheidsoverwegingen dient de transportband te worden
voorzien van een afscherming (bijvoorbeeld een hekwerk) zodat spelende
kinderen niet op deze transportband terecht kunnen worden;
•
Bij de twee alternatieven, waarbij klasseren en samenstellen In Geertjesgolf
plaatsvindt, wordt het gereed product via een transportband afgevoerd naar de
Voorhaven, waar het wordt geladen in schepen;
•
Tenslotte bestaan er nog twee alternatieven waarbij het toutvenant in de
Voorhaven worden geklasseerd en samengesteld. Het toutvenant word! hierbij
per persleiding of transportband afgevoerd naar de Voorhaven. Deze
varianten worden nader besproken in paragraaf 7.5. In dit MER wordt geen
keuze gemaakt tussen transport met behulp van een persleiding of een
transportband.
locatie depot in Voorhaven (alternatief 6 en 7).
Bij atternalief 6 en 7 wordt in dit MER uitgegaan van winning in Geertjesgolf
gewonnen met een centrale winzulger. die qua capaciteit de twee
klasseerinstallaties in de Voorhaven kan bedienen. Na aanvoer naar de Voorhaven
wordt het toutvenant opgeslagen in een depot. Vanuit dit depot worden de
klasseerinstallaties "gevoed". Bij alternatief 6 wordt uitgegaan van een landdepot.
dat tussen de Voorhaven en de dijk komt te liggen. De top van het depot komt op
18.8 m+NAP te liggen. Dit landdepot heeft eveneens een geluidsafschermende
werking, waardoor de hinder bij binnendijkse bebouwing wordt beperkt. Vanuit dit
landdepot worden de klasseerinstallaties gevoed.
Bij alternatief 7 wordt het toutvenant onder water in de Voorhaven opgeslagen, en
van daaruit middels twee zandzuigers naar de twee klasseerinstallaties
getransporteerd. Om ook bij dit alternatief de geluidhinder naar de omgeving te
beperken, zal bij de start van het project tussen de Voorhaven en de dijk een wal
van toutvenant worden aangelegd (met eenzelfde hoogte als bij alternatief 6; 18,8
m+NAP), die pas aan het eind van het project zal worden weggehaald om er
middels de klasseerinstallaties vermarktbaar zand van Ie maken.
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De verschillende alternatieven zijn samengevat in onderstaande tabel.
Tabel 7.3.1: Karakteristieken van de allernaUevsn

Alternallet

Typ« klassaerInstaHade

Locatie

Locatie

klassMT-

samenslBlIIng

Inslallalle

garead product
Geertjesqolf

Kanaal

Wachthaven

Transpoftzone

Grote
Voorhaven

1

Drijvend

Geerljesqo))

2

Drijvend

Geerljesqoll

Geertjesqolf

Transportband

Kleine Voorhaven

3

Drijvend

Geerljesqoll

Voor haven

Transportband

Kleine Voorhaven

4

Opland

Geertjesqolf

Voor haven

Transportband

Kleine Voorhaven

Transportband

Kleine Voorhaven

5

Opland

GeertjesqoB

Geert jesqoH

6'

Drijvend

Voor haven

Voor haven

Band/p<jpleiding

Grote Voorhaven

r

Dnivend

Voorhavon

Voor haven

Band/pij pi ei ding

Grote Voorhaven

* BIJ alternatief 7 vindt opslag van toutvenant plaats in een onderwalerdepot, bij alternatief 6 vindi opslag van
toutvenant plaats op land

Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief is door de gemeente Beuningen gekozen uit de 7
bovenstaande alternatieven na bepaling van de milieueffecten van deze alternatieven.
Het MMA wordt nader toegelicht in hfst. 9.
7.4

Uitvoeringsvarianten
Werktijden
Vanwege geluidsoverlast voor de omgeving wordt in dit MER uitgegaan dat de
werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag worden uitgevoerd van 7 tot 19 uur. Op
zaterdag en zondag worden geen zandwinningsactiviteiten ondernomen, wel kan op
zaterdag reparatie van de machines plaatsvinden. Er wordt dus uitgegaan van een 60urige werkweek. In het MER is tevens een variant verkend waarbij ook in de
avondperiode (van 19.00 tot 23.00 uur) werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze
variant is vooral van belang vanwege geluidhinder, en is in overleg met de Gemeente
Beuningen doorgerekend voor 2 alternatieven: 3 en 4. Hieruit blijkt dat werken in de
avondperiode een forse toename van het aantal gehinderde huizen met zich meebrengt.
De resultaten worden verder besproken in par. 8.7.8.
NB: Bij een werkweek van 60 uur per week duurt het project circa 12 jaar. Uitbreiding
van de werktijden door de avondperiode (zie "Werktijden" hierboven) biedt de
mogelijkheid om de totale tijdsduur van het project te verkorten. Bij een 80-urige
werkweek, waarbij ook in de avondperiode wordt gewerkt, is een uitvoeringsduur van
circa 9 jaar wellicht mogelijk. (Dit is een grove schatting op basis van een recht
evenredig verondersteld verband tussen werkweek en totale uitvoeringsduur. In
werkelijkheid ligt dit waarschijnlijk genuanceerder).
Tijdsduur project
Voor de tijdsduur van het project is in eerste instantie uitgegaan van 12 jaar. Daarnaast
is in de Startnotitie vermeld dat ook een uitvoehng in 6 jaar zou worden onderzocht. Uit
het onderzoek voor dit MER is gebleken dat uitvoering van de zandwinning in 12 jaar
reeds een behoorlijke geluidhinder met zich mee brengt (zie paragraaf 8.7). Deze
geluidhinder is direct gerelateerd aan de inzet van zandzuigers, klasseerinstallaties en
ander materieel.
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Zou het project in de helft van de tijd moeten worden uitgevoerd, dan zou twee keer
zoveel materieel moeten worden ingezet. De gevolgen hiervan voor geluidhinder zijn
onderzocht voor alle alternatieven.
Hieruit blijkt dat uitvoering in 6 jaar een flinke toename van het aantal gehinderde huizen
met zich meebrengt. De resultaten worden verder besproken in par, 8.7.9.
Ontgrondingsrichting
Voor de ontzanding ter plaatse van Geertjesgolf zijn er drie varianten gedefinieerd met
betrekking tot de richting van ontgronden:
•
ontgronding van oost (Begijnenstraat) naar west (Hoekgraaf);
•
ontgronding van west naar oost (andersom);
•
ontgronding vanuit het midden (vanaf de Betenlaan) naar buiten.
In alle gevallen is het resultaat na uitvoering van hef project gelijk. De uitvoering en de
milieueffecten zijn echter verschillend voor de drie ontgrondingsrichtingen.
De kleine plas in het oostelijke deel van de locatie Geertjesgolf wordt na ontzanding
weer verondiept. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de restpartijen die vrijkomen bij
de zandwinning in Geertjesgolf.
Ontgronding van oost naar west
Bij een ontgraving van oost naar west dienen deze restpartijen in depot worden gezet tot
dat de oostelijke plas volledig is gerealiseerd. De hoeveelheid deklaag en stoorlaag
bedraagt circa 0,95 miljoen m^, de hoeveelheid overige restmateriaal (zand, grind)
bedraagt circa 0,4 miljoen m^ Deze grond {in totaal 1,35 miljoen m^) dient dus
gedurende de circa 2 tot 2,5 jaar, die nodig is voor de aanleg van de oostelijke pias, in
depot te worden gezet. Bij een talud van 1:3 en een hoogte van 5 meter moet gedacht
worden aan een depot met een oppervlakte van circa 28 ha. Mogelijk wordt een deel
van deze restpartijen gebruikt voor de aanleg van een geluidswal tussen de woningen
en de oostelijke plas, deze geluidswal wordt voorzien van beplanting zodat de bewoners
niet hoeven uit te kijken op de zandwinning (zie verder paragraaf 7.5). Een klein deel
van deze grond (circa 2 duizend m^) wordt gebruikt om een tijdelijke kade om de plas
aan te leggen. Nadat de oostelijke plas gerealiseerd is, worden deze restpartijen in de
oostelijke plas toegepast.
Ontgronding van west naar oosl
Bij een ontgronding van west naar oost dienen de restpartijen bij de aanleg van de
westelijke plas eerst volledig in een tijdelijk depot te worden gezet, totdat de oostelijke
plas gereed is. In onderstaande figuur is weergegeven op welke locaties deze tijdelijke
depots dan kunnen liggen. Hierbij is uitgegaan van de contouren van de
zandwinplassen omdat de gehele westelijke en oostelijke plas moet zijn ontgraven
voordat het depot kan worden opgeruimd.
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Figuur 7.4.1: Mogelijks locaties tijdelijke depots

Bij een talud van 1:3 en een maximale hoogte van 5 meter kan op deze locaties (kaart)
circa 2 miljoen m3 grond tijdelijk in depot worden gezet. Bij een ontgraving van west
naar oost dient de deklaag en stoorlagen van de grote plas en de kleine moeten worden
opgeslagen in tijdelijke depots. In totaal bedraagt deze hoeveeltieid restmateriaal circa
4,4 miljoen m3. De depotgrootte, uitgaande van het beschikbare depot oppen/lakte in
bovenstaande figuur bedraagt minimaal 11 meters. Indien ook nog tiet niet vermarktbare
zand uit de westelijke plas (1,8 miljoen m3) wordt opgeslagen, dient tiet depot een
minimale hoogte van 17 meter te hebben. Afgezien van de extra hinder {geluid en stof)
die een dergelijk groot depot met zich mee zal brengen bij aanleg en afgraven, is deze
ontgrondingsrichting vanwege het ruimtebeslag en de slechte landschappelijke
inpasbaarheid daarom met realistisch.
Ontqrondinq van midden (Belenlaan) naar buiten
Bij de ontgrondingsvariant van midden (de Betenlaan) naar buiten wordt de ontgronding
van de westelijke en oostelijke plas gelijktijdig opgestart. Ook hierbij kunnen de
restpartijen die bij de aanleg van de westelijke plas vrijkomen pas worden toegepast in
de oostelijke plas zodra deze gereed is. Ten opzichte van ontgronding van oost naar
west levert deze variant alleen maar nadelen op, zowel qua milieueffecten als qua
uitvoering.
Om grote depots te voorkómen heeft het de voorkeur om de oosiplas zo snel mogelijk te
ontgronden, zodat overtollige grond hierin kan worden geborgen. Wanneer de
ontgrondingscapaciteit moet worden verdeeld over de west- en oostpias (aan beide
zijden van de Betenlaan) duurt de realisatie van de oostpias langer. De tijdelijke depots
van de afgegraven dekgrond (zowel van de oostpias als van het deel van de westpias
dat tegelijkertijd wordt afgegraven) worden daardoor groter en blijven langer liggen.
Ook hierbij is sprake van extra hinder (geluid, stof, en visueel) en onnodig groot
ruimtebeslag.
Conclusie ontgrondingsrichting
Geconcludeerd wordt dat bij alledrie de ontgrondingsvarianten tijdelijk restpartijen in
depot moeten worden gezet. Dit vraagt ruimte (en zorgt zo voor visuele hinder) en
brengt ook geluid- en stofhinder en extra luchtverontreiniging met zich mee, immers de
grond moet een keer extra worden neergelegd en weer opgepakt.
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Hierbij geldt dus dat de variant met een zo efficiënt mogelijk uitvoeringsplan en zo klein
mogelijke tijdelijke depots in milieu-effecten en kosten het meest gunstig scoort. In dit
MER wordt daarom uitgegaan van ontgronding van de locatie Geertjesgolf van oost
naar west.
Bij de aanleg van de hoogwatergeul wordt overigens eveneens uitgegaan van een
ontgronding van oost naar west. omdat hierbij niet meer hoeft te worden gereden door
het deel dat reeds ontgrond en afgewerkt is. De eindinrichting ontstaat zo geleidelijk van
oost naar west.
Niet ontzanden gebied tussen Betenlaan en Begijnenstraat
Een andere suggestie die in de richtlijnen voor dit MER is gedaan, is om te onderzoeken
of het gebied tussen de Betenlaan en de Begijnenstraat (de oostpias in hel huidige plan)
kan worden gespaard voor zandwinning. Daarbij is niet aangegeven waar het dan
ontbrekende beton- en metselzand wél vandaan zou moeten komen.
Uit het betreffende gebied komt ca. 4,3 min. ton beton- en metselzand. Zou dit zand
elders moeten worden gevonden, dan zou kunnen worden gedacht aan:
a)
ontgronding buiten de huidige grenzen van de zandwinning Winssen;
b)
een diepere ontgronding binnen de huidige grenzen.
Optie a) valt buiten het kader van dit MER en is daarom niet overwogen.
Optie b) in de oorspronkelijke opzet is een maximale diepte van de winning op
Geertjesgolf en in de Voorhaven vastgesteld (Voorhaven: NAP-17 m.. Geertjesgolf
NAP-24 m.}. Daarbij is rekening gehouden met de samenstelling van het toutvenant en
het verloop in de diepte, technische mogelijkheden en beperkingen en de kosten van
winning en venwerking tot een vermarktbaar product. Bij toenemende diepte wordt het
zand fijner waarmee de mogelijkheden om hiermee vermarktbaar beton- en metselzand
te maken afnemen. Tegelijkertijd nemen de kosten van winning door de diepte toe.
Deze afweging is momenteel nog onverkort geldig; de eerdere bepaalde dieptes worden
daarom in dit MER niet gewijzigd. Een diepere winning in de uitenwaarden stuit op 2
beperkingen:
• de aantasting van de uiterwaard moet gezien de bescherming onder de
Vogel richtlijn tot een minimum worden beperkt. Zeker als alternatieven (binnendijkse
zandwinning) voorhanden zijn biedt de Vogelrichtlijn weinig mogelijkheden om
hiervan af te wijken;
• los daan/an moet bij diepere winning rekening gehouden worden met a) de
oeverwal. die vanwege zijn ecologische waarde zo min mogelijk zou moeten worden
aangetast, en b) de bandijk, waarvan de stabiliteit niet in gevaar mag komen.
Tenslotte zou een diepere winning ook de toestroom van grondwater binnendijks
(tijdelijk) kunnen vergroten.
Het sparen van het gebied tussen Betenlaan en Begijnenstraat is daarom niet verder
onderzocht.
Transport toutvenant van Geertjesgolf naar de Voorhaven (alternatief 6 en 7)
Bij alternatief 6 en 7 wordt al het toutvenant in de Voorhaven geklasseerd en
samengesteld. Voor het transport van toutvenant uit Geertjesgolf naar de Voorhaven
bestaan twee varianten: transport per persleiding of transportband. Voorafgaand aan
transport per band zal het zand-watermengsel dat van de zandzuiger komt eerst
ontwaterd moeten worden.
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Het toutvenant dat op de transportband komt is nog wel vochtig, wat overigens gunstig
is voor het voorkómen van stofhinder. Aanleg van een persleiding is initieel goedkoper
dan aanleg van een transporÖDand. maar persleidingen zullen gedurende de looptijd van
het project enkele malen vervangen moeien worden vanwege slijtage door het zandwatermengsel dat er door stroomt.
Een groot nadeel van een persleiding is dat voor het transport een behoorlijke
hoeveelheid water nodig is, die naast het toutvenant ook onttrokken wordt aan
Geertjesgolf. Een indicatieve berekening geeft aan dat voor elke kubieke meter
toutvenant een circa drie maal zo grote hoeveelheid water nodig is om hel toutvenant te
verpompen. Gezien de effecten van onttrekking van alleen het toutvenant aan
Geertjesgolf - die overigens bij alle alternatieven hetzelfde zijn - is een viervoud van
deze onttrekking absoluut niet gewenst. Tegelijkertijd met de onttrekking zal er water
terug moeten naar Geertjesgolf, om de onttrekking te compenseren. Hiervoor zou
Waalwater kunnen worden gebruikt. Tijdens het opstellen van het MER bleek dat het
Waterschap Rivierenland die hier eerder bezwaren tegen had, deze bezwaren inmiddels
heeft ingetrokken omdat de kwaliteit van het Waalwater in het algemeen niet slechter
blijkt dan het binnendijks aanwezige water.
Naast suppletie met Waatwater zou opvang van het onttrokken water in een
bezinkbekken in de Voorhaven en terugpompen naar Geertjesgolf een mogelijkheid
kunnen zijn. maar zo'n bezinkbekken vergt de nodige ruimte, die in het Voorhavengebied beperkt is. Alternatieve waterbronnen zijn nog niet gevonden, en in het kader
van dit MER ook verder niet onderzocfit.
Op basis van de - uiteindelijk niet meer geldend gebleken - bezwaren van het
Waterschap is in dit MER uitgegaan van transport per band. Het alternatief - transport
met een persleiding - kan in het kader van vergunningverlening worden onderzocht en
vergeleken met transport per band.
Aanvoer van Waalwater biedt overigens een mogelijkheid om ook de
grondwatereffecten ten gevolge van de onttrekking van toutvenant uit Geertjesgolf te
compenseren. Het verdwijnen van zand wordt dan gecompenseerd door de aanvoer van
water van buitenaf. Het verdient aanbeveling deze mogelijkheid in de vergunningenfase
nader te bekijken, in overleg met het Waterschap Rivierenland en de gemeente
Beuningen (zie hfst. 12). Deze compensatiemogelijkheid is er voor alle alternatieven op
dezelfde manier, en geeft dus geen extra informatie ten behoeve van de vergelijking van
alternatieven.
7.5

Grondbalans
Voor het project is een grondbalans opgesteld voor de partijen die vrijkomen bij het
project. In de uitenwaarden is de grond licht tot sterk verontreinigd, daarom is hier ook
een onderscheid gemaakt in verontreinigingsklassen. In onderstaande tabellen is de
grondbalans samengevat. In bijlage 6 is een uitgebreide grondbalans opgenomen.
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Tabffl 7.5.1: Samenvatting grondbalans alles in m tenzij anders vermeld!)

Partl|«n

Geertjesgoir

Grote

KlDlne

Wachthaven

Voorhaven

Voorhaven

en geul (alt.

en geut (alL

en geul (all.

1)

6-7)

2-5)

WINNEN
3.200 000

1,001.000

944.000

888.000

0

47,000

47.000

Zandlaag -Toutvenant

18.530.000

1.385.000

2.409 000

47.000
3.379000

Totaal (m')

21.730.000

2.433.000

3.400-000

4.314.000

Toutvenant

18.530.000

1.385.000

2.409-000

3.379.000

Stooflaqen

1.203.000

69.000

220,000

324.000

2.233 000

341.000

427.000

464.000

Deklaau (roofgrond en kleilaag)
Osvorzand

KLASSEREN

Overig tesimateriaal (zand. grind)
Winverlles

1.510.000

97.000

176.000

259.000

Vermarktbaar Ceton- en metselzand

13.585.000

877.000

1.585.000

2.332.000

Vermarktbaar beton- an metselzand (m^)

13.585.000

877.000

1.585.000

2.332.000

22.416.000

1.447.000

2.616.000

3.847.000

3.200.000

1.001.000

944.000

888.000

47.000

47.000

47.000

Slooriaag

1.203,000

6S.000

220.000

324.000

Overig restmateriaal (zand, grind)

2 233 000

341 000

427 000

464.000

Totaal (m^)

6.636.00O

1.4SS.000

1-638.000

1.723.000

21.400

69,000

90,000

134,000

.

.

300,000

300.000

12-000

.

Vermarktbaar beton, en metselzand (Ion)
RESTMATERIAAL
Deklaag
Oevefzand

TIJDELIJKE BESTEMMING RESTMATERIAAL
Toeoasssn in kade
Hooawatervrii terrein

EINDBESTEMMING RESTPARTIJEN
Rinqkade rondom grote plas
Toepassen in kleine plas Geertiesgolt

3.933.000

_
_

,
_
3.176.000

305,000

2.082.000
305.000

1.261.000

2.387.000

3.176.000

Toepassen in kanaal

44.000

Bergen m Voor haven

912.000

Bodem blijft bodem geul
Totaal (m')

«.946JM0

Het gewonnen ongesorteerde zand (toutvenant) is voor een deel bruikbaar als beton- en
metselzand; een ander deel is te fijn (en kan evt. dienen als ophoogzand) of te grof
(grind). In dit MER is er van uitgegaan dat het grind in het gebied achterblijft. Mocht het
uiteindelijk toch worden afgevoerd, dan zal de grondbalans iets wijzigen. Bij het
opstellen van onderstaande grondbalans is gebruik gemaakt van onderzoek dat eerder
is uitgevoerd naar de "opbrengst" aan beton- en metselzand uit het toutvenant (lit. %
RH, gebaseerd op onderzoek van Fugro). Hierbij zijn gegevens gebruikt van
Geertjesgolf en het Voorhaven-gebied. In het gebied van de hoogwatergeul waren
destijds nog geen monsters van het zandpakket genomen.
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Parallel aan het MER is daarom een vijftal diepe boringen gezet in de uiterwaarden en
zijn monsters genomen van het zandpakket (Fugro, 2006). Deze monsters zijn
geanalyseerd op korrelgrootte, waarna bepaald is welk percentage van het toutvenant
als vermarktbaar beton- en metselzand kan worden aangemerkt.
Combinatie met de ligging en diepte van de hoogwatergeul geeft een cijfer voor de
opbrengst aan beton- en metselzand bij aanleg van de hoogwatergeul. Hieruit blijkt dat
de zandlagen die op geringe diepte voorkomen niet goed bruikbaar zijn als beton- en
melselzand; er moet dus een paar meter dieper worden gegraven om aan geschikt zand
te komen.
Na verwerking van deze gegevens en herberekening van de gehele grondbalans voor
hel project is het volgende gebleken:
• bij alternatieven 6 en 7 is er géén zand uit de uiterwaard nodig: met ontgronding van
Geertjesgolf en een grote Voorhaven komt er al 25 min. ton beton- en metselzand
beschikbaar;
• bij alternatief 2 t/m 5 is een geringe hoeveelheid zand uit de uitenwaard nodig. Deze
kan het beste op een beperkte locatie worden gewonnen, waarmee zo min mogelijk
verstoring van de uiterwaard optreedt, en niet over het hele traject van de te maken
hoogwatergeul;
• bij alternatief 1 komt er in vergelijking met de andere alternatieven minder zand vrij
uit het Voorhaven-gebied. omdat de wachthaven kleiner is dan de kleine en grote
Voorhaven. Voorafgaand aan het onderzoek van Fugro was tijdens het onderzoek
voor dit MER al een nieuwe versie van de grondbalans opgesteld op basis van het
plan tot dan toe {incl. hoogwatergeul. volgens het ontwerp van Stroming uit 2003).
Op dat moment bleek alternatief 1 onvoldoende beton- en metselzand op te leveren.
Na overleg met de Gemeente Beuningen is besloten de omvang van de wachthaven
te vergroten, van 5 naar 12 hectare.
Vervolgens bleek uit het veldonderzoek van Fugro de opbrengst uit de
hoogwatergeul ook minder dan verwacht. Bij dit alternatief zou ca. 1.2 miljoen ton
vermarktbaar beton- en metselzand uit de uiterwaarden moeten komen, tenwijl de
ondiepe zandlagen geen geschikt zand opleveren. Omdat er vanwege de
bescherming van de uitenwaarden door de Europese Vogelrichtüjn (zie par. 5,1 en
6.6) geen diepe hoogwatergeul gewenst is, zou dit zand gewonnen moeten worden
met een tijdelijke verdieping en een opvulling met overig rest materiaal (zand. grind)
of klei daarna, zodat uiteindelijk een ondiepe hoogwatergeul resulteert. Op basis van
het veldonderzoek van Fugro zijn verschillende scenario's voor verdieping van de
ontgronding in de uitenA^aard verkend, maar deze bleken nog onvoldoende zand op
te leveren. Na overleg met de gemeente Beuningen is besloten de zoektocht naar
aanvullende zandwinning te staken. De conclusies is dat alternatief 1 nigl voldoet
aan de hoofddoelstelling van het project (winning van 25 min. ton beton- en
metselzand). In deze rapportage is - omwille van de consistentie met andere
alternatieven - de grondbalans voor alternatief 1 zonder aanvullende zandwinning
weergegeven.
De totale opbrengst aan delfstoffen voor de verschillende alternatieven is in tabel 7.5.2
samengevat.
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Tabel 7.5.2: Opbrengst dellstorien per alternatler
Opbrengst zandwinning In vermarktbaar beton- en

Alternatief

metselzand (min. ton)
1 (wachihaven)

23.8

2 tot en met 5 (kleine Voorhavefi)

25.0

6 en 7 (qrote Voorhaven)

26.3
25

Taakstelling voor het project

De vrijkomende dekiaag in de uiterwaarden is licht tot sterk verontreinigd. Daarom is bij
de grondbalans een onderscheid gemaakt in de volgende kwaliteitsklassen (zoals
genoemd in de Vierde Nota Waterhuishouding):
• klasse 0: schoon:
• klasse 1-2: licht verontreinigd;
e klasse 3-4: matig tot sterk verontreinigd.
De vrijkomende hoeveelheden deklaag zijn ingedeeld naar deze kwaliteitsklassen; het
resultaat is vermeld in onderstaande tabel.
Tabel 7.S.3: Onderscheid vrl|komende deklaag in k wal Itell ski assen
Kwaliteit deklaag

Wachtliaven en geul

Kleine Voorhaven en
g««l(m*)

Grol* Voorhaven en geul ( m ^

Klasse 0

483.000

438.000

265,000

Klasse 1-2

295.000

269 000

278,000

Klasse 3-4

223.000

237 000

344,000

1.001.000

944.000

887.000

TOTAAL

Uit deze tabel blijkt dat de hoeveelheid klasse 3-4 grond die bij de verschillende
alternatieven vrijkomt minder dan 500.000 m^ bedraagt (daarom is geen sprake van een
MER-plicht ten aanzien van het bergen van de verontreinigde grond). Conform de
uitgangspunten van het project (par. 2.2) wordt deze grond geborgen binnen het
projectgebied en niet afgevoerd naar elders.
7.6

Bergen of toepassen?
Bij het project worden de restpartijen van het zandwinproces zo veel mogelijk
hergebruikt binnen het project. De restpartijen bestaan uit de deklaag, de stoorlaag en
het niet vermarklbare zand.
Geertjesgolf
In Geertjesgolf worden de restpartijen gebruikt voor de verondieping van de oostelijke
plas en de landschappelijke afwerking van de taluds van de plassen, In paragraaf 7.3
wordt de toekomstige inrichting van het projectgebied beschreven. De restpartijen uit
Geertjesgolf zullen niet tot licht verontreinigd zijn. deze partijen kunnen daarom worden
aangemerkt als bouwstoffen in de zin van het Bouwstoffenbesluit. Daarom wordt bij het
hergebruik van deze partijen gesproken over het nuttig toepassen van deze restpartijen.
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Uiterwaarden
In de uitenwaarden ligt het anders, de deklaag die vrijkomt bij de aanleg van de
Voorhaven en de hoogwatergeul is licht tot sterk verontreinigd. De verontreinigingen zijn
veroorzaakt door sedimentatie van verontreinigd slib uit de rivier en worden daarom
aangemerkt als diffuse, gebiedseigen verontreinigingen. Nadat de zandwinactiviteiten
zijn afgerond dient de Voorhaven te worden gedempt ten behoeve van de toekomstige
inrichting. Het is hierbij niet doelmatig om grond van buiten het projectgebied aan te
voeren. Gebruik wordt gemaakt van de restpartijen bij de aanleg van de hoogwatergeul
en de Voorhaven. Deze partijen wordt onbewerkt in de put geborgen.
In de beleidsnotitie Actief Bodembeheer Rijntakken worden verschillende
verwerkingsopties genoemd om verontreinigde uitenwaarden grond in het rivierbed te
hergebruiken. Voor verontreinigde grond zijn de volgende verwerkingsopties van
toepassing:
1. Bodem blijft bodem;
2. Bodem wordt Bouwstof;
3. Hergebruik na bewerking;
4. Storten in putten;
5. Storten in (baggerspecie)stortplaats.
Deze volgorde is afgeleid van de voorkeursvolgorde van afvalverwijdering uit de Wet
Milieubeheer (Ladder van Lansink). Uit de bovenstaande lijst blijkt dat voor de sterk
verontreinigde grond de optie Storten in putten de voorkeur heeft boven de afvoer naar
een grootschalige (baggerspecie)stortplaats. Voor de overige partijen (de stoorlaag. de
schoon tot licht verontreinigde deklaag, en het niet vermarktbare zand) heeft het
hergebruiken als Bodem en als Bouwstof uit milieuhygiënisch oogpunt de voorkeur. In
het plangebied zijn echter geen andere bestemmingen voor deze grond. Daarom wordt
deze grond ook geborgen in de Voorhaven . Een deel van deze grond wordt nuttig
hergebruikt voor de afwerking als afdeklaag.
Door de berging vindt concentratie van de (matig tot sterke) verontreiniging plaats, die in
de huidige situatie aan de oppervlakte is gelegen. Het depot wordt voorzien van een
afdeklaag van 1 meter, hierdoor is sprake van een vermindering van het
contactoppervlak zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 7.6.1: Principe berging In Voorhaven

Milieuhygiënisch is het dus verantwoord om de restpartijen te bergen in de Voorhaven.
De effecten op de grondwaterkwaliteit en oppervlaktewaterkwaliteit worden berekend en
beschreven in paragraaf 8.11.
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7.7

Fasering en planning project
Onderstaand is de fasering van het project beschreven.
Als eerste dient de Voorhaven te worden aangelegd. Deze is namelijk noodzakelijk om
het gereed product uit Geertjesgolf af te voeren. De uitvoeringsduur van de ontgronding
van de Voorhaven wordt geschat op circa 1,5 tot 2,5 jaar.
Vervolgens wordt begonnen met het ontgraven van de oostelijke plas in Geertjesgolf.
De ontgraving van de deklaag zal deels gelijktijdig worden uitgevoerd met de onlzanding
van de Voorhaven, omdat anders het project niet binnen 12 jaar kan worden uitgevoerd.
De zandwinning in Geertjesgolf kan echter pas starten zodra de Voorhaven gereed is,
omdat anders het gewonnen product niet kan worden afgevoerd. Gelijktijdig met de
zandwinning in de oostelijke plas kan worden begonnen met het ontgraven van de
deklaag in de westelijke plas. De deklaag van de oostelijke plas dient hierbij tijdelijk in
depot te worden gezet totdat de volledige oostelijke plas is ontgrond. De zandwinning
kan pas worden begonnen als de zandwinning in de oostelijke plas gereed is.
De geul is gelegen in een vogelrichtlijngebied, verstoring en dus de uiteindelijke duur
van de ontgronding dient daarom te worden geminimaliseerd. Er wordt daarom van
uitgegaan dat graafwerkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden. Een
aanlegperiode van ca. 2 jaar wordt voldoende geacht.
In onderstaande tabel is de fasering schematisch weergegeven.

Bovendien dient vanuit het oogpunt van rivierkundige opstuwing en vanuit oogpunt van
verspreiding tijdens hoogwater de hoeveelheid lijdelijke depots te worden
geminimaliseerd. De restpartijen die vrijkomen bij de aanleg van de geul worden
gebruikt voor het opvullen van de Voorhaven. Indien de geul aan het einde van het
totale project gegraven wordt kan deze overtollige grond direct na ontgraving in de
Voorhaven worden toegepast. Omvangrijke tijdelijke depots zijn niet nodig. Indien de
geul direct na de aanleg van de Voorhaven wordt aangelegd, zou een deel van deze
overtollige grond in de overdiepte van de Voorhaven worden geborgen. Zolang de
Voorhaven echter als haven gebruikt wordt (en bij alternatief 6 ook nog als
ondenftfaterdepot), kan waarschijnlijk niet alle vrijkomende grond uit de uiterwaarden
direct bij vrijkomen al in de Voorhaven worden geborgen. Daarom moeten tijdelijke
depots worden aangelegd totdat de zandwinning in Geertjesgolf is afgerond.
In dit MER wordt er daarom van uitgegaan dat de hoogwatergeul pas wordt gerealiseerd
op het einde van de binnendijkse zandwinning.
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Voor de planning van het project zijn de volgende uitgangspunten van belang:
• de totale uitvoeringsduur bedraagt 12 jaar;
• er wordt uitgegaan van een werkweek van 60 uur, dat wil zeggen uitvoering van
maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur (NB: bij de bepaling van
geluidhinder is ook een variant met werken tot 23.00 uur doorgerekend; 2ie par.
8.7.8);
• voor de planning wordt uitgegaan van reguliere drijvende klasseerinstallaties met
een capaciteit van 1.8 miljoen ton/jaar wanneer uitgegaan zou worden van een
werkweek van 80 uur. Bij een werkweek van 60 uur (hier het geval) bedraagt de
productiecapaciteit 1,35 beton- en metselzand per jaar. Bij gebruik van een
landinstallatie wordt door combinatie van installatie en depots een vergelijkbare
productiecapaciteit gerealiseerd;
• er worden twee drijvende klasseerinstallaties (alternatieven 1, 2, 3. 6 en 7) ingezet
of één landklasseerinstallatie (alternatieven 4 en 5) met een capaciteit van 2,7
miljoen ton beton- en metselzand per jaar;
• voor de ontgraving van de deklaag worden kranen ingezet met een capaciteit van
1.500 tot 2.500 m^/dag. Bij de berekening van de milieu-effecten wordt uitgegaan
van de minimale capaciteit van 1.500 m^/dag omdat hierbij meer materieel nodig is
en dus sprake is van een 'worst-case'. Voor het winnen van de zandlaag in de geul
wordt gebruik gemaakt van een kleine zandzuiger met een capaciteit 3.500 m^ per
dag;
• voor het transport van de deklaag binnen het projectgebied (dus van de westelijke
plas naar de oostelijke plas in Geertjesgolf en van de hoogwatergeul naar de
Voorhaven) wordt gebruik gemaakt van vrachtauto's. Uitgegaan wordt van een
capaciteit van 25 m^ grond per vrachtwagen:
• het beton- en metselzand wordt met schepen uit het projectgebied afgevoerd. Hiert)ij
wordt uitgegaan van een capaciteit van 1.000 ton zand per schip;
• bij hoogwater kan in de Winssense Waarden niet worden gewerkt. Bovendien is
sprake van enkele weken bouwvak, kerstvakantie en vorstverlet. Bij dit MER wordt
uitgegaan van 235 werkdagen per jaar in de Geertjesgolf en 160 werkdagen per
jaar in de Winssense Waarden.
In onderstaande tabel staat de hoeveelheid materieel voor de verschillende
alternatieven samengevat.
TalMl 7.7.1: Overzicht hoeveelheid materrael voor de vefscNtlende alternatieven
^~^"-~-...^^^

Alternatieven

Alternatlet 1

Alternatief

Alternatieven

2 lot en met 5

6 en 7
Qrote

Wachihaven

Klalne Voorhaven

Voorhaven

1

1

2

Geertjesgolf

2

2

2

Hoogwatergeul

2

2

2

Activiteit

^~~~~~~-^

Voorhaven

Aantal kranen voor ontgraven deklaag

Aantal vrachtwagenbewegingen par dag voor tr ansport daMaag
Voorhaven

180

180

360

GeerllesgoH

360

360

360

Hoog water geul

360

360

360
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Alternatieven

Actlwltoit

Alternatief 1

^~~~~~~~~^

Wachthaven

Alternatief

Alternatieven

2 tot en Rtet S

6 en 7

Kleine Voortiaven

Grote
Voorhaven

Aantal schepen nodig per dag voor afvoer beton- en metselzand
Fase 1 Aanleg Voorhaven

11

13

14

Fase 2: Zandwinning Geer^esgolt

11

11

11

16

14

11

Fase 3 Zandwinning Geer^esgoK en aanleg
Hooq water qeul

In bijlage 6 is de planning van de werkzaamheden per alternatief berekend en
schematisch weergegeven voor de drie typen Voorhavens. De planning van de
alternatieven is samengevat in onderstaande tabel:
Tabel 7.7.2: Planning voor de verschillende alternatieven
"~"~~~--~.....Wternatief
Werkzaamheden

Alternatief 1
~--^

Alternatief
2 tot en met 5

Alternatieven 6 en 7

Wachthaven

Kleine Voorhaven

Grote Voorhaven

Oniqraving en zandwinning Voor naven

1 jaar

1.5 jaar

2.S\eiBi

Onlgraving en ontzanding oostelijke

2 jaar

2 jaar

2 Jaar

8,S Jaar

8.5 jaar

8,5 Jaar

2.5 jaar

2,5 jaar

2.5 laar

plas Geertiesaoir
Onlgraving en ontzanding westelijke
plas Geertiesqoll
Aanlea hooawateraaul

NB: de uitvoeringsperiodes van de verschillende onderdelen, zoals hierboven in de tabel
genoemd, overlappen deels. Tijdens zandwinning in de Voorhaven zal bijvoorbeeld al
worden gestart met het afgraven van de deklaag in de oostpias, en tijdens zandwinning
in de oostpias wordt al begonnen met verwijdering van de deklaag in de weslpias. De
aanleg van de hoogwatergeul loopt parallel met de winning van het laatste deel van het
zand uit Geertjesgolf. Aan het einde van het project zal ook de Voorhaven worden
aangevuld.
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8

MILIEU-EFFECTEN

8.1

Inleiding
De zandwinning Winssen zal verschillende milieu-effecten met zich meebrengen. Er
worden gebieden afgegraven, die momenteel hoofdzakelijk in gebruik zijn als
landbouwgebied. De betreffende agrariërs zullen hun activiteiten moeten beëindigen of
verplaatsen. Daarnaast ontstaat gedurende de uitvoering hinder, door geluld, stof en
extra luchtverontreiniging. Tijdelijke depots, installaties voor winning, venwerking en
transport van zand zullen gedurende meerdere jaren het uitzicht aantasten (visuele
hinder), en het landschap verandert door de ontgronding. Tijdens en na ontgronding
ontstaan effecten op natuur en (grond)waterhuishouding. De vorming van een depot
voor grond uit de uitenwaarden zorgt voor een verandering van de grondwaterkwaliteit
(in positieve zin overigens). Door de hoogwatergeul die wordt gerealiseerd worden de
rivierwaterstanden bij hoogwater verlaagd.
De milieu-effecten worden elk besproken in de navolgende paragrafen. Daar waar de
alternatieven uit het vorige hoofdstuk verschil maken, wordt dit aangegeven. Een
resumé van de milieu-effecten en een vergelijking van de alternatieven is opgenomen in
hoofdstuk 9.

8.2

Bodem
In de uitenwaarden is de deklaag licht tot sterk verontreinigd. Omdat deze
verontreiniging zich in de bovenste halve meter van de bodem bevindt is sprake van
blootstelling aan deze verontreiniging. Bepalend voor de blootstelling is de oppervlakte
waarover de verontreiniging zich bevindt en de mate van verontreiniging. Naast
blootstelling kan sprake zijn verspreiding van deze verontreiniging doordat
verontreinigingen verspreiden via het grondwater en doordat erosie er voor zorgt dat
verontreinigingen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Bij de werkzaamheden
wordt een groot deel van de verontreinigingen ter plaatse van de Voorhaven en ter
plaatse van de geul ontgraven en geconcentreerd in de Voorhaven. Vervolgens wordt
hier een afdeklaag aangebracht. Hierdoor neemt het blootstellingsoppervlak af en zal
ook de verspreiding via het grondwater en oppervlaktewater afnemen.
Voor de locatie Geertjesgolf speelt dit nauwelijks omdat de deklaag hier niet tot licht
verontreinigd zal zijn. Bovendien is dit niet onderscheidend voor de alternatieven.
Voor de uiterwaarden is de vermindering van blootstelling en vermindering van
verspreiding via het oppervlaktewater in beeld gebracht met behulp van de
afwegingsmethode uit de beleidsnotitie Actief Bodembeheer Rijntakken (ABR)
(Provincie Gelderland et al., 2003). Voor de verspreiding via het grondwater wordt
verwezen naar paragraaf 8.12.1. NB: Deze afwegingsmethode uit de beleidsnotitie ABR
heeft betrekking op blootstelling in de eindsituatie, terwijl bij de effectbeschrijving in par.
8.13 met name ingegaan wordt op de effecten tijdens het volstorten van de berging in
de Voorhaven.
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De afwegingssystematiek bestaat uit een aantal stappen:
1. op basis van de bodemkwaliteit wordt een onderscheid gemaakt in deelgebieden:
het oostelijke deel (ca. 178 ha) en het westelijke deel (ca. 50 ha). In het oostelijke
deel (ter plaatse van de hoogwatergeu!) is de bodemkwaliteit schoner dan in het
westelijke deel (ter plaatse van de Voorhaven);
2. met behulp van de gegevens uit de bodemonderzoeken is de bodemkwaliteit voor
en na de maatregelen vastgesteld (zie onderstaande tabel);
Tabel 8.2.1:

Gemiddelde kwaliteit In deelgebieden voor en na maatregelen, op basis van
analyseresultaten uit 2001 en 2005

Deelgebied

Oostetijke deel

Bodemkwaliteit

Voor

Lutum (%l

WeetelllWdMi

Na

21,8

15,2

Organische stof (%)

6,8

Arseen (mo/kg ds.)
Cadmium|mg/kq ds.)

Na (alt 1)

Voor

Na (alt 2-6)

Na (alt. 6-7))

18,9

16,0

14,6

4.8

7.9

6,7

6.1

4,9

71,4

51,9

44,1

37.6

34,4

27,9

1.8

1,3

4,3

3.7

3,4

2.8

11,7

Chroom (rna/Vad.s.)

26,5

18,5

146,0

123,9

112,8

90.7

Koper (mo/kQ d s ) .

53,5

36,6

102,9

88,5

BI ,3

66.9

Kwik (mq/kq ds.)

1,3

0.9

2,5

2,2

2,0

1,6

Lood (mq'kq d s)

115,7

79,8

227,8

194,8

178,3

145,3

Nikkel ItDq/kq d.s.)

31,4

23,0

42,5

36,8

34,0

28,3

419,3

282,8

769,7

661,5

607,4

499,2

5,3

3.6

9,1

6,0

7,5

6.3

Minerale olis (mg/kg d.s )

44,2

34,0

198,5

177,0

166,2

144,8

Hex£Kihloor ben zeen lug/kg d s .

18,8

12,7

183,1

149,0

132,0

97.9

Zinklmo/kgd.s.)
PAK (10 VnOW) [mg/kg d.s.1.

Som DDT/DDD^DE (uq/kq d s).

17,2

13,6

37,0

32,5

30,2

25,7

Som PCB 17) (uq/kq d s )

75,2

51,5

326,1

267,1

237,7

178,7

3, de vermindering van blootstelling en verspreiding wordt berekend. De resultaten van
deze berekeningen zijn weergegeven in onderstaande tabel
Tabel 8.2.2: Berekenir>g vermindering blootatelling en verspreiding (conform systematiek ABR)
Alternaliel

Alternatief 1:

Alternatieven 2 tot

Alternatieven 6 en 7:

Wachthawen

en mei S: kleine

grote Voorhaven

Voorhaven
Blootstellinq voor aanleq maatregelen

100%

100%

100%

Vetmindennq van blootslellirKj

46%

40%

33%

Vermindering van verspreiding door

48%

44%

48%

oppervlaktewater

Uit de uitgevoerde afwegingssystematiek blijkt dat de mate van blootstelling bij aanleg
van de grote Voorhaven aanzienlijk afneemt ten opzicht de varianten met een kleine
Voorhaven en een Wachthaven, Tevens vindt een vermindering plaats van de
verspreiding door de erosie plaats, dit aspect is nauwelijks onderscheidend voor de drie
alternatieven. In onderstaande tabel is de effectbeoordeling weergegeven.
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Tabal 6.2.3: Etteclbeoordeling blootstelling en verspreiding
Eftoc ttwoordel 1 ng

Alternatier 1:

Alternatieven 2 tot

Alternatieven 6 en 7:

Wachthaven

en met 5: kleine

grote Voorhaven

Voofhaven
Vaftninderinq van blootstellinq
Vef mindering van verspreiding door

•WO

•/O

+

+

+

+

+

+

+

oppervlaktewater
Totaalettect blootstelling

+
+/-0

positief eftecl
Itcht positief etiect

8.3

Rivierkunde

8.3.1

Inleiding
Door de zandwinning zal er een hoogwatergeul worden gerealiseerd in de Winssense
Waarden. In het kader van de milieueffectrapportage is daarom ook een rivierkundige
analyse uilgevoerd. In deze notitie worden de werkwijze en de uitkomsten van de
uitgevoerde rivierkundige berekeningen beschreven.
De rivierkundige analyse bestaat uit de volgende stappen:
1. uitvoeren van 2-dimensionele hydraulische berekeningen met het rekenmodel
WAQUA. voor de huidige situatie;
2. analyseren van de berekeningsresultaten van de huidige situatie;
3. modelschematisatie Winssense Waarden aanpassen tot toekomstige situatie met
behulp van het programma Baseline;
4. uitvoeren van WAQUA-berekeningen voor de toekomstige situatie;
5. analyseren van de berekeningsresultaten van de toekomstige situatie;
6. vergelijken huidige rivierkundige situatie met toekomstige rivierkundige situatie;
7. rivierkundig resultaat vertalen naar mogelijke morfologische effecten.
De aanleg van een hoogwatergeul zal leiden tot verandering van de waterstanden op de
Waal. Verder zou een nieuwe afvoerverdeling tussen hoofdgeul (Waal) en
hoogwatergeul kunnen leiden tot morfologische effecten in de hoofdgeul. Daarnaast
kunnen veranderingen in de strooms nel heden in de uitenwaard leiden tot plaatselijke
ongewenste erosie. Deze zijn weer van belang vanuit het oogpunt van veiligheid.
Twee situaties zijn als maatgevend aangenomen:
1. een Rijnafvoer bij Lobith van 16.000 m^/s (MHW)
2. een Rijnafvoer bij Lobith van 7.500 m^/s
De situatie bij 16.000 m^/s geldt als de maatgevende hoogwater situatie (N^HW) met een
gemiddelde herhalingsperiode van 1/1250 jaar. Bij een Rijnafvoer van 16.000 m^/s is de
Waalafvoer ca. 10.165 m^/s. Op grond van de berekeningsresultaten bij deze afvoer kan
vastgesteld worden wat het effect op de waterstand is bij IVIHW en welke bijdrage het
plan levert aan het veiligheidsniveau van dit deel van het rivierengebied.
De situatie bij 7.500 m^/s is voornamelijk van belang om de mogelijk optredende
morfologische effecten te bepalen in de hoofdgeul en de hoogwatergeul. Bij een
Rijnafvoer van 7.500 m^/s is de Waalafvoer ca. 5.010 m^/s.
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Bij deze afvoer stroomt de geul mee. zowel in de huidige als in de toekomstige situatie.
Een afvoer van 7.500 m^/s wordt gemiddeld eens per 3 jaar overschreden.
De gebruikte WAQUA-schematisatle betreft MHW 98-3. De ingrepen zijn in de huidige
schematisatie ingepast met behulp van de GIS-applicatie Baseline versie 3.3.
8.3.2

Huidige rivierkundige situatie
De Winssense Waarden liggen aan de zuidelijke oever van de Waal tussen
rivierkilometer {rkm) 894 tot 898. De huidige bodemhoogte van de waarden ligt
gemiddeld tussen de +7.0 m NAP en +10,0 m NAP. De huidige begroeiing In de
waarden bestaat voornamelijk uit {ruw) grasland. Figuur 8.3.1 toont de huidige
bodemligging met lijnelementen zoals kribben, oevers en landweggetjes.
Bodwn hoogte (m +NAP)
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Toekomstige rivierkundige situatie
Ten opzichte van de huidige situatie Is het gebied op de volgende punten gewijzigd in
de modelschematisatle:
1. In de huidige bodemschematisatle van de Winssense Waarden is de geplande
hoogwatergeul aangebracht;
2. De wegen en andere lijnvormige "obstakels" in de uitenvaard (rivierkundig
beschouwd als overlaten) in de huidige modelschematisatle die binnen het gebied
van de waten/oerende geul vallen zijn venwijderd;
3. De hydraulische ruwheiden van het gebied zijn gewijzigd. In de huidige
schematisatie bestaan de uitenwaarden voornamelijk uit intensief gebruikt
productiegrasland (gehanteerde ruwheidshoogte van k-0.29 m). Op de hoger
gelegen oevenvallen is in de huidige situatie een ruwheidshoogte van k=0.64 m
gehanteerd.
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In de toekomstige situatie zal het intensief gebruikte productiegrasland veelal
wijzigen in extensief begraasd natuurlijk grasland. Er zal een gradiënt van droge
zandige stroomdalgraslanden en ruigtes (k=0.42 m) op de oeverwal komen. Deze
vegetatie gaat over naar structuurrijk uitenwaardgraslanden (k-0.57 m) op de iets
lagere delen. In de hoogwatergeul zelf zal moerassig uiterwaardgrasland {k^O.5 m)
ontstaan met op sommige plekken moerasruigte.
Samenvattend, de ruwheidshoogte wijzigt voornamelijk van k=0.29 m in de huidige
situatie naar k=0.42 m tot k=0.57 m in de toekomstige situatie. Aanwezige locale
ruigtes in de huidige schematisatie. zoals struiken etc, zijn in de schematisatie van
de toekomstige situatie overgenomen.
Figuur 8.3.2 toont de bodemschematisatle en de ligging van de lijnelementen In het
model voor de toekomstige situatie.

Figuur B.3.2: BodBinschsmatJ&atje toekomstige situatie met overlaten

Figuur 8.3.3 toont schematisch de locatie van de verschillende vegetatietypen in de
toekomstige situatie. In tabel 8.3.1 staan de beschrijvingen en aangehouden
ruwheidshoogte voor de aangegeven ruwheidscodes. De tabel toont ook uit wel
vegetatietypen de totale ruwheidshoogte is opgebouwd. Zo is ruwheidscode ROg-1 (kwaarde van 0.42 m) opgebouwd uit 90% natuurlijk gras&hooiland met k-0,38 m en 10%
verruigd grasland met k^0,75 m. Figuur 8.3.4 toont hoe deze ruwheden in WAQUA zijn
geschematiseerd. Deze figuur toont ook de hogere ruwheden (rode en gele plekjes) ten
gevolge van locale ruigtes zoals struiken etc.
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Figuur S.3.3: Locatie van de verschillende vegelatielypen In de toekomstige situatie.

Tabel 8.3.1: Omschrijving van de diverse vegetatiecodes met de gehanteerde ruwheidshoogte
vegetatlecode

Omschrijving

Ruwheidshoogte

Vegetatletypen, aandeel en specilleke k-

kim]

waarde

RZs-1

Zand pi aat/zandstr and

0,2

Ktibvakstrand/grindbank

100%

k-0 2 m

RWs-1

AanaekODpelde stranq

0,25

slraro

100%

k-O 25 m

RMg-1

Moerassig uiterwaard

0,5

Natuurlijk gr as hooiland

70%

k-O 38 m

Verruigd grasland

10%

kii0,75 m

Natte ruigte

10%

k-0,75 m

Zaqqen

10%

k-0,85 m

Natuurlijk gras hooiland

70%

k-O.38 m

Verruigd grasland

10%

k-0.7S m

Akkefdislelruigte

10%

k-l,Om

Droae ruigte

to%

k-l,3m

grasland

RUg-l

Structuurrijk

0,57

ui terwaar dgr as land

ROg-1

Oeverwal

0,42

slroomdalqras land

nOg-2

Oeverwal hooiland

0,37

90%

k-O.38 m

10%

k-0,75 m

Natuurlijk grashooiland

90%

k-O. 36 m

product legras land

10%

k=0.25 m
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Figuur e.3.4: Ruwheidshoogtes In de toekomstige situatie

8.3.4

Effecten op de waterstand bij MHW
Door uitvoering van de buitendijkse zandwinning in de Winssense Waard zal de
waterstand bij tietzelfde afvoerniveau dalen (zie figuur 8.3.5 en 8.3.6). Dit komt omdat
door het aanbrengen van een watervoerende geul het stroomoppervlak tussen rkm 894
en rkm 898 toeneemt. Deze waterstandverlaging is echter vrij gering. Vanwege de
verandering in vegetatie zal er verruwing van de uitenwaard optreden. Dit maakt dat de
effectiviteit van het vergrote stroomoppen/lak klein is.
Uit de MH W-berekening (16.000 mVs) blijkt dat ter plaatse van de bovenstroomse rand
van het gebied (rkm 894) de waterstand in de as van de rivier met ca. 1.5 cm omlaag zal
gaan. Ter plaatse van de benedenstroomse rand (rkm 898) zal een verhoging van de
waterstand optreden. Dit komt omdat het stroomprofiel hier opeens smaller wordt en
hierdoor ontstaat er opstuwing. Bij een afvoer van 16.000 m^/s bij Lobith wordt een
verhoging van de waterstand van ca. D.7 cm bij rkm 898 berekend.
De maximale verhoging in de as van de rivier is 1,1 cm. De maximale lokale opstuwing
Is 2,9 cm en de maximale opstuwing aan de bandijk is 1,5 cm. Deze opstuwing is
gegeven de huidige ingrepen onvermijdelijk maar ook ongewenst vanuit
veiligheidsoogpunt.
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8.3.5

Effecten op de morfologie
Voor de morfologische effecten zijn twee zaken van belang:
• erosie en sedimentatie in de uiterwaard en bij de bandijk;
• morfologische effecten in het zomertied.
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Door de zandwinning neemt het stroomprofiel ter plaatse loe en zal er meer water door
de Winssense Waard gaan stromen (zie figuur 8.3.7). Bij een afvoer van 16.000 m^/s
wordt een toename in afvoer door de uitenwaard verwacht van +240 m^/s. De
modelresultaten van de toekomstige situatie tonen aan dat bij MHW er zo'n 2.540 m^/s
door de uiterwaard stroomt en zo'n 7.020 m^/s door de hoofdgeul. De verhouding tussen
hoogwatergeul en hoofdgeul is in dit geval ongeveer 1:2,8.
De veranderingen in de stroomsnelheid zijn getoond In figuur 8.3.8. De figuur toont dat
ook de stroomsnelheden in de uiterwaard in de toekomstige situatie zullen toenemen.
Bij MHW worden stroomsnelheden in de hoogwatergeul bereikt tot 1,2 m/s nabij het
benedenstroomse gedeelte van de hoogwatergeul. Dit is een toename van 0,3 a 0.4
m/s. Deze plaatselijk hoge stroomsnelheden kunnen leiden tot erosie. Dit is gewenst om
een actieve morfologische ontwikkeling te krijgen van de hoogwatergeul. Uit de
berekening blijkt dat de stroomsnelheden langs de bandijk grotendeels afnemen bij
MHW. Enkel nabij rkm 898 neemt plaatselijk de stroomsnelheid aan de bandijk met 0,1
m/s toe tot een snelheid van 0.4 m/s. Daaruit volgt dat de veiligheid van de primaire
kering gewaarborgd blijft.
Verochil In afvoer (m'/s)
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Bij een Rijnafvoer van 7.500 m^/s (5.010 m^/s in de Waal) is de Winssense waard
waten/oerend. De waterstand komt dan boven de zomeroever uit en stroomt de
uiterwaard in. In de huidige situatie stroomt er bij deze afvoerconditie ca. 245 m^/s door
de uiterwaard en 4.555 m^/s door de hoofdgeul. Dit betekent een wateronttrekking van
ca. 5% (245/4800). In de toekomstige situatie vindt er een verschuiving plaats in de
afvoerverdeling. De modelresultaten van de toekomstige situatie laten zien dat bij een
Rijnafvoer van 7.500 m^/s er zo'n 450 m^/s door de uiterwaard stroomt en zo'n 4.350
m^/s door de hoofdgeul. De verhouding tussen hoogwatergeul en hoofdgeul is in dit
geval ongeveer 1:9,2. Dit is een wateronttrekking van ca 10%. Er vindt een verschuiving
plaats van 205 m^/s meer naar de uiterwaard oftewel een wateronttrekking van circa 5%
meer bij een afvoer van 7.500 m^/s.
Bij dit afvoerniveau worden stroomsnelhoden bereikt tot plaatselijk 0,6 m/s in de
hoogwatergeul. Nabij de opening van de hoogwatergeul. daar waar de oevenwal is
verlaagd tot 9.5 m +NAP, komen lokaal stroomsnelheden tot 1,5 m/s voor. Deze
stroomsnelheden kunnen leiden tot ongewenste erosie nabij de opening van de
hoogwatergeul.
De effecten op de zomerbedmorfologie worden met name bepaald door lage en
zomerbedvullende afvoeren (minder dan 3,500 m^/s bij Lobith). Dit komt omdat deze
afvoeren statistisch gezien vaak voorkomen. Voor afvoeren lager dan 4700 m^/s bij
Lobith zal het afvoeraandeel van de hoogwatergeui gereduceerd zijn tot 0. omdat het
waterniveau dan lager is dan de zomerkade langs de uiterwaard. De hierboven
beschreven afvoer van 7.500 m^/s komt statistisch gezien eens per 3 jaar voor. Voor de
morfologische effecten zal deze afvoer dus nog steeds een beperkte rol van betekenis
spelen. Voor afvoeren van 4,700 tot 7.500 m^/s zal de hoogwatergeul O tot 5% van de
afvoer van de Waal onttrekken.
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Omdat deze atv oerwijzigingen beperkt zijn en de lage afvoeren bepalend voor de
zomerbedmorfologie, worden zeer beperkte effecten verwacht op de morfologie van het
zomerbed van de Waal.
8.3.6

Conclusies
De volgende conclusies kunnen worden getrokken:
• de hoogwatergeul zorgt voor een verlaging van de waterstand van ca. 1,5 cm op de
bovenstroomse rand (rkm 894) van het gebied bij MHW. Deze verlaging verhoogt de
veiligheid van het omliggende gebied;
• de stroomsnelheden in de hoogwatergeul nemen toe bij MHW met maximaal ca. 0,3
tot 0.4 m/s tot lokaal 1,2 m/s. In de hoogwatergeul zal hierdoor bij hoogwater erosie
en sedimentatie optreden. De veiligheid van de waterkering blijft gewaarborgd
omdat langs de bandijk de stroomsnelheden afnemen of lokaal slechts gering (0,1
m/s) toenemen:
• de afvoerverdeling bij lage en zomertiedvullende afvoeren verandert niet door de
vormgeving. Bij een normaal hoogwater (met een kleine kans van voorkomen)
neemt de afvoer door de hoogwatergeul toe met 5% ten opzictite van de afvoer door
het zomerbed. Hierdoor worden op de morfologie van het zomerbed zeer beperkte
effecten venwacht.
Uit deze analyse komen de volgende aandachtspunten naar voren:
• de maximale opstuwing bij de benedenstroomse rand in het projectgebied is lokaal
2,9 cm. De maximale opstuwing in de as van de rivier is 1,1 cm. Langs de bandijk
vindt een maximale verhoging plaats van 1.5 cm. Deze verhogingen van de
waterstand zijn ongewenst. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij de
vergunningverlening (Wet beheer rijkswaterstaatswerken, Wbr).

8.4

Natuur
De ingrepen die in het kader van de zandwinning zijn gepland hebben op twee manieren
effecten op natuurwaarden: door de vergravingen worden aanwezige natuurwaarden
vernietigd, en de werkzaamheden zorgen door geluidsoverlast en menselijke
aanwezigheid ook voor verstoring van de in aanwezige avifauna. In deze paragraaf is
omwille van de leesbaarheid een verkorte effectbeschrijving opgenomen. De uitgebreide
en verder onderbouwde versie vindt u in bijlage 17. De verstorings- en verslechteringstoets die in het kader van de Vogelrichtlijn moet worden uitgevoerd is opgenomen in
bijlage 18.

8.4.1

Methodiek natuur
De criteria die bij de beschrijving en beoordeling van de effecten op natuur worden
gebruikt staan in tabel 8.4.1. Voor een uitgebreidere beschrijving van de methodiek
wordt venwezen naar bijlage 17.
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Tabel 6.4.1 Beoordelingscriteria voor natuur
deelaspect
vernietiging
vernietiging

vei stof ing
Verstoting

8.4.2

criterium
ruimtebeslag gebieden met een
beschermde status
ruimtebeslag leefgebied
besctiermde soorten
verstoring van broedvogels door
geluid
verstoring van wintergasten a.g.v.
aanwezigheid mensen

meeteenheid
oppervlakte (ha)

beoordeling)
kwantitatief

aanwezigheid beschermde soort en
oppervlakte (oerageergebied
winterqaslen
Akoestisch ruimte beslag (42 dB(A)contour)
menselijke activiteiten

kwalitatief en
kwant tatiet
(wintergasten)
kwEüitatief
kwalitatief

Effectanalyse beschermde gebieden
Geertjesgolf (H1)
Geertjesgolf ligt buiten de EHS en heeft geen beschermde natuurslatus. Er is daarom
geen effect op beschermde gebieden (het effect op soorten is beschreven in par. 8.4.3
l/m 8.4.5). Dit geldt voor alle alternatieven. Omdat het gebied dichtbij het beschermde
Natura-2000 gebied Waal ligt, zijn wel de mogelijke externe effecten op een beschermd
gebied geanalyseerd.
Transportzone en projectgebied havens
De transportzone ligt buiten de EHS en heeft geen beschermde natuurstatus. Het
projectgebied van de havens liggen wel binnen de EHS en binnen de SBZ Uiterwaarden
Waal. Als gevolg van alternatief 1 zal circa 12 ha, als gevolg van alternatief 2 t/m5 zal
circa 17 ha en als gevolg van alternatief 6 en 7 zal 25 ha EHS en SBZ Uiterwaarden
Waal (deels tijdelijk) worden aangetast.
Hoogwatergeul Winssense waarden
De Winssense waarden is in zijn geheel onderdeel van de SBZ Uiterwaarden Waal en
de EHS. Door winning van zand en de aanleg van een hoogwatergeul zal circa 15 ha
van dit gebied worden omgezet van productiegrasland in open water en circa 40 ha in
moerassig grasland. De rest van de waard zal omgevormd worden als natuurlijk
grasland.

8.4.3

Effectanalyse beschermde soorten: Geertjesgolf
De effecten op beschermde soorten in Geertjesgolf zijn voor alle alternatieven
grotendeels gelijk. Alleen als het gaat om verstoring van vogels treedt enig onderscheid
op: alleen in dat geval zijn de effecten per alternatief uitgesplitst.
Vernietiging flora
De effecten op de flora in dit gebied zijn door het lage aantal soorten en lage aantal
individuen van de Flora- en faunawet en andere bijzondere soorten gekwalificeerd als
nul (0).
Vernietiging leefgebied broedvogels
Het effect van de ingreep is dal (een deel van circa 218 ha) het leefgebied van de
aanwezige beschermde soorten zal verdwijnen. Tevens zullen enkele bosjes en
bomenrijen verdwijnen. Dit levert een matig negatief effect (-) op voor broedvogels.
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Verstoring broedvogels
De geluidsverstoring van broedvogels treedt hier in tw/ee fasen op: in de fase dat alleen
in Geertjesgolf wordt gewonnen en de fase daarna waarin naast Geertjesgolf ook in de
WInssense waard wordt gewonnen. Het akoestisch ruimtebeslag is in alternatief 1 in
beide fasen het grootst. Alternatief 2 t/m 5 hebben een iets minder groot akoestisch
ruimtebeslag in beide fasen dan alternatief 1, maar het verschil is niet groot. Daarom
krijgen alle 5 de alternatieven een effectbeoordeling: negatief (--). Alternatief 6 t/m7
heeft het kleinste akoestische ruimtebeslag in beide fasen en krijgt daarom een
beoordeling: matig negatief {-)
Vernietiging foerageergebied wintergasten
Het effect van de ingreep is dat een deel (circa 218 ha) van de overwinteringslocatie
(van circa 1860 ha) voor wintergasten wordt omgezet van foerageerg^ied in water.
Dit betekent voor de seizoensmaxima van veel soorten een vermindering van enkele tot
enkele honderden individuen. De ingreep heeft daarom een zeer negatief effect op
wintergasten (—). Het betreft hier voor een deel soorten waarvoor het Natura-2000
gebied ook is aangewezen. Het is vrijwel zeker dal een deel van de populatie
winten/ogels van het Natura-2000 gebied ook gebruik maakt van Geertjesgolf, Het Is
daarom mogelijk dat de vernietiging van deze foerageergebleden externe effecten heeft
op de Instandhoudingsdoelen van het Natura-2000 gebied.
Verstoring wintergasten
Volgens het ministerie van LNV zijn ganzen en andere foeragerende wintergasten
gevoelig voor verstoring door menselijke activiteiten. De werkzaamheden in het gebied
zullen in de beginfase daarom een lichte verstoring voor de foeragerende wintergasten
in de omgeving opleveren. Deze fase is echter kort (1.5 jaar) en blijft beperkt tot een
compact gebied. Een groot deel van de tijd valt buiten het winterseizoen en heeft dan
geen effecten op winten/ogels. De winwerkzaamheden met een boot zijn minder
verstorend (minder beweging zichtbaar) en door de langere tijd van de werkzaamheden
zal gewenning optreden. In beide gevallen is sprake van voorspelbare en herhaalde
activiteiten waardoor de kans op gewenning groot is. Door de beperkte ruimtelijke en
temporele gevolgen en de grote kans op gewenning is het totale effect van menselijke
aanwezigheid op wintergasten ingeschat als nihil.
Vernietiging leefgebied zoogdieren
Binnen dit projectgebied zijn geen waarnemingen bekend van beschermde zoogdieren.
Het effect op zoogdieren is waarschijnlijk nul (0) omdat ook weinig geschikte biotopen
voorkomen (voornamelijk agrarische graslanden).
Vernietiging leefgebied amfibieën
Door de zandwinning zal het (potentiële) leefgebied van de Poelkikker (Flora- en
faunawet: streng beschermde soort) en 4 algemene soorten verdwijnen. Een deel van
het gebied zal echter worden ingericht als pias-dras en rietland, dat mogelijk potenties
heeft voor amfibieën waaronder de Poelkikker. Het effect van de ingreep is daarom
matig negatief (-).
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Vernietiging leefgebied vissen
Als gevolg van de ingreep zal het leefgebied van de aanwezige vissoorten (waaronder
twee soorten van de Flora- en faunawet) tijdelijk verdwijnen. De plas die ervoor in de
plaats komt is zeer diep en heeft steile oevers waardoor de plas voornamelijk geschikt is
voor algemene soorten van stilstaande wateren. Het effect van de ingreep is matig
negatief {-).
8.4.4

Effectanalyse beschermde soorten: transportzone en voorhaven
De effecten die zich voordoen als gevolg van de transportzone en voorhaven zijn
tijdelijke effecten. Na gebruik wordt de transportzone (zoveel mogelijk weer in
oorspronkelijke staat hersteld. De voorhaven zal worden omgevormd tot watervoerende
hoogwatergeul. De permanente effecten van deze hoogwatergeul worden bij de
effectenanalyse van de Winssense waarden meegenomen (zie paragraaf 8.4.5).
Vernietiging flora
In de transportzone zijn geen beschermde of bijzondere soorten waargenomen. In het
gebied waarbinnen de havens van de verschillende alternatieven zijn gepland, komen
geen (alt. 1) of mogelijk geen (alt. 2 t/m 7) beschermde soorten voor. De effecten op de
flora is bij alle alternatieven nifiil (0).
Vernietiging leefgebied broedvogels
Binnen de transportzone zijn weinig natuurlijke biotopen aanwezig en is de waarde voor
broedvogels laag. Door het voorkomen van de Kwartelkoning (kwalificerende soort van
de SBZ Uitenwaarden Waal) in de Winssense waarden kan de ingreep in het
projectgebied van de voorhaven een negatief effect veroorzaken door het tijdelijk
(maximaal 12 jaar) verdwijnen van een deel van het leefgebied. Dit effect is al in 1993
voorzien en daarom is een uitruil van gronden in de uiterwaarden tussen SBB en
Geertjesgolf b.v. uitgevoerd. Hierdoor heeft 54 ha een natuurbeheer gekregen gericht
op de Kwartelkoning en stroomdalgrasland.
Ook de weidevogels zullen profiteren van deze ruil. Doordat de uitruil ten minste twee
keer zo groot is als het projectgebied in alle alternatieven, is het effect van de havens en
de transportzone van alle alternatieven, vergeleken met de situatie voor de uitruil
daardoor nul (0).
Verstoring broedvogels
De transportzone is arm aan broedvogels waardoor weinig verstoring zal optreden.
Hoewel het akoestisch oppervlak (binnen de 42 dB(A)-geluidscontour) in met name de
gebruiksfase van de haven klein is, kan als gevolg van de goede kwaliteit van het
gebied voor weidevogels toch gesproken worden van een matig negatief effect (-). Er is
daarin geen onderscheid te maken tussen de wachthaven (alternatief 1) en de kleine
voorhaven (alternatief 2 t/m 5). Bij de grote voorhaven (alternatief 6 en 7) is het
verstoringseffect een fractie groter; daarom wordt dit als negatief effect op broedvogels
aangemerkt (- -).
Vernietiging foerageergebied wintergasten
De transportzone heefi een dicht landschappelijk karakter en is hierdoor minder geschikt
als rust- of foerageergebied voor wintergasten. Het effect van de transportzone bij alle
alternatieven) is daarom nul (0). De havens van alternatief 1 en 2 t/m5 maken slechts
een klein onderdeel uit van de overwinteringslocatie dat gesteld kan worden dat het
tijdelijke effect op de wintergasten klein (O/-) is.
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De grote voorhaven bij alternatief 6 en 7 maakt een iets groter deel uit van
overwinteringslocatie, daarom is hel tijdelijke effect hier matig negatief (-).
Verstoring wintergasten
De transportzone is niet gesctiikt voor wintergasten. Slechts een klein deel van het
overwinteringsgebied zal verstoord worden en op den duur zal gewenning bij de vogels
optreden. Daarom is het verstoringseffect van de transportzone en het projectgebied
van de havens (van alle alternatieven) op wintergasten gering (O/-).
Vernietiging leefgebied zoogdieren
Binnen de iransportzone en het gebied van de kleine voorhaven zijn geen
waarnemingen bekend van beschermde zoogdieren. Het effect op zoogdieren is nul
omdat (bij alle alternatieven) weinig geschikte biotopen voor zoogdieren binnen het
gebied voorkomen.
Vernietiging leefgebied amfibieën
Binnen de transportzone en het projectgebied van de havens is alleen een algemene
soort van de Flora- en faunawet waargenomen. Het betreft een matig geschikt
leefgebied en voortplantingswater ontbreekt. Hel effect van de ingreep is zeer gering en
daarom gekwalificeerd als nul; dit geldt voor alle alternatieven.
Vernietiging leefgebied vissen
Binnen de transportzone en het projectgebied van de havens zijn geen vissen
waargenomen. De effecten van de ingreep zijn daarom nul; dit geldt voor alle
alternatieven.
8.4.5

Effectanalyse beschermde soorten: Winssense waarden
De effecten van de zandwinning op beschermde soorten in de Winssense waarden zijn
voor alle alternatieven gelijk, en worden hieronder besproken.
Vernietiging flora
De effecten van de ingreep op de flora is nul omdat de meeste soorten buiten het exacte
ingreepgebied vallen. Het verbeterde beheer tijdens en na de ingreep zal de
leefomstandigheden in het projectgebied over het algemeen verbeteren. Netto zal er
daardoor geen of nauwelijks effect optreden op populatieniveau.
Vernietiging leefgebied broedvogels
Hoewel een klein deel van het potentiële broedgebied en kerngebied van de
Kwartelkoning zal verdwijnen als gevolg van de aangetakte geul van 15 ha. zal de rest
van de uitenwaard omgevormd worden tot natuurlijke en structuurrijke graslanden: het
optimale biotoop van de Kwartelkoning. Het effect op de Kwartelkoning is daarom
positief (++). De langzame verandering van productiegrasland tot natuurlijk
uiterwaardgrasland bekent voor weidevogels een langzame vermindering van de
kwaliteit van een optimaal foerageergebied. Het effect van de natuurontwikkeling is voor
weidevogels daarom matig negatief (-)
Het totale effect op broedvogels Is matig positief (+).
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Verstoring broedvogels
De winwerkzaamheden vinden plaats in de laatste fase van het project, over een
langgerekt gebied dat over de volle lengte van de Winssense waarden ligt. De
geluidseffecten vinden daarom ook over de hele Winssense waarden plaats. Omdat het
een goed weidevogelgebied betreft zijn de effecten op broedvogels als gevolg van
geluidsoverlast matig negatief (-). Daarbij is er wel van uitgegaan dat de
graafwerkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden.
Vernietiging foerageergebied wintergasten
Het effect van de ingreep is dat een deel (circa 15 ha) van de ovenwinteringslocatie
wordt omgezet in water, dus een lichte verslechtering van het aantal ha
foerageergebied. Tevens wordt een lichte verslechtering in de kwaliteit van het
foerageergebied verwacht als gevolg van het omvormen (van circa 148 ha) van zeer
geschikte productiegraslanden naar iets minder geschikte want minder vette, natuurlijke
graslanden. Het uiteindelijke nagestreefde vegetatiebeeld zal pas na tien tot tientallen
jaren worden bereikt. De kwaliteitsvermindering zal daarom pas na tien tot tientallen
jaren optreden. De natuurlijkheid en de duurzaamheid van de foerageergebieden nemen
hierdoor echter toe. Een aantal van circa 41 ha zal versneld worden omgezet naar
moerassige uitenwaard graslanden. Het tijdelijke effect van vernietiging van 41 ha
foerageergebied is door rondom liggende foerageergebieden goed op te vangen. Het
effect van de natuurontwikkeling op ganzen en zwanen is daarom matig negatief (-)- Het
effect op overwinterende watervogels is echter positief als gevolg van de ontwikkeling
van de ondiepe hoogwatergeul van circa 15 ha de ontwikkeling van foerageergebied en
dus een licht positief effect (+). Het totale effect op wintergasten is daarom
gekwalificeerd als nul (0).
Verstoring wintergasten
De verstoring als gevolg van menselijke activiteiten vinden over de volle lengte van de
Winssense waarden plaats. Door de continue verplaatsing van de winwerkzaamheden
over een lange afstand zullen de vogels minder makkelijk aan de activiteiten kunnen
wennen. Het effect is daarom matig negatief (-).
Vernietiging leefgebied zoogdieren
Omdat in Winssense waarden weinig geschikte biotopen voor zoogdieren voorkomen en
geen exacte waarnemingen van zoogdieren bekend zijn, is het effect van de ingreep
ingeschat als nul (0).
Vernietiging leefgebied amfibieën
Zeer waarschijnlijk zal de ingreep geen negatieve effecten voor amfibieën opleveren
omdat in het exacte projectgebied geen amfibieën zijn waargenomen. Er zijn hier geen
voortplantingswateren en er doen zich regelmatig overstromingen voor waardoor het
projectgebied ongeschikt is als permanent leefgebied. Het effect op amfibieën is daarom
nul (0).
Vernietiging leefgebied vissen
Binnen de Winssense waarden zijn geen beschermde vissoorten waargenomen noch te
venwachten. Het effect van de hoogwatergeul is daarom nul (0).
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8.4.6

Vergelijking alternatieven
De zeven alternatieven die met elkaar vergeleken worden verschillen in twee van de
deelgebieden niet wezenlijk van elkaar. Het betreft de Geertjesgolf (Hl) en de
hoogwatergeul in de Winssense waard. Daarom berust de vergelijking van alternatieven
met name op de effecten van de verschillende manieren van transporteren (kanaal of
transportbanden), het verschil in havengrootte en de geluidhinder.
Tabel 8.4.1: Effecten beschermde soorten Geertjesgolf
Effect

Soortgro«p

Effect verstoring

VArnletiging
alls alt.

alt. 1 Vm 5

alt 6 en 7

Rora

0

n v.t.

n.v.t.

Brosd vogels
Wtnterq asten

_
___

0

0

Zooad leren

0

n.v.t.

nvt.

Amfibiedn

_
.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Vissen

_

In tabel 8.4.2 zijn de effecten van de transportzone en het havengebied van de
verschillende alternatieven nog eens naast elkaar gezet.
Tabel: 6.4.2: Vergelijking tijdelijke effecten In tranSDOftzone en voorhavengebied
Criterium

AiternaUef 1

Alternatiet 2 t/m 5

Allernattef 6 en 7

EHS en SVZ

12 ha

17 ha

25 ha

Vernietiging flora

0

0

0

Vernletiaina leetaebied broedvooels

0

0

0

Verstoring broed vogels

_

-

„

Vernietiging loerageergebled

0/-

0/-

•

Verstoring winterg asten

0/-

0/-

0/-

Vernietiging leefgebied zoogdieren

0

0

0

Vernietlaing leetaetMed amtibieAn

0

0

0

Vetmebging leefgebied vissen

0

0

0

winterg asten

Omdat de transportzone in een gebied wordt gelegd met weinig tot geen natuurwaarden
zijn de verschillen ook in dit deelgebied zeer klein. Alternatief 1 en alternatieven 2 t/m 5
veroorzaken de minste effecten en alternatief 6 en 7 de meeste effecten. Het betreft
echter alleen effecten op beschermde gebieden, broedvogels en wintergasten.
Tabel 8.4.3: Effecten beschermde soorten Winssense waarden
Soortnroep

Effect varnletiqlna

Effect veratoring

Flora

0

n.v.t.

Broedvogels

+

Wintergasten

0

_
.

Zoogdieren

0

nv.l.

AmtibieAn

0

nvt

Vissen

0

n.v.t.
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8.5

Gevolgen voor functies: landbouw en bebouvi/ing

8.5.1

Landbouw; verdroging en vernatting in eindsituatie
De zandwinning zorgt voor veranderingen in de grondwaterstanden; dit is beschreven in
paragraaf 8.11. Deze veranderingen in de grondwaterstanden hebben gevolgen voor de
opbrengsten van landbouwgebieden. Verhoging van de grondwaterstand kan zorgen
voor een toename van vernattingsschade, en een afname van de droogteschade. Bij
verlaging van de grondwaterstand treedt het omgekeerde effect op.
De verandering van de gewasopbrengsten is afhankelijk van het grondgebruik. Bij de
berekening van de verandering van de gewasopbrengst wordt rekening gehouden met
het grondgebruik', zoals weergegeven in figuur 8.5.1. De resultaten van de berekening
zijn weergegeven in figuur 8.5.2, en samengevat in tabel 8.5.1.
De positieve getallen in de onderstaande tabelten en figuren geven steeds een
verhoging van de landbouwschade aan (in %). De toename van de schade wordt deels
veroorzaakt door vernatting in de winter aan de zuidwestkant van de plas en door
verdroging aan de noordkant van de plas. In een zone tegen de dijk is sprake van een
toename van de natschade.

Figuur 8.5.1

Landgebruik volgons LGN3 1998

^ NB: in de eerdere concepten van het MER werd uitgegaan van grove indeling in landgebruik. In deze
eindversie is gebruik gemaakt van een gedetailleerder landgebruikskaart, waarin ook
(i ruit) boomgaard en zijn onderscheiden. Daardoor zijn ook de resultaten van de landbouwschade
aangepast.
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bren'gstd^f^ressie [%f'
Figuur 8.5.2

Verandering landbouwschade in eindsituatie (In %) (positief is toename sctiad»)

Wanneer de opbrengstveranderingen (in %) vermenigvuldigd worden met het oppervlak
waarover dit optreedt (in ha) ontstaat een maat voor de omvang van de schade {%ha).
Deze Is in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 8.5.1: Toename landbouwschade In eindsituatie in %ha (toename is positief in tabel)
schadeveranderlng

Gras

Bouwland

Boomgaard

Totaal

r%hal
klasse [%]
-10 tot-6%

0

D

0

0

-5 tot - 2 %

-2

•16

0

•18

2 tot 5%

41

1

0

41

6 lol 10%

9

0

9

19

Totaal

8.5.2

42 %ha

Landbouw: verdroging en vernatting tijdens uitvoering
Tijdens uitvoering van de zandwinning kan ook landbouwschade ontstaan. Deze schade
is alleen rond Geertjesgolf verschillend van de eindsituatie, omdat daar grondwater
"onttrokken" wordt aan de omgeving (bij aanleg van de hoogwatergeul wordt de ruimte
die ontstaat door zandwinning opgevuld met water uit de Waal, zoals ook in de
eindsituatie). De methodiek van berekenen van de grondwaterstandsverandering tijdens
uitvoering is aangegeven in paragraaf 8.10.
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Belangrijk om te vermelden is dat de hier beschreven effecten een indicatie betreffen
van de uiteindelijke verdrogings- en vernattingsschade. De grondwatereffecten en de
daarmee verbonden schade tijdens uitvoering zijn voor een groot deel afhankelijk van
de uitvoeringsplanning van uitvoering van de ontgronding, die op dit moment niet
bekend is. Ook blijkt het in principe mogelijk om de grondwaterstandsverlagingen
tijdens uitvoering in Geertjesgolf te compenseren met aanvoer Waalwater (zie par.
7.4). waardoor ook de verdrogingsschade voor de landbouw beperkt zou kunnen
worden. Dit speelt voor alle alternatieven OP dezelfde manier, en zorgt dus niet voor
onderscheid tussen de alternatieven.
Ten gevolge van de berekende verlaging wordt aan de zuidwestkant van de plas een
afname van de landbouwschade berekend en aan de noordkant een toename van de
schade. De berekende verandering van de landbouwschade (opbrengstdepressie) is
weergegeven in figuur 8.5.3. De schade is tevens weergegeven in tabel 8.5.2. Ten
gevolge van het ontgraven is aan de noordkant van de plas significante toename van de
landbouwschade te vernachten. Aan de zuidkant wordt juist een afname van de schade
berekend.
Tabel 8.5.2:

Indicatie toename landbouwschade tijdens uitvoering in %ha (toename is positief in
tabel)

MiMMtoVWanderIng

Gras

Bouwland

Boomgaard

Totaal

klasse [%]
-tOtot-6%

0

-4

0

-4

-S tot - 2 %

-447

-208

•2

•658

2 lot 5 %

111

4

4

120

6 tot 10%

0

0

0

Totaal
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Figuur B.5.3 Indicatie verandering land bouwschade (In %) tijdens uitvoering (positief is toename schade)

In eerste instantie werd uitgegaan van een grove indeling van landgebruik, waarbij (als
bovengrens) de schade is bepaald als alle landbouwgrond gras- dan wel bouwland zou
zijn. Hoewel deze berekening inmiddels is verfijnd (zie biz. 98). zijn de resultaten van
deze bovengrensbenadering ter vergelijking hieronder weergegeven (tabel 8.5.3 en
8.5.4 met bijbehorende figuren).
Ten gevolge van de berekende verlaging wordt aan de zuidwestkant van de plas een
afname van de landbouw schade berekend en aan de noordkant een toename van de
schade. De berekende schade verandering is weergegeven in figuur 8.5.4 en 8.5.5 voor
als in het gehele gebied ofwel bouwland ofwel grasland voorkomt. De
schadeveranderingen zijn tevens weergegeven in tabellen 8.5.3 en 8.5.4. Ten gevolge
van het ontgraven is aan de noordkant van de plas signilicante landbouwopbrengstafname te venwachten.
Tabel 8.5.3:

Indicatie verandering landbouwopbrengslen tijdens uilvoering (1) uitgaande van:
landbouwgrond is getieel bouwland

Bchadeklasse (%)

nats<rfiKl«(%ha)

droogtMchadcr^ha)

totaal

van

tot

-20

-10

-270

0

•270

•10

-5

•930

0

-930

•5

-2

•1205

0

-1205

2

S

0

972

972

5

10

0

32

32

10
Totaal

20

0

0

0
-1.401
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Tabel 6.5.4:

Indicatie verandering landbouwopbrengsten tijdens uitvoering (2) uitgaande van:
landbouwgrond is geheel grasland

Schadeklasse %
van
tot
-20
-10
-10
-5
-5
-2
2
5
5
10
10
20
Totaal

natschade (%ha)

droog tesctiade (%ha)

-357
•664
0
0
0
0

0
0
940
45
0
0

totaal
•357
-664
940
45
0
0
-236

-5-2
-2--1.01
-IJDl- 1.01
1.01-2
2-5
S- 10
Figuur 8.5.4

Indicatie verandering landbouwopbrengsten (in %) tijdens uitvoering uitgaande van:
landbouwgrond Is gelieel bouwland
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Rguur 8.5.5: Indicstle verandering landbouwopbrengsten (in %) tijdens uitvoering uitgaande van:
landbouwgrond is geheel grasland

8.5.3

Overige effecten op de landbouw
De zandwinning brengt - bij alle alternatieven - met zich mee dat een aanzienlijk areaal
grond aan de landbouw wordt onttrokken, zowel in Geertjesgolt als in de uiterwaarden.
Dit heeft direct gevolgen voor de betreffende agrariërs, die hun bedrijf moeten
beëindigen en/of elders hun bedrijf moeten voortzetten. Ook voor de bedrijven in de
omgeving kan de ontgronding nadelen met zich meebrengen; zij worden beperkt in hun
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden en er gaat een areaal voor potentiële mestafzet
verloren. Hinder door natuurontwikkeling in de nabijheid van landbouwgebied (door
juridische inperking van de bedrijfsontwikkeling of wilde flora en fauna) wordt niet
verwacht: de natuurontwikkeling in Geertjesgolt is beperkt en heeft geen hoog
ambitieniveau, en de Winssense Waarden worden geheel als natuurgebied ingericht.
Deze effecten zijn voor alle alternatieven hetzelfde.

8.5.4

Overzicht effecten op bebouwing
Bewoners van het gebied rond de zandwinning krijgen op verschillende manieren te
maken met de effecten van de zandwinning. Voor specifiek bebouwing geiden de
volgende effecten:
• mogelijk {toename van) grondwateroverlast direct achter de Waaldijk, tijdens
hoogwater; zie hiervoor paragraaf 8.11;
• geluidhinder, laagfrequent geluid en trillingen; zie paragrafen 8.7 en 8.8.
• verandering van de bereikbaarheid van bepaalde gebieden; zie hieronder.
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Verder zal er 1 huis met bedrijfsgebouw langs de Betenlaan en een bedrijfsgebouw
langs de Koningstraat plaats moeten maken voor de zandwinning (zie figuur 8.5.5). Dit
is bij alle alternatieven het geval.
Zettingen worden niet venwacht op basis van de indicatie van de grondwateretfecten
tijdens uitvoering (zie paragraaf 8.13). Net als bij de landbouwopbrengsten geldt
hiervoor dat de planning van de uitvoering van belang is; deze zal bij het aanvragen van
vergunningen voor het project duidelijk moeten worden.

Figuur S.5.S: Gebouwen In en rond de zandwinning

In Geertjesgolf verdwijnen enkele wegen door de ontgronding; een deel van de
Koningstraat, de Verlengde Deijnschestaat en de Verlengde Geerstraat. Mogelijk wordt
tijdens uitvoering voor korte tijd de Betenlaan onderbroken om materieel van de oostnaar de westpias te varen; dit is afhankelijk van de uitvoeringsmethode van de
ontgronder.
Door aanleg van de hoogwatergeul zullen ook de wegen door de uitenwaarden moeten
wijzigen. De enige woning in het projectgebied is De Ruif. Uitgangspunt is dat deze
woning over een (nieuwe) weg bereikbaar moet blijven. Door de functieverandering van
de uiterwaard (van landbouw- naar natuurgebied) kan de ontsluiting van de rest het
gebied nader worden herzien; hiervoor is nog geen plan gemaakt.
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6.6

Landschap, cultuurhistorie en archeologie

8.6.1

Inleiding
Effecten op geomorfologie, landschap en cultuurhistorie zijn voor twee fasen
beschreven: tijdens uitvoering van de zandwinning (paragraaf 8.6.3) en In de
eindsituatie, na afloop van het project (paragraaf 8.6.4).
De effecten tijdens de uitvoering hebben met name betrekking op de Voorhavens de
transportzone, en de Installaties voor de zandwinning.
Voor de eindsituatie Is met name de eindinrichting van belang, dus in de uiterwaarden
de fioogwatergeul en In Geertjesgolt de zandwinplassen.
De effecten zullen per deelingreep beschreven worden:
• Uiterwaard: aanleg en opvulling van haven (verschillende grootten) en nieuwe geul
• Transportzone: aanleg van transportbanden o( kanaal
• Geertjesgolf: aanleg van zandwinplas,
In onderstaand schema wordt weergegeven voor welke fase effecten beschreven zijn
per onderwerp.
Tabel B. 6.1: Soort effecten

Geomorlologie

Tijdens uitvoering

In «IndsltiMtl*

Eftecten door aanleg van de haven in de

Maximate omvang van ellecten door aanleg

uiterwaard

van de geul in uiterwaard, na dempen v ^ i
de haven

Cultuurhistorie en

Effecten m öe Transportzone voor twee

Maximaie omvang van effecten door aanleg

Archeologie

typen alternatieven met en zonder kanaal.

van zandwinplas in Geertjesgolt en

Paffonsn en

uiterwaard, in Transportzone geen nieuwe

structuren.

effecten

Waardevol ie
Elementen

8.6.2

Landschap

Effecten te vet wachten door aanwezigheid

Eftecten door aanwezigheid zandwinplas en

structuur- en

installaties en depots in alle deelgebieden

geulen in H1-Iocatie en uiterwaard.

beeldken merken

Tevens effecten in de Transportzone door

Ti]deli|ke eftecten in Transportzone worden

aanieg kanaaJ in één van de altern^ieven

opgeheven.

Methodiek beoordeling
De beoordeling van de alternatieven wordt net als de beschrijving van de huidige
situatie gebaseerd op de volgende aspecten:
• geomoftologische waarden;
• historische patronen en structuren;
• historische elementen;
• de huidige verschijningsvorm van het landschap, structuurkenmerken en
beeldkenmerken.
Geomorfologlsche waarden worden beschreven In kwalitatieve vorm. Vervolgens
worden scores toegekend aan de effecten, als volgt:
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Tabel 8. 6.2: Scores bl) beoordeling aspect geomorlologlsche waarden
score

Betekenis
Sterke aantasting door vergraving van bestaande geomorfologisch waardevolle elementen, aantasting
over grote op{>ervlakte, waarbij één ol meer waardevolle elementen voor meer dan de helft zullen
verdwijnen, en/ol met meer m het landschap herkenbaar zijn
Aantasting door vergraving van bestaande geomorfologisch waardevolle elementen, één o( meer
waardevolle elementen zullen voor een deel vefdwijnen. ol met meer m het landschap herkenbaar zijn
Enige aantasting van bestaande geomorlologische waarden Eén ol meer waardevolle elementen zu'len
nog wel herkenbaar zijn in het landschap, maar worden aangetast
Geen verandering voor bestaande geomorfologisch waardevolle elementen
Bestaande geomorlologische waarden zullen door de voorgenomen activiteit C>eter herkenbaar worden in
het landschap Geen of nauwelijks aantasting van bestaande waarden door vergraving
Bestaande geomortologische waaiden zullen door de voorgenomen activiteit beter herkenbaar worden m
het landschap Geen aantasting van bestaande waarden.
Bestaande geomortologische waarden zullen door de voorgenomen activiteit veel beter herkenbaar
worden in het landschap Geen aantasting van bestaande waarden

De effecten van de alternatieven op historische patronen en structuren
(kenmerkende combinaties van landschappen en landschapselementen) worden
beschreven en voorzien van scores als in onderstaande tabel.
Tabel 8.6.3: Scores bij beoordeling aspect historische patronen en structuren
score
—

betekenis
Een ol meer historische patronen en structuren worden sterk aangetast, ol verdwijnen geheel
Een ol meer historische patronen en structuren worden aangetast
Enige aantasting van histonsche patronen en structuren

O

Geen aantasting van historische patronen en structuren.

*

Enig herstel van verdwenen historische relaties, patronen en structuren

* +

Herstel van verdwenen historische relaties, patronen en structuren

+ ++

Belangrijk herstel van verdwenen historische relaties, patronen en structuren

De effecten van de alternatieven op historisch waardevolle elementen worden
beschreven en voorzien van scores als in onderstaande tabel.
Tabel 8,6.4: Scores bl) beoordeling aspect historische waardevolle elementen
score

Betekenis

—

Een of meer historische monumenten en andere elementen worden sterk aangetast, of verdwijnen
geheel Uit hel landschap
Een of meer historische monumenten en andere elementen worden aangetast
Enige aantasting van historische monumenten

O

Geen aantasting van historische monumenten en andere elementen

+

Enig herstel van aangetaste historische monumenten, weer herkenbaar maken van relicten in het
landschap

++

Herstel van een verdwenen of aangetast monument of relict in het landschap.

* +*

Herstel van meer dan één verdwenen of aangetast monument ol relict m het landschap

Effecten de verschijningsvorm van het landschap (structuur en ruimtelijke relaties)
worden als hieronder aangegeven (tabel).
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Tabd 8.6.5: Scores bij b«oordellng aspect structuur en relaties
score

betekenis
Belangrijke negatieve effecten op de hoofdstructuur van het landschap, door aantasting of verdwijnen
van structuurdragers. Duidelijke vermindering van tier ken baarheid van één of meer landschapstypen
Negatieve effecten op de hoofdstructuur van het landschap, door aantasting van structuurdragers, of
ernstige aantasting van óón stiucluurdrager. Vermmdanng van herkenbaarheid van één ol meer
landschapstypen
Enige negabeve etfecten op structuurdragers. en enige vermindenng van herkenbaarheid van de
verschillende landschapstypen
Geen effecten op structuurdragers en relaties
Enige versterking van de ruimtdijke hoofdstructuur van het landschap, ruimtelijke structuurdiagers
behouden en verslerkl Verschillen tussen landschapstypen meer herkenbaar
Versterking van de ruimtelijke hoofdstructuur. Verschillen tussen landschapstypen meer herkenbaar, een
deel van de structuurdragers accenten.
Duidelijke versterking van de ruimtelijke hoofdstructuur Verschillen tussen landschapstypen meer
herkenbaar, strucluurdraqers duideliike accenten

Visuele hinder treedt op als het beeld van het landschap in negatieve zin verandert.
Effecten op de het beeld van het landschap zijn beoordeeld op basis van
beeld ken merken:
Tabel 6,6,6: Scores bij beoordeling aspect beeld ken merk en
score

betekenis
Grote visuele hinder door sterke aantasting van één of meer beeld kenmerken, of verdwijnen van éón of
meer beeld ken merken
Visuele hinder door aantasting van één of meer beeld ken merken, of het verdwijnen van één van de
beeldken merken
Enige visuele hinder door aantasting van één ol meer beeldken merken
Geen aantasting van beeld ken merken
Enige versterking van één van de beeld ken merken (bijvoorbeeld aanvullen lanen en groenelementen, of
zichtlijnen openen)
Duidelijke versterking van één beeldkenmerk, of enige versterking van meer dan één beeldkenmork

<-

8.6.3

Duideliike versterking van meer dan één beeldkenmerk

Effecten tijdens uitvoering
Geomorfologie
Uiterwaarden
Door de aanleg van de Voorhaven zijn effecten te verwachten. De Voorhaven verschilt
namelijk in grootte (zie paragraaf 7.3). De effecten komen hiermee overeen. Hoe groter
de Voorhaven. hoe groter het effect op de geomorfologische waarden.
De ingreep is weergegeven in figuur 8.6.1.
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Figuur B.6.1: Ingreep In relatie tot huidige goomorfologle

Tab«l 8.6.8: Samenvatting eftectwaardering geamorfologie
Overzicht aantasting geomorfologiscti waardevol gebied door de
volgende activiteit:

Aanleq Voorhaven (hal
Oordeel

Alternatief

Alternatief

Alternatief

1:

2-5: Kleine

6-7: Grote

Wachttiaven

Voorhaven

Voorhaven

3,63

9,27

17,63

-

--

Cultuurhistorie en archeologie
In de transportzone en het aangrenzende deel van de uiterwaarden worden de enige
effecten op cultuurhistorie en archeologie venwacht, die specifiek zijn voor de
aanlegfase. In alternatief 1 wordt een kanaal aangelegd tussen de Voorhaven en de
winplas in deze zone. In de andere alternatieven zullen slechts pijpen of
transportbanden aanwezig zijn.
Effect op historische structuren en patronen
De historische oeverwal met zijn parallelle verbindingen zal bij aanleg van een kanaal
op een nieuwe plek geheel doorsneden worden. Hierdoor wordt de stroomrug als geheel
enigszins aangetast, en plaatselijk minder afleesbaar in het landschap. Het effect op
historische structuren en patronen is dan ook beoordeeld met een -.
Effect op historische elementen
Effecten van de aanleg van een kanaal zijn onder andere de doorsnijding van een dijk,
waarin een historische dijkkern aanwezig zal zijn. Ook de Verlengde Molenstraat, een
historische weg binnen de kern Winssen wordt doorsneden.
Tevens doorsnijdt het kanaal een gebied met een hoge verwachtingswaarde voor resten
uit de steentijd door de aanwezigheid van een onverspoeld pleistoceen zandoppervlak
in de ondergrond (ca, 0,25 ha). Gezien de hoge dichtheid aan vondsten en monumenten
in het gebied wordt de kans van aantasting van het bodemarchief zeer hoog geacht.
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Het oordeel is dan ook - - -, omdat minimaal één historisch waardevol element zeer
sterk wordt aangetast.
Bij de overige alternatieven wordt een duidelijk tijdelijke transportstructuur aangelegd.
waart)ij geen structuren of elementen worden aangetast. Voor alle criteria met
betrekking tot cultuurhistorie scoren deze alternatieven dan ook een 0.
Tab«J S.6.9: Samwtvsttlng beoordaling Cultuurhistorie
Aanlegtma

Allarnaüet 1, sanleg kanaal

Histofisch waardevolle patronen

Overifie alternatieven (2-7)
0

en structuren
0

Historisch waardevolle elementen

Landschap
Tijdens uitvoering is er vooral effect te venwachten op het landschap door de
aanwezigheid van een geleidelijk aan groeiend wateroppervlak, zandzuig- en
klasseerinstallaties en depots. De effecten van de installaties zijn groot, maar wel
tijdelijk.
Uiterwaarden
Structuurkenmerken
In alle alternatieven wordt een haven aangelegd in de uitenwaarden. waardoor het beeld
van de haven ter plaatse sterk zal veranderen. In de structuurdragers zal weinig
veranderen met uitzondering van de kanaalvariant, waarbij de dijk doorsneden zal
worden, en voorzien zal worden van een sluis. Hierdoor zai de dijk ter plaatse duidelijk
doorsneden worden. Dil is beoordeeld als een ernstige aantasting van één van de
structuurdragers (--).
Beeldkenmerken
Het beeld zal negatief beïnvloed worden door aanleg van de Voorhaven. De ruimte
wordt kleiner en het zicht op de rivier zal verminderen. Deze invloed is het grootst in de
alternatieven 6 en 7 door de aanwezigheid van de klasseerinstallatie. Hier is sprake van
een ernstige aantasting van de beeldkenmerken, door de toevoeging van grote
technische installaties in open gebied. De hogere drijvende installatie zal van veraf
zichtbaar zijn.
Transportzone
Structuurkenmerken
In de transportzone zullen persleidingen en/of transportbanden (alternatief 2-7), of een
kanaal (alternatief 1) aangelegd worden. Zowel de pijpen als de transportbanden
worden gekenmerkt door een zichtbaar tijdelijk karakter. Bestaande wegen en andere
lijnen in het landschap zullen niet doorsneden worden, er zal dus weinig effect zijn op de
bestaande structuurdragers.
Het kanaal voegt wel een zeer duidelijke structuurdrager aan het landschap toe, die niet
bijdraagt aan de herkenbaarheid van het landschapstype stroomrug ter plaatse. Tevens
worden belangrijke structuurdragers, de oost-west verlopende hoofdverbindingen op de
stroomrug doorsneden.
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Figuur 8.6.2; Foto transportband (bij klasseerinstallatie)

Beeldkenmerken
De beeldkenmerken zullen in de transportzone iets veranderen door aanleg van pijpen
of transportbanden. Het aandeel techniek in het beeld van het landschap zal immers
zichtbaar toenemen voor een zone rondom de transportbanden.
De transportzone ligt midden op de stroomrug, waardoor het zicht op de pijpen of
transportbanden overigens wel beperkt zal blijven tot een direct aangrenzende zone. Er
Is immers veel beplanting en bebouwing aanwezig op de stroomrug zelf.
Verder worden geen beeldkenmerken aangetast.
De aanleg van een kanaal heeft plaatselijk een grote impact op de bestaande
beeldkenmerken in het landschap. De opgaande begroeiing en andere
landschapselementen worden vervangen door een kanaal.
Geert iesaolf
Structuurkenmerken
Tijdens uitvoering bestaan de effecten in het gebied Geertjesgolf uit twee
hoofdcomponenten, namelijk de geleidelijk aan groter wordende wateroppen/lakte in
combinatie met de aanwezigheid van de zandwininstallaties.
Beeldkenmerken
De installaties in Geertjesgolf vjorden gekenmerkt door een technische bedrijfsmatige
uitstraling en zeer grote schaal, die niet aansluit op de schaal van het huidige
landschap, waardoor de beeldkenmerken tijdelijk sterk veranderen in negatieve zin.
Ook de openheid wordt door de aanleg van gronddepots en de aanwezigheid van de
installaties aangetast. Niet alleen de installaties hebben invloed maar ook de
gronddepots. De hoogte en locatie van deze depots is nog niet bekend, en zal tijdens de
uitvoering bepaald worden. Bij vergunningverlening kunnen deze depots overigens wel
aan voonwaarden gebonden worden. De installaties zullen door hun omvang zeer
aanwezig zijn in het landschap. Zichtlijnen zullen tijdelijk doorbroken worden. Deze
visuele hinder is het sterkst bij een drijvende installatie, mede doordat deze hoger {maar
kleiner in oppervlakte) is dan de landinstallatie (zie figuur 8.6.3).
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Foto land in stal lat e

Foto diijvende installane

Figuur B.6.3: Foto's landlnslallatie en drijvende installatie

In tabel 8.6.10 zijn de waarderingen voor landschap per subgebied weergegeven in één
overzichtstabel.
Tabel S.6.t0: Samenvatlins beoordeling Landschap aanleglase
Alternabeven

1

2en3

4 en 5

6

7

Locabe klasseren

Geertiesaolt

QawttssaoH

Geettjesgolf

Voor haven

Voor haven

KlassoorinslaJIatJQ

Drijvend

Drijvend

Land

Bijzonderheden

Kanaal

Drijvend
LarKJdepot

Drijvend
Onderwater depot

Uilarw«ard«n
Structuurdragers
BeeMksnmorken

_.

0

0

,

-

__
..

0

-

0

0

0

0

0

.

-

_

-

-

Transporlzone
S^uctujfdraqers
Beeld Ken met ken
Geertjesgoir

8.6.4

SIructuurdfaqers

EFfecten urt eindsiluatis ontstaan aeleldellik aan

Beeld Kan met ken

...

—

.-

Effecten eindsituatie
De aanwezigheid van het eindresultaat is maximale vergravingsverstoring en maximale
omvang van water en kades. Tevens Is de zandwinplas ingericht en heeft het
ingreepgebied zijn nieuwe landschappelijke beeld gekregen.
Geomorfologie
Uiterwaarden
Er wordt een nieuwe hoogwatergeul in de uiterwaarden aangelegd. De voorgestelde
geul kan echter niet reliëfvolgend aangelegd worden, en ligt circa 100 meter buiten de
dijk. De werkelijke historische geul (zie RAAP. 2006) grenst daarentegen direct aan de
dijk. Op figuur 8.6.1 is de voorlopige geul gecombineerd met de geomorfologische
waarden in het gebied te zien. Duidelijk is te zien dal een aanzienlijke aantasting van de
bestaande jonge oeverwal optreedt. Deze aantasting is beoordeeld met - - . .
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Tabel S.6.11: Samenvatting eltectwaarderjng geomorfologie eindsituatie
Overzicht aantaslint) geomorfologlsct) waardevol gebied door da

Alternatief

Alternatiet

Alternatief

volgende activiteit:

1:

2-5: Kleine

6-7: Grote

Wachthavwi

Voorhaven

Voorhaven
0,65

0,65

0.65

Aanleg en herstel Vooftiaven (ha)

3,63

9,27

17,63

Aanleg QQUI. exclusiel Voorhaven (ha)

40.06

36.29

29,39

Totale aantasting geomoffdogisch waardevol gebied (ha)

44.34

46,21

47,67

Oordeel

...

...

._

Verlaqjnq oeverwal (ha)

Cultuurhistorie en archeologie
Effecten zijn te venAochten in de uiterwaarden en het gebied van Geertjesgolt. In de
transportzone zal niets aangelegd worden. Bij alternatief 1 wordt het kanaal gedicht.
Historische structuren en patronen
Na aanleg van de geul blijft het landschap van de uiterwaarden een buitendijks
landschap, doch meer een landschap met veel moerasnatuur, in plaats van de
historisch gegroeide open beweide uiterwaard, met kleine moerasbosjes, die binnen de
dijken is opgeslibd. Er is een verandering in ontwikkelingsrichting, een nieuwe geul
wordt aangelegd, op een geheel nieuwe locatie (de historische locatie was direct
onderaan de dijk). Het landschapstype "uiterwaard" blijft echter wel herkenbaar. De
bestaande historische structuren in de uitenwaarden. bestaand uit de loodrecht
instekende wegen zullen aangetast worden. Op patroon- en structuurniveau zullen
effecten vermeden worden, omdat de oude verbindingen wel in stand blijven via
bruggen.
Het gebied van Geertiesaolf wordt van komgrond één grote waterplas. Hierdoor wordt
het proces van occupatie in feite weer omgekeerd. De schaal van de waterplas is
bovendien zeer groot. De patronen en structuren in het gebied Geertjesgolt zullen
verdwijnen. De noord-zuidlijnen worden alle vervangen door de winplas. waardoor ook
de verbindingen met de komgronden zullen verdwijnen. De verbindingen die intact
blijven zijn de Begijnenstraat, de hoofdverbinding via de Betenlaan en de verbinding via
de Deijnsche straat. Deze verandering is dan ook beoordeeld met een - Historiscfie elementen
De doorsnijding van de oude wegen en kades door aanleg van de geul in de
uiterwaarden is negatief op elementniveau. De afleesbaarheid van het landschap kan
echter wel in stand blijven, zie hierboven ook onder het kopje "Historische structuren en
patronen". Aantasting van het oudheidkundig bodemarchiet blijft beperkt tot toevallige
vondsten en resten van historische waterstaatkunde (oude dijken etc.) De
uitenwaarddelen met een hoge verwachting liggen alle binnen 100 meter vanaf de dijk
en zullen niet vergraven worden.
Ook in het gebied Geertiesaolf zijn enige effecten te verwachten. De omvang van de
winplas is echter zodanig gekozen dat geen historisch bouwkundige monumenten en
archeologisch waardevolle locaties worden aangetast. Wel zullen een aantal historisch
gegroeide elementen van het landschap verctwijnen, namelijk het verlengde van de
Deijnsche straat, de Koningsstraat, een deel van de Dwarssteeg. een deel van de
Verlengde Geerstraat.
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Tabel 8.6.12: Samenvatting effectbeoordeling historische elementen eindsituatie
Eindsituatie

Uiterwaarden

Traneportzone

Geertlesgott

Historisch waardevolle patronen

-

0

--

--

0

-

en structuren
Historiscli waardevolle elementen

Landschap
Na aanleg van de zandwinplas ontstaat een nieuw landschap. Voor de beoordeling
zowel de aantasting van het bestaande landschap als de beoordeling van wat ervoor in
de plaats komt van belang. De zandwinplas en de geul vormen nieuwe structuurdragers
In het ingreepgebied. Deze dragers beïnvloeden tevens de beeldkenmerken.
Strucluurkenmerken
In de uiterwaarden zal de hoofdstructuur nog steeds bepaald worden door de rivier de
Waal met aan weerszijden de winterkades. De dwars erop staande hoofdtoegangen van
de dijk af, zullen grotendeels aanwezig blijven, zij het in een andere vorm. Het
bodemgebruik zal verschuiven, van meer weide met wat natuurgebied naar
natuurgebied met wat open begraasde gronden.
In het gebied Geertjesgolf ontstaat een nieuwe ruimtelijke indeling, waarbij de maximale
maat die van de plas is. Deze plas wordt omzoomd door stranden (noordzijde),
rietkragen en opgaande begroeiing (overige zijden), en lage kades rondom de
waterplas. De bestaande structuurkenmerken met de wegen vanaf de Koningsstraat van
Noord naar zuid het komgebied m. zijn voor een deel verdwenen. Ook is de Noord-Zuidrelatie In het bodemgebruik verdwenen, en is het landschapstype Komgebied ter plaatse
niet herkenbaar meer. Het effect op structuurniveau is daarom beoordeeld met een — .
Beeldkenmerken
In de uitenwaard is in de eindfase de geul aangelegd, waardoor het aandeel water in het
beeld aanmerkelijk toeneemt. Hetzelfde geldt voor het aandeel opgaande begroeiing.
Voor de uitenwaarden zullen de beeldkenmerken veranderen. De toename van het
aandeel water en natuur in het beeld en de grotere toegankelijkheid (onverharde paden)
is positief. Negatief is de afnemende openheid en daardoor het afnemende zicht op de
rivier en de boten.
Ook voor het gebied Geertjesgolf zal het beeld veranderd zijn. Het beeld zoals
opgenomen in figuur 7.2.2 wordl hierbij als referentiebeeld gehanteerd. Uitgegaan wordl
van een vegetatie rondom de plas van rietkragen met hooguit een enkele wilg,
gecombineerd met een niet begroeide kade. Door de aanwezigheid van het water
verandert het karakter van de ruimte wezenlijk. Het gebied blijft open, maar de geleding
door bomenrijen verdwijnt. Plaatselijk zal door hoge rietkragen het zicht minder zijn.
Negatief is de verminderde openheid, positief de verhoging van het aandeel water en
natuur.
Tabel 8,6.13: Samenvatting effectbeoordeling landschap
Eindsituatie

Uiterwaarden

Transporlzone

Qaertlesgolf

Structuur ken merken

,

0

...

Beeldkenmerken

0/+

0

0/-
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6.6.5

Mogelijke mitigerende maatregelen
Mitigerende maatregelen hebben vooral betrekking op de uitvoeringsfase, en de daarbij
optredende visuele hinder. Door de begrenzing van de zandwinplas aan de oostzijde
wordt veel van de archeologische waarden ontzien, en ook de Koningsstraat blijft intact.
Beperken van de visuele hinder in de uitvoeringsfase is mogelijk voor een drijvende
installatie, een landinstallatie en de transportband.
Door het aanleggen van een depot tussen de woningen en de zandwinplas in de
Geertjesgolf kan de visuele hinder verminderd worden van de drijvende installatie. Een
voonwaarde hierbij is dat deze depots landschappelijk worden ingericht, dat wil zeggen
voorzien van bomen en struiken. Uiteraard zal dit in overleg met de omwonenden
afgesproken moeten worden, omdat door de depots ook het uitzicht op het
achterliggende landschap met winplas verdwijnt. De waardering van beide opties zal
verschillen per bewoners(groep).
Bij de landinstallatie kan door het gebruik van depots bij de landinstallatie zelf het zicht
van omwonenden op de installaties verminderd worden.
Ook transportbanden kunnen ingepast worden in hel landschap. Belangrijk is het
zorgvuldig kiezen van een route, die toelaat de ligging van de transportband zo laag
mogelijk te houden, door zo weinig mogelijk wegen te kruisen. Ook een voegen naar de
historische lijnen in het landschap en het vermijden van bestaande
beplantingselementen zal de effecten in positieve zin beïnvloeden.

8.7

Geluidhinder

8.7.1

Methodiek effectenonderzoek algemeen
De structuur van het onderzoek voor zowel aspect audiogeluid, laagfrequent geluid en
ü-illingen is als volgt:
• prognose van audiogeluid, het laagfrequent geluid en trillingsniveaus t.g.v. de
installaties berekenen;
• toetsing c.q. alternatieven vergelijken;
• conclusie formuleren;
• beschouwing mitigerende maatregelen.
Voorliggende studie van het aspect geluid is een prognoseonderzoek op basis van
beschikbare gegevens en uitgangspunten naar de verschillen tussen de verschillende
alternatieven. Deze verschillen zullen worden uitgedrukt in aantallen woningen in
geluidklassen.
Typisch aan een zandwininrichting is de dubbele tijdelijkheid. De inrichting is lijdelijk en
de geluidimmissie op woningen is nabij de winplas veelal ook tijdelijk omdat het
akoestisch zwaartepunt bij de winplas (zuiger en/of klasseerinstallatie) in de loop der tijd
verschuift. Ook de geluidimmissie nabij de Voorhaven varieert. De geluidimmissie
varieert door de waterstanden in de Voorhaven. Bij een hogere Waalwaterstand komen
schepen en evt. drijvende klasseerinstallaties of zuigers (bij alternatief 6 en 7) minder
diep onder de bovenkant van de Waalbandijk te liggen, waardoor de geluidafschermende werking van deze dijk en een evt, landdepot of geluidswal (alternatief 6
en 7) vermindert.
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Ondanks deze verschillen moeten de alternatieven toch op basis van eenzelfde soort
situatie met elkaar worden vergeleken. Er is daarom een keuze gemaakt.
De alternatieven worden vergeleken op basis van een gemiddelde bedrijfssituatie.
Deze situatie houdt in:
• in Geertjesgolf: zandzuigers en evt. drijvende klasseerinstallaties liggen in het
midden van de westelijke winplas;
• in de Voorhaven: er wordt uitgegaan van een gemiddelde Waalwaterstand.
Daarnaast wordt een "worst case" bedrijfssituatie beschouwd; deze is van belang
voor de vergunbaarheid van de alternatieven. In het studiegebied liggen 339 relevante
geluidgevoelige objecten. Er is gekozen om die worst case situatie in beeld te brengen
waarbij juist het grootste aantal geluidgevoelige objecten in een hoge geluidklasse
terecht komen.
Na dit MER. ten behoeve van vergunningaanvragen, zal de geluidhinder nog
gedetailleerder in kaart moeten worden gebracht; dan wordt (conform de eisen aan
onderbouwing van een vergunningaanvraag voor de Wet Milieubeheer) per individuele
woning de maximale geluidhinder bepaald die op enig moment op kan treden, en ook dit
wordt getoetst aan de normen.
8.7.2

Bedrijfsgegevens
De alternatieven en fasering zijn reeds beschreven in hoofdstuk 7. Daarnaast zijn de
geluidsgevoelige bestemmingen relevant.
In figuren 8.7.1 en 8.7.2 zijn alle geluidgevoelige objecten in het studiegebied middels
rekenpunten weergegeven. Tevens is in onderstaande figuren de ligging van de
rekenpunten weergegeven. Het gaat nabij de Voorhaven om lintbebouwing aan de
Waalbandijk. In noordelijke richting om de woningen in de noordelijke uiterwaarden van
de Waal. Een deel van de geluidgevoelige objecten in de noordwesthoek van het
studiegebied valt binnen de geluidzone van industrieterrein Deest. Ten oosten van het
studiegebied loopt de rijksweg ASO en ten zuiden loopt de provinciale weg N322. Bij een
beperkt aantal geluidgevoelige objecten (circa 20) aan de rand van het studiegebied
wordt het referentieniveau mogelijk door deze wegen bepaald.
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Figuur 8.7.1: Ugging rekenpunten noordzl|de waal
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Figuur B.7.2: Ligging rekenpunten zuidzijde Waal

8.7.3

Bedrijfssituaties
Voor de berekeningen is de worst case bed rijf ssituatie en de gemiddelde
bedrijfssituatie bepaald. Hierbij zijn alle voorkomende activiteiten die mogelijk op één
dag samen kunnen plaatsvinden, als maatgevend beschouwd. Hierbij wordt opgemerkt
dat het akoestisch zwaartepunt bij winning op Geertjesgolf gedurende de voortschrijding
van het project zal verschuiven omdat relevante geluidbronnen (zoals drijvende
klasseerinstallaties en zandzuigers) zullen verplaatsen. Woningen nabij Geertjesgolf
zullen niet gedurende de hele looptijd van het project worden belast met de
geluidbelasting behorende bij de worst case bedrijfssituatie. De voortschrijding van het
project in de tijd en hiermee de variatie in de geluidbelastingen van de woningen zal in
het MER in drie fasen kwantitatief worden beschreven.
Voor de geluidberekeningen voor winning op Geertjesgolf zal voor de worst case
bedrijfssituatie die situatie worden berekend waarbij de geluidbronnen relatief het dichtst
bij de grootste groep woningen liggen. Geluidbronnen met een relatief laag
bronvermogen en/of een korte bedrijfsduur, waardoor de bijdrage aan de geluidbelasting
venwaarloosbaar klein is, worden niet meegenomen in de worst case berekening.
In verband met afscherming van de kade en de Waaldijk ten opzichte van de woningen
gelegen achter de dijk. is de waterstand van de Waal van belang. Bij een hoge
waterstand komen schepen en installaties in de Voorhaven namelijk minder diep onder
de top van de dijk te liggen, en kan het geluid dat zij produceren verder dragen.
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Tevens is de locatie van verplaatsbare bronnen van belang. In het MER wordt de
volgende aanpak gevolgd.
• Bij doorrekening van de worst case bedrijfssituatie van elk MER-alternatief is een
vergelijking getrokken met de wijze van toetsen die later bij de vergunningaanvraag
voor de Wet Milieubeheer wordt gevolgd. Dan wordt een zgn. "representatieve
bedrijfssituatie" doorgerekend; dat is een maximale hindersituatie die vaker dan 12
keer per jaar voorkomt. Voor de worst case bedrijfssituatie is nu de waterstand met
een overschrijdingskans van 12 dagen per jaar ter hoogte van km 897 gehanteerd
{9,5 m +NAP). Hierbij wordt wat betreft de ligging van de bronnen gekozen voor een
situatie waarin de grootste groep woningen hinder ondervindt.
• Voor de onderlinge vergelijking van de diverse MER-alternatieven zal de
gemiddelde waterstand in de Voorhaven worden gehanteerd; dit is een waterstand
van 6,5 meter + N.A.P. Tevens wordt de gemiddelde locatie van bronnen
gehanteerd voor zover deze binnen een fase van het project van plaats kunnen
veranderen.
Rond de Voorhaven wordt een kade aangelegd in de vorm van een dijktichaam met een
talud 1:2. Op basis van tekening "profilering van aan te leggen kaden, depots en
afwerking oevers van de Voorfiaven in deWinssense-waard" K1332.A0/001 d.d. 3-12001 van Haskoning. De kade is in dit onderzoek aangenomen als een afschermend
object.
Verder wordt bij alternatief 6 en 7 een depot van toutvenant aangelegd tussen de
Voorhaven en de dijk. Bij alternatief 6 is dit een "levend" landdepot, bij alternatief 7 is het
een depot dat bij de start van het project wordt opgeworpen, pas aan het eind weer
verdwijnt en tussentijds niet in het zandwinproces wordt gebruikt.
In tabel 8.7.1 zijn de N.A.P.-hoogtes weergegeven van de objecten die ten grondslag
liggen aan de verschillen.
Tabd 8.7.1: Hoogtes In meter l.o.v. NAP
maaiveld

Bandl|k

kad«

walarpall In haven

woningen direct

bovenkant depot
(all. e en 7)

achter Bandllk
Circa+7 lot *e.S

minimum

• 11,5

+13.94

+9,55 •

+18,8

+6,53"

* De waterstand met een overschrijdingskans van 12 dagen per jaar ter hoogte van km 897
** 10 jaarlijks gemiddelde waterstand

Per alternatief is nagegaan van welke bronnen kan worden uitgegaan bij de berekening
van de geluidhinder, met vermelding van het bronvermogen alsmede de bedrijfsduur per
periode.
De directe geluidimmissie van de droge winning (voor het venwijderen van de deklaag)
wordt in dit project akoestisch niet maatgevend geacht in vergelijking met van de natte
winning, behalve bij alternatief 6 en 7 (zie hieronder). De vrijgekomen klei en specie
worden zoveel mogelijk ingezet voor de herinrichting van de winlocaties. Bovendien is in
alle zeven de alternatieven de directe geluidimmissie van de droge winning ten gevolge
van bijvoorbeeld kraan en vrachtwagens of dumpers identiek. Dit betekent dat de
geluidemissie bij de droge winning voornamelijk directe geluidemissie en niet indirecte
geluidemissie betreft.
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Hiermee is de geluidimmissie van de droge winning niet onderscheidend en niet
maatgevend voor alle alternatieven. De natte winning is wél onderscheidend tussen de
alternatieven.
Bij alternatief 6 en 7 is geen zandwinning nodig in de uiterwaard, builen de Voorhaven,
en wordt alleen een ondiepe hoogwatergeul gegraven t.b.v. natuurontwikkeling en
waterstandsverlaging. Dit zal met kranen en vrachtwagens gebeuren. Bij deze
alternatieven is dus wél gerekend met kranen en vrachtwagens in fase 3; bij de andere
alternatieven met een zandzuiger (die een hogere geluidsproductie kent) en
transportbanden.
In totaal zijn voor 7 alternatieven met elk 3 fases, 21 bedrijfssituaties omschreven. Van
deze 21 bedrijfssituaties worden de gemiddelde en de worst case bedrijfssituatie in 42
rekenmodellen berekend. In bijlage 8.5 figuur 2 zijn de gehanteerde grenzen van de
inrichting weergegeven. In tabellen 1 t/m 7 van bijlage 8.1 staat de worst case
bedrijfssituatie voor de bronnen weergegeven.
8.7.4

Methodiek audiogeluid specifiek
Met behulp van berekende bronsterktes en het opgestelde driedimensionaal
rekenmodel zijn de optredende geluidniveaus op de rekenpunten in de directe omgeving
van de alternatieven berekend. In bijlage 8.5 figuur 3 is als voorbeeld de ligging van de
objecten voor alternatief 1 weergegeven. In bijlage 8.5 figuren 4 tot en met 6 zijn als
voorbeeld de ligging van de bronnen voor alternatief 1 weergegeven.
De gehanteerde rekenmethode is de Methode 11.8. Overdrachtsmodel, ter bepaling van
de geluidniveaus in de omgeving.
De gehanteerde methode is vastgelegd in de "Handleiding meten en rekenen
industrielawaai" (HMRI) uit 1999, Deze handleiding is de ven/anger van de ICGpubllcatie IL-HR-13-01 "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uit maart 1981.
In bijlage 8.2 is als voorbeeld voor alternatief 1 fase 3 een overzicht opgenomen van de
invoergegevens, die bij het verdere onderzoek gehanteerd zijn, zoals bronsterktes,
bedrijfsduren en bronhoogtes. Dit is tevens weergegeven in de figuren 3 tot en met 6 uit
bijlage 8.5.
Bronvermogens
Voor de berekeningen zijn twee soorten bronvermogens gehanteerd: langtijdgemiddelde
bronvermogens aangeduid met LwiAr.Lti. voor berekening van de gemiddelde en worst
case bedrijfssituaties, en een bronvermogen voor de piekgeluiden, aangeduid met
Lw(Ani«o- De gegevens voor hel langtijdgemiddelde bronvermogen Lw(Ar,LT) komen uit
eerder verrichte studies van Sight {Voorhaven Deest HN003-01 -definitief, d.d. 6
september 2001) en DHV {Project Geertjesgolf Verkenning uitvoeringsvarianten
eindversie, d.d. januari 2002) aangevuld met gegevens uit het meetarchief van Royal
Haskoning. In tabel 8.7.2 zijn de gehanteerde bronvermogens weergegeven.
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Tabel 8.7.2: Bronvermogens
Omschrijving bron

Br on vermogen LWIOI.LD

in dB(A)
Klas seerin stal labs ponton

iie

Klasseennstaliabe land

116

Zandzuiger

110

O ph oog z and zui ger

110

Schip

loe

Transportbanden (per 300 meter)

101

V oor schei di ng s 1 n stal 1 ati e

110

Centrale zandzuiger

113

Beiadings installatie

107

Pets leid mg (per 350 meter)

100

Booster

105

Ontwateringsrad en ontwatenngszeef

10S

Kraan

104

Dumper

100

Schuiver

108

De onderstaande bronvermogens voor de piekgeluiden Lw(Amax) zijn voor de natte
winning gehanteerd en gebaseerd op kentallen gebaseerd op het meetarchief van Royal
Haskoning. Voor de overige bronnen is ten minste rekening gehouden met het
langtijdgemiddelde bronvermogen LW(A,.LT).
U=112dB(A);
U-118dB(A).
U=118dB(A).
U=114dB(A).

Schip
Klasseerinstallatie (drijvend)
Landinstallatie
Storten grind in schip

Het storten van uiterwaardengrond in de Voorhaven, dus het vullen van de berging, is in
de geluidsberekeningen niet meegenomen, omdat de hinder hien/an niet maatgevend
is. Bij alternatief 1 is hinder door scheepvaartverkeer in het kanaal wel in de berekening
meegenomen; hinder door aanleg van het kanaal echter niet.
Overdracht
De genoemde bronsterktes vormen de basis voor het bepalen van de geluidniveaus in
de omgeving. De geiuidoverdracht wordt verder bepaald door een aantal andere
factoren, zoals absorberende en reflecterende bodemvlakken en bebouwing die kan
afschermen en/of reflecteren. Met al deze factoren wordt rekening gehouden door de
plaatselijke situatie zo goed mogelijk te modelleren. Als dit model is opgesteld met
behulp van het door DGMR ontwikkelde computerprogramma Geonoise versie 5.20. De
werkwijze van de programmatuur is gebaseerd op methode 11.8 uit de handleiding
"Meten en rekenen industrielawaai" van 1999. In de overdracht is een bodemfactor van
0.9 gehanteerd.
De uitvoergegevens van het rekenmodel zijn voor de berekening van de
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus opgenomen in bijlage 8.3.

MER/SMB Zandwinning Winssen
Eindrapport

9R3151.A0/R0011/DHEIK/SRO/SEP/NiJm
•121-

20 september 2006

P»P • Dn
, KAIKQMIMG

De geluidniveaus zijn berekend op 339 punten. De gevelreflectie is conform de
handleiding HMRI uit 1999 niet meegenomen. De geluidniveaus zijn berekend op 1,5
meter hoogte vanwege de beoordeling in de dagperiode. De ligging van de rekenpunten
op 1,5 m hoogte is weergegeven in figuur 8.7.1 en 8.7.2.
8.7.5

Rekenresultaten
Het effect geluidhinder is gekwantificeerd in het aantal belaste woningen. De
gehanteerde klassen voor geluid zijn klassen 40-45 dB(A), 45-50 dB(A). 50-55 dB{A),
55-60 dB(A) en > 60 dB(A). Hierbij worden twee opmerkingen geplaatst;
• de maximale grenswaarde op basis van de Circulaire Natte Grindwinning is 60 dB in
de dagperiode. De maximale grenswaarde op basis van de "Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening" is 50 dB(A) in de dagperiode;
• de richtwaarde voor landelijk gebied is 40 dB(A) in de dagperiode vandaar dat de
laagste gehanteerde meegewogen geluidsklasse 40 - 45 dB(A) is.
De beoordeling van het effect geluid is als volgt uitgevoerd. Het aantal belaste huizen
ten opzicfite van de akoestisch bestaande situatie zijn bepaald voor de klassen < 40
dSA). 40 - 45 dB(A), 45 - 50 dB(A) en 50 - 55 dB. De uitkomsten staan in de
onderstaande tabel 8.7.3.
Op basis van een digitale ondergrond van de gemeente Beuningen zijn 339
rekenpunten op 1,5 m hoogte boven maaiveld op woningen in het rekenmodel
ingevoerd en beschouwd. De bepaling of een object in de digitale ondergrond een
woning is, is op basis van huisnummer gecombineerd met ligging en afmeting van het
object uitgevoerd.
De resultaten van de overdrachtsberekeningen van alternatief 1 fase 3 zijn als
voorbeeld in de vorm van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus opgenomen in bijlage
8.2. Een overzicht van de aantallen woningen in de diverse geluidklassen is in bijlage
8.3 weergegeven.
De rekenresultaten zijn samengevat weergegeven in de tabel in bijlage 8.4 en worden in
de volgende paragraaf samengevat en getoetst.

8.7.6

Toetsing
Om de rekenresultaten van de alternatieven onderling te kunnen vergelijken is het totaal
aantal belaste huizen met een rekenmethode omgerekend naar het aantal huizen dat
belast wordt met 45 tot 50 dB(A). De lager belaste huizen zijn als het ware toegerekend
en opgeteld bij het aantal belaste huizen in de klasse 45 - 50 dB(A). Deze toerekening is
als volgt uitgevoerd:
• het aantal belaste huizen in een klasse 5 dB hoger is drie keer zo zwaar
meegewogen. Een factor drie is gekozen omdat de geluidsintensiteit drie keer hoger
is bij een geluidstoename van 5 dB;
• de huizen in de geluidklasse < 40 dB(A) zijn in de score bepaling niet meegenomen
omdat 40 dB(A) de richtwaarde voor buitengebieden is conform de handreiking
industrielawaai en vergunningverlening;
• voor de totaalscore zijn in fase 1 en 3 zijn de huizen ieder voor 12.5% meegeteld. In
fase 2 zijn de huizen ieder voor 75% meegeteld. Deze weging is gebaseerd op de
duur van de fase ten opzichte van de totale duur van het project.
MER/SMB Zandwinning W/inssen
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Op basis van deze uitgangspunten is voor ieder alternatief het totaal aantal belaste
huizen omgerekend naar een aantal huizen in de referentie geluidsklasse 45 - 50
dB{A). In tabel 8.7.3 staan de resultaten van deze omrekening weergegeven.
T a M 8,7.3: Elfect geluid voor verschillende alternatieven aantal belaste wooneenheden
tn de 45-50 dB(A) refofentle galuldklass»
totaal bij

totaal bij

gemiddelde

worst case

Alternatief

rangorde"

bedrijfssituatie

bedrijfssituatie

1

67

111

1

2

122

151

S

3

122

151

5

4

68

83

2

5

68

S3

2

6

103

127

3

110

133

4

7

scora*

___

--/.-../...

da scofa is bepaald door hat verschil in woningen in de geluidKlasse 45-SO dB(A) in de gemiddelde
badri|tssituatie ten opzichte van de akoestisch bestaande sttuatie is hel volgende gehanteerd:

- /—

0

woningen meef

0-30

woningen meef

30-60

woningen meer

60-90

woningen meer

90-120 woningen meer
> 120

**

woningen meer

de rangorde is bepaald op basis van de het aantal belaste wooneenheden In de 45-50 dB(A] geluidklasse voor
de gemiddelde bedrijfssituatie. Bij gelijk aantal belaste wooneenheden in de 45-50 dB(A) geluldklasse is
vervolgens gekeken naar de aantal belaste wooneenheden in de 45-50 dB(A) geluldklasse in de worst case
bed rijls situatie

Uit de tabel blijkt het volgende:
• alle alternatieven scoren logischerwijs negatief op het aspect geluid ten opzichte van
de huidige situatie. Hierbij gaan we uit van de aanname dat de huidige akoestische
situatie (referentieniveau) voor de meeste woningen gelijk is aan de richtwaarde.
Deze aanname klopt voor een beperkt aantal woningen nabij de rijksweg A50. nabij
de provinciale weg N322 en woningen binnen de geluidzone van industrieterrein
Deest niet:
• het alternatief 1 met het kanaal en alternatief 4 en 5 met de landinstallatie scoren
duidelijk beter dan de overige alternatieven. Het alternatief 4 en 5 met de
landinstallatie heeft in de gemiddelde bedrijfssituatie een factor 1,6 tot 1.9 minder
woningen in de geluidklasse 45-50. Dit valt te verklaren uit het feit dat het akoestisch
zwaartepunt van het project wordt bepaald door de geluidbron met het hoogste
bronvermogen, zijnde de klasseerinstallatie. Deze staat in alternatief 4 en 5 in een
gebied met relatief weinig woningen. Het alternatief 1 met het kanaal heeft in de
gemiddelde bedrijfssituatie een factor 1.6 tot 1,9 minder woningen in de geluidklasse
45-50. Dit valt te verklaren uit het feit dat het transport van materiaal met een schip
relatief stiller wordt uitgevoerd ten opzichte van transport met transportbanden
(welke tot 4 kilometer lang zijn). Alternatieven 6 en 7 scoren iets beter dan
alternatief 2 en 3; de verschillen hiertussen zijn niet groot;
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de rekenresultaten voor variant 2 en 3 onderling alsmede 4 en 5 onderling zijn gelijk.
Het verschil tussen de variant 2 en 3 alsmede 4 en 5 is het mengen van de fracties
beton- en metselzand. Dit houdt in dat het mengen in de Voorhaven versus mengen
in de winplas voor het aspect geluid gelijkwaardig is;
de alternatieven laten in de worst case bedrijfssituatie een hoger aantal gehinderde
huizen zien dan in de gemiddelde situatie. Dit valt te verklaren uit het feit dat in de
alternatieven het akoestisch zwaartepunt in de worst case bedrijfssituatie varieert. In
alternatief 4 en 5 wordt dit bepaald door de centrale winzuiger (Lw =113 dB(A)). In
alternatief 1 t/m 3 wordt het akoestisch zwaartepunt in de worst case bedrijfssituatie
bepaald door de drijvende klasseerinstallatie met zandzuiger (116 en 110 dB(A)). In
alternatief 6 en 7 wordt het akoestisch zwaartepunt in de worst case bedrijfssituatie
bepaald door de drijvende klasseerinstallatie {116 dB(A)) met hoogwater in de
Voorhaven. Door het hoogwater wordt de schermwerking van het landdepot en de
Waalbandijk gereduceerd;
voor alle alternatieven geldt dat er woningen zijn met een geluidbelasting hoger dan
50 dB(A} etmaalwaarde in de worst case bedrijfssituatie. Per alternatief varieert dit
van 5 tot 14 woningen die gelijktijdig een geluidbelasting hoger dan 50 dB(A) en
lager dan 60 dB(A) etmaalwaarde hebben. Voor alternatief 2 t/m 7 geldt dat er een
woning is met een geluidbelasting met meer dan 60 dB(A). Het gaat hier om een
woning in de transportzone op enkele meters van de transportbanden. Dit is mede
een gevolg van de schematische wijze van modelleren, in de praktijk zal door het
verstandig kiezen van de plaats van de transportbanden deze geluidbelasting lager
zijndan60dB{A);
de piekgeluiden (incidentele geluiden) in de dagperiode van alle alternatieven zijn
lager dan 65 dB(A). Hiermee zijn de piekgeluiden lager dan de maximaal te
vergunnen piekgeluiden in de dagperiode (70 dB(A) volgens de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening):
op basis van de worst case bedrijfssituatie concluderen we voorlopig dat het
grootste gedeelte van de woningen past binnen het juridisch kader van de
"Handreiking industrielawaai en vergunningverlening". De wijze van berekenen is
echter anders (in principe gunstiger) dan er uiteindelijk ten behoeve van een
vergunningaanvraag moet worden gedaan, omdat nog niet per individuele woning
naar de worst case situatie is gezocht. Een beperkt aantal woningen in de hier
uitgevoerde berekening heeft een geluidbelasting tussen 50 en 60 dB(A).

De jurisprudentie geeft dat er voor een zandwinning een aantal randvoorwaarden zijn
om een analogie met de circulaire natte grindwinning te onderbouwen. Deze
randvoorwaarden betreffen:
dubbele tijdelijkheid van de ontgronding / winning;
• de hoge geluidsproductie van de winwerktuigen:
• de beperkte mogelijkheden tot reductie van de geluidhinder;
• de hoogte van de kosten voor bestrijding van de geluidhinder.
Aan de randvoorwaarde wat betreft de geluidsproductie van de winwerktuigen in de
alternatieven achten wij voldaan. Hierbij venvijzen wij ook naar de rapportage "De
geluidemissie van (zand)winwerktuigen Een vergelijkend onderzoek naar de stand van
zake anno 2001 rapport HN 510VD08 -definitief-12 maart 2002" van bureau Sight.
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Voor alle alternatieven geldt dat er geen woningen zijn met een geluidbelasting hoger
dan 60 dB(A) etmaalwaarde in de worst case bedrijfssituatie. Hiermee voldoen alle
alternatieven aan de maximale grenswaarde (60 dB(A)) binnen de circulaire natte
grindwinning. Om een uitspraak te kunnen doen of de alternatieven in principe
vergunbaar zijn, zal er op woningniveau een aanvullend onderzoek moeten plaats
vinden. Er zal voor niet alleen deze woningen maar voor alle woningen, welke in enige
fase van het project een geluidbelasting hoger dan 50 dB(A) etmaalwaarde kunnen
krijgen, een nader onderzoek moeten worden verricht om te onderzoeken of aan de
randvoonwaarden wordt voldaan vanuit de jurisprudentie aangaande de Circulaire "natte
grindwinning". Hierbij zal op woningniveau eveneens een maatregelenonderzoek
moeten worden uitgevoerd wat inzicht geeft in de kosten van maatregelen per woning
c.q. groep van woningen. Met behulp van deze gegevens op woningniveau kan de
bestuurlijke afweging plaats vinden welke kosten van maatregelen nog kunnen worden
gevergd. Opgemerkt wordt dat deze bestuurlijke afweging plaats vindt in het traject van
vergunningverlening vanwege de Wet milieubeheer.
Mitigerende maatregelen
Voor de verdere beperking van geluidhinder {anders dan de keuze voor een bepaald
alternatief) kunnen de volgende mitigerende maatregelen worden ingezet. De
mitigerende maatregelen kunnen bestaan uit bronmaatregelen en
overdrachtmaatregelen.
Bronmaatregelen kunnen zijn:
• gebruik van een elektrische zandzuiger in plaats van de gebruikelijke dieselzuigers
{voor de voeding van een elektrische zuiger is een dieselaggregaat nodig; deze zou
geplaatst moeten worden op een locatie waar zo min mogelijk bebouwing in de
omgeving voorkomt);
• plaatsen van booster stations van persleidingen in een geluidsisolerende kast;
• aanbrengen van gevelbeplating rondom de landinstallatie {gesloten i.p.v. open
structuur).
De belangrijkste overdrachtmaatregel is:
• aanbrengen van grondwallen rondom de bronnen (m.n. Geertjesgolf).
8.7.7

Verkeersaantrekkende werking
De afvoer van zand vindt per schip plaats. Voor de indirecte hinder als gevolg van aanen afvarende schepen is geen juridisch kader voorhanden. Er zijn geen immissienormen
voor scheepvaartverkeer. Opgemerkt wordt dat het gehanteerde bronvermogen van een
varend schip 108 dB(A) {69 dB{A) op 25 m afstand) in overeenstemming is met de
emissienorm zoals die voor binnenvaartschepen geldt binnen de binnenschepenwet
zijnde 75 dB(A) op 25 meter afstand van een voorbijvarend schip.
De geluidsoverlast ten gevolge van verkeersaantrekkende werking wordt bepaald door
personenauto's van personeel en bezoekers. De vrijgekomen klei en specie worden
zoveel mogelijk ingezet voor de herinrichting van de winlocaties. Dit houdt in dat de
geluidemissie van vrachtwagens en of dumpers directe geluiduitstraling is en geen
indirecte geluidemissie. Het vrachtverkeer is wat betreft de ontsluiting van de inrichting
in het kader van de verkeersaantrekkende werking niet van belang. Bovendien wordt
opgemerkt dat de verkeersaantrekkende werking voor de natte winning van de
hoogwatergeul. de droge winning bij de Voorhaven. de droge winning bij de winplas en
de droge winning bij de hoogwatergeul in alle zeven de alternatieven identiek.
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Onderscheidend is slechts de verkeersaantrekkende werking tijdens de natte winning bij
Voorhaven en winplas. De geluidsoverlast ten gevolge van verkeersaantrekkende
werking wordl bepaald door personenauto's van personeel en bezoekers alsmede
busjes en vrachtwagens van leveranciers. De precieze inrichting wat betreft toegang tot
het terrein en daarmee de diverse routes van tiet verkeersaantrekkend verkeer is nog
niet bekend. Gezien de zeer beperkte geluidemissie van het verkeersaantrekkend
verkeer achten wij dit inpaspaar binnen normstelling van de circulaire "Geluidhinder
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van het ministerie van
VROM d.d. 29 februari 1996. Hiermee achten wij de geluidimmissie van de
verkeersaantrekkende werking niet onderscheidend.
8.7.8

Variant: werken in avondperiode
Op verzoek van de gemeente is tevens een variant verkend waarbij ook in de
avondperiode (van 19.00 tot 23.00 uur) werkzaamheden worden uitgevoerd (zie par.
7.4).
Deze variant is vooral van belang vanwege geluidhinder, en is in overleg met de
Gemeente Beuningen doorgerekend voor 2 alternatieven: 3 en 4. De resultaten van
deze berekening zijn opgenomen in bijlage 8.7. De conclusies zijn:
De conclusies zijn;
• bij alternatief 3 en 4 met uitvoering in de avondperiode komen respectievelijk
maximaal 8 en 4 woningen voor met een etmaalwaarde voor de geluidhinder groter
dan 60 dB(A) etmaalwaarde, dit is niet vergunbaar. Dit houdt in dat of maatregelen
moeten worden genomen met als resultaat een geluidimmissie lager dan 60 dB{A),
of dat de woningen moeten worden aangekocht;
• bij alternatief 3 met werken in de avond zitten een factor 4.8 meer woningen in de
referentieklasse (waarnaar alle huizen zijn teruggerekend; zie par. 8,7.6 MER) dan
bij alleen activiteit in de dagperiode. Deze conclusie geldt voor de worst case
bedrijfssituatie:
• bij alternatief 4 met werken in de avondperiode zitten een factor 5.2 meer woningen
in de reterentieklasse dan bij alleen activiteit in de dagperiode. Deze conclusie geldt
voor de worsl case bedriitssituatie.

8.7.9

Variant: uitvoering in 6 jaar
Voor de tijdsduur van het project is in eerste instantie uitgegaan van 12 jaar. Daarnaast
Is in de Startnotitie vermeld dat ook een uitvoering in 6 jaar zou worden onderzocht. Uit
het onderzoek voor dit MER is gebleken dat uitvoering van de zandwinning in 12 jaar
reeds een behoorlijke geluidhinder met zich mee brengt (zie paragraaf 8.7). Deze
geluidhinder is direct gerelateerd aan de inzet van zandzuigers, klasseerinstallaties en
ander materieel. Zou het project in de helft van de tijd moeten worden uitgevoerd, dan
zou twee keer zoveel materieel moeten worden ingezet. De gevolgen hien/an voor
geluidhinder zijn onderzocht voor alle alternatieven. De resultaten van deze berekening
zijn c^genomen in bijlage 8.8.
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De conclusies zijn:
• door de uitvoering van het project in 6 jaar neemt hel aantal woningen in de
referentiegelutdklasse met een factor 1,8 tot 2,5 toe ten opzichte van de uitvoering in
12 jaar. Deze conclusie geldt voor de gemiddelde bedriifssituatie; dat is de situatie
waarin de alternatieven in het MER steeds zijn vergeleken;
• de rangorde van de alternatieven blijft ondanks het verschil in toenamefactor gelijk;
• er ontstaan woningen in de hoogste geluidklasse 55-60 dB(A) in de alternatieven 1,
2 en 3.
De algehele conclusie luidt:
• zou het project in de helft van de tijd moeten worden uitgevoerd, dan zou twee keer
zoveel materieel moeten worden ingezet, met een circa twee- tot drievoudige
toename van de geluidhinder tot gevolg (uitgaande van de gemiddelde
bedriifssituatie). Ook ontstaan er meer woningen in de hogere geluidklassen.
8.8

Laagfrequent geluid
Het door de mens hoorbare geluid zijn luchttrillingen met een frequentie tussen ca. 20
en 20.000 Hz. In het algemeen wordt onder laagfrequent geluid het geluid verstaan met
een frequentie lager dan 125 Hz. Beneden 20 Hz spreekt men dan meestal over
infrageluid. De gehoordrempel van de mens (de grens tussen het wel of niet horen van
een geluid) is afhankelijk van de frequentie van het geluid.
Des te lager de frequentie des te hoger de drempelwaarde. Infrageluid wordt door het
grootste deel der mensen niet meer gehoord, maar het kan wel worden waargenomen.
De wijze waarop verschilt van individu tot individu. Laagfrequent geluid wijkt qua
eigenschappen en qua ervaren tot op zekere hoogte af van het 'normale geluid'. Zo is
de grens tussen het horen en het als hinderlijk ervaren klein. Om nu hinder te
voorkomen zou men als grenswaarde de gehoordrempel kunnen gebruiken. Echter
deze gehoordrempel verschilt nogal van individu tot individu. Sommige mensen horen
voortdurend laagfrequent geluid terwijl andere mensen op dezelfde plaats niet weten
waar men het over heeft. Ze horen het betreffende geluid niet. Ook fysisch verschilt
laagfrequent geluid van het 'normale geluid'. Luchtdemping en bodemabsorptie vinden
nauwelijks plaats; geluidwallen en -schermen hebben veel minder effect.
De gehanteerde toetscurve voor laagfrequent geluid is gebaseerd op de gehoordrempel
voor 90 - 95% van de bevolking. Dit houdt in dat als aan de curve wordt voldaan 90 95% van de bevolking dit geluid niet kan waarnemen. Voor 5 - 10% van de mensen is
dit geluid toch waar te nemen en bestaat er een kans dat dit geluid als hinderlijk wordt
ervaren. In bijlage 8.6 is een prognoseberekening laagfrequent geluid weergegeven.
Voor de alternatieven met een landinstallatie wordt in fase 2 en 3 geen verhoogde kans
op hinder venwacht. Bij de overige alternatieven voldoet de prognose L[, (gemiddeld) aan
de toetscurve en overschrijdt de prognose Lp (maximaal) de toetscurve. Voor de overige
alternatieven bestaat er daarom voor de dichtstbijzijnde woning in fase 2 en 3 een licht
verhoogde kans op hinder vanwege laag frequent geluid. Ook bestaat er bij alle
alternatieven voor de dichtstbijzijnde woning in fase 1 bij de Voorhaven een licht
verhoogde kans op hinder vanwege laag frequent geluid.
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Hiermee is er wat betreft laag frequent geluid alternatief 4 en 5 neutraal ten opzichte van
de bestaande situatie omdat de geluidimmissie ver onder de waarneembaarheidsgrens
ligt. Wat betreft laag frequent geluid zijn alternatief 1 l/m 3, 6 en 7 negatief ten opzichte
van de bestaande situatie omdat de geluiddruk Lp (maximaal) in de dichtstbijzijnde
woning de waarneembaarheidsgrens van 90-95% van de bevolking overschrijdt.
Omdat de gemiddelde geluiddruk Lp de toetscurve niet overschrijd en de prognose
gebaseerd is op de zijde met de hoogste geluidemissie kan de inrichting in het Wet
Milieubeheer traject met een specifieke drijvende klasseerinstallatie zo worden ingericht
dat de toetscurve niet wordt overschreden. Vanuit de optiek van laagfrequent geluid
voorzien wij derhalve geen beperkingen voor vergunningverlening Wet Milieubeheer.
Hierbij dient bij de vergunningverlening Wet Milieubeheer aandacht aan
randvoon^vaarden vanuit laag frequent geluid te worden besteed.
8.9

Trillingen
De drijvende klasseerinstallaties met zandzuigers kunnen geen relevante trillingen naar
de omgeving overdragen. In de landinstallatie zitten deel installaties die relevante
trillingen naar de omgeving kunnen overdragen. Hierbij is uitgegaan van de aanname
dat er zandzeven, grindzeven en een ontwateringsrad met ontwateringszeef in de
landinstallatie wordt opgenomen. Doel van het aspect trillingen is te onderzoeken of
hinder ten gevolge van de trillingen veroorzaakt door de installaties kan ontstaan. Op
basis van trillingsmetingen aan een landinstallatie uit het meetarchief van Royal
Haskoning is voor alternatief 4 en 5 een trillingsprognose gemaakt. In bijlage 9 is deze
prognose weergegeven.
Uit de prognose rekenresultaten, met een aantal worst case aannames, blijkt dat richten grenswaarden conform de "handreiking industhelawaai en vergunningverlening"na
realisatie van de landinstallaties ruim (factor 40 onderschrijding) worden gerespecteerd.
De richt- en grenswaarden komt overeen met de waarneembaarheidsgrens of
voelbaarheidsgrens voor mensen. Hiermee hebben alle alternatieven geen
trillingsimmissie naar de omgeving of een trillingsimmissie naar de omgeving ver onder
de waarneembaarheidsgrens. Hiermee is er wat betreft trillingen geen onderscheid te
maken tussen de alternatieven omdat deze verschillen zich afspelen ver onder de
waarneembaarheidsgrens voor mensen.

6.10

Luchtkvi/aliteit en stofhinder

8.10.1

Werkwijze
Bij de toetsing van de zandwinning wordt onderscheid gemaakt tussen luchtkwaliteit
(bijvoorbeeld stikstofdioxide en fijn stof {onzichtbaar kleine zwevende stof deeltjes met
een mediane diameter kleiner dan 10 pm) en stofhinder (met name veroorzaakt door
grovere, zichtbare stofdeeltjes). De beschrijving van de luchtkwaliteit betreft stoffen die
in hoge concentraties schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Grof stof betreft
stofdeeltjes die vooral van belang zijn omdat ze als neerslag tot zichtbare vervuiling van
oppervlakken kunnen leiden (ramen, auto's, wasgoed en dergelijke).
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Luchtkwaliteit
Voor luchtkwaliteit worden als eerste de normen en maatgevende stoffen nagegaan.
Daaropvolgend worden de huidige "achtergrond"concentratles van deze stoffen
aangegeven, op basis van verschillende beschikbare informatiebronnen. Uit een
overzicht van de alternatieven wordt het maatgevende alternatief gekozen, dat naar
verwachting de grootste effecten oplevert. Van dit alternatief worden de bronnen voor
luchtverontreiniging op een rij gezet, met hun emissies.
Met deze gegevens wordt de venwachte luchtkwaliteit berekend, als gevolg van de
huidige situatie en de autonome ontwikkelingen en de voorgenomen activiteit
(zandwinning Winssen). De resulterende luchtkwaliteit in de omgeving, buiten de
werkgebieden, wordt getoetst aan de luchtkwallteiteisen, voor elk van de drie planfasen.
Stofhinder (grof stof)
Voor grof slof is de werkwijze anders. In Nederland bestaan geen normen voor
venwaaiend stof en stofhinder, wel zijn beoordelingscriteria bekend uit het buitenland
(USA, Duitsland). Opgemerkt wordt dat het modelleren van de verwaaiing, de
verspreiding en de depositie van stof slechts met beperkte nauwkeurigheid mogelijk is,
evenals de beoordeling van de kans op stofhinder.
In het project zandwinning Winssen bestaat het materiaal uit (grof) zand (dat weinig
stuffgevoelig en goed bevochtigbaar is) en uit klei (dat uit fijnere deeltjes bestaat, maar
ook goed bevochtigbaar is). De Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR, paragraaf 3.8.1,
Bijzondere Regeling. Stofemissies bij ven/i/erklng, bereiding, transport, laden en lossen
alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen) bevat een groot aantal maatregelen ter
voorkoming van venwaaiing van stof.
In dit MER wordt ervan uitgegaan dat bij de uitvoering een aantal maatregelen uit de
NeR worden gevolgd om stofhinder te voorkomen. Omdat stofhinder moeilijk te
modelleren Is, Is ervoor gekozen om het optreden van stofhinder kwalitatief te
beschrijven.
8.10.2

Luchtverontreiniging
Stap 1: Keuze maatgevende alternatief
Om de effecten op de luchtverontreiniging te berekenen is eerst het alternatief gekozen
waarbij de meeste emissies te verwachten zijn. Dit wordt het maatgevende alternatief
genoemd. Indien bij dit alternatief geen overschrijding van de normen wordt berekend,
zal dit bij de overige gevallen ook niet zijn.
Het belangrijkste verschil tussen de alternatieven voor de luchtverontreiniging Is het
benodigde materieel voor de aanleg van de Voorhaven. Bij aanleg van een grote
Voorhaven dient meer deklaag en meer zand afgegraven te worden met bijbehorende
grotere inzet van materieel en emissies. Opgemerkt wordt dat de netto verschillen in
inzet van materieel, en daarmee van emissies, tussen de alternatieven gering zijn.
Daarnaast zijn de hoeveelheid scheepvaartbewegingen van belang. Ook deze hangen
samen met hoeveelheid te winnen zand en zullen bij alternatieven 6 en 7 netto het
grootst zijn. Afhankelijk van de ontzandingsduur variëren de hoeveelheid
scheepvaartbewegingen per dag tussen de alternatieven. De verschillen In aantal
schepen zijn gering In relatie tot de invloed van de extra scheepsemissles op de
heersende luchtkwaliteit.
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Alternatief 6 en 7 worden aangemerkt als het maatgevende alternatief met betrekking tot
de luchtkwaliteit. Voor de overige alternatieven vindt een vergelijking door middel van
expert-judgement plaats.
Stap 2: Vaststellen emissiebronnen
Emissies van voertuigen, werktuigen en schepen hangen af van diverse aspecten.
Belangrijke aspecten hierbij zijn onder meer: hel werktuig/voertuig- of vaartuigtype, het
type brandstof, het vermogen en energieverbruik, de milieuklasse, de ouderdom en het
rij- of vaargedrag. Voor deze studie zijn geen gedetailleerde gegevens beschikbaar over
deze aspecten. Er is vanuit gegaan dat geen emissiebeperkende voorzieningen worden
toegepast, zoals roetfilters. De gehanteerde emissiefactoren hebben daardoor een
indicatief karakter. De geraamde emissies zullen echter in werkelijkheid eerder lager
dan hoger uitvallen, omdat er bij de berekeningen wordt uitgegaan van voortdurend
maximale inzet van de machines, tenwijl in werkelijkheid een deel van de tijd op deellast
(inzet van slechts een deel van het maximale totale motorvermogen) zal worden
gewerkt, met (aanzienlijk) lagere emissies. De onzekerheid in uitgangspunten en
emissiefactoren samen is naar verwachting groter dan de aanwezige verschillen tussen
de alternatieven.
De volgende emissiebronnen zijn meegenomen in de berekeningen:
•
kraan/graafmachine;
•
shovel/bulldozer;
•
dumper;
•
zandzulger. ophoogzandzuiger en winzuiger;
•
klasseerinstaliatie:
•
schip.
Transport over de weg buiten het projectgebied (waar de zandwinning plaatsvindt) wordt
niet voorzien en is dus niet meegenomen in de berekeningen. Voor de gebruikte
emissiefactoren van de bovenstaande bronnen wordt venwezen naar bijlage 10.
De beladingsinstallatie, de transportband en de persleiding veroorzaken geen emissie
met NO2 en fijn stof en zijn dus niet meegenomen in de berekeningen.
Stap 3: Uitvoeren emissieberekeningen
Bij de berekeningen is uitgegaan van de volgende fasering:
Tabel 8.10.1: Fasering werkzaamheden voor luchtberekeningen
Fase

Actlvltalton

Fase 1 aanleg

•

verwijderen dektaag met: kranen, t»jlldozers en dumpers In het gebied en afvoer

•

winnen zand met zandzuiger en klasseerinstaliatie. afvoer van beton- en

Voof haven
(relerentiejaar 2010)

per vrachtwagen en/ol (lijdelijke) opslag;

(gedeeltelijke overlap
met las e 2)

metselzand per schip;
•

aan het einde van deze fase wordt gedurende circa een hall jaar reeds begonnen
met het afgraven van de deklaag in de oostelijke plas in Qeertjesgolt. Bij
allernatiavan 6 en 7 is nameliik 2 laar nodig om de Voorhaven te lealiseien

MER/SMB Zandwinning Winsser
Eindrapport

9R3151.A0/R0011/DHEIK/SRO/SEP/Niim
-130 -

20 seplembef 2006

aiM«

Fase

Activiteiten

Fase 2 aanleg en

•

winning GeerQes Golt
(tafefenDejaar 2015):

verwijderen deklaag met: kranen, bulldozers en dumpers en afvoer per vrachtauto
en/ol (tijdelijke) opslag

•

de deMaag wordt met dumpers afgevoerd naar ds oostelijke plas De oostelijke
plas wordt eerst aangelegd De deklaag wordt liierbi] tijdeli|k in een dapot gezet
Als het zand uil de oostelijke plas is gewonnen dan wordt de deklaag weer
teruggebracht in deze plas De voltedige deklaag uit de westelijke plas wordt ook
in de oostelijke plas gebracht.

•

winnen zand met zandzuiger.

•

tiet zand wordt met een klasseerinstallatis in de Voorhaven bewerkt tot beton- en
metselzarxl Het tieton- en metselzand wordt met schepen afgevoerd

Fasft 3 uitenwaarden en

•

verdere zandwinning Geertjesgolf (zie lase 2).

vecdece on Iz and ing

e

voor aanleg geul weggraven kleilaag, afvoer kleilaag naar Voorhaven met

Geert|esgoll
(relerentieiaar 2020)

vrachtwagens/dumpers .
•

zandwinning met zuiger, afvoer toutvenant met transportband naar de Voorhaven.

Om de invloed van de emissies vanuit een werkgebied vast te stellen op de heersende
luchtkwaliteit, zijn met de meest recente versie van het Nieuw Nationaal Model (KEMA
Slacks versie 6.3.0. update mei 2006) luchtkwaliteitberekeningen uitgevoerd. De
verspreiding van emissies en invloed op de luchtkwaliteit van extra scheepvaart, is met
behulp van het rekenprogramma CAR II versie 5.0 berekend. Verder is rekening
gehouden met de meest recente cijfers van het RIVM over de heersende luchtkwaliteit
in Nederland, de zgn. GCN-waarden (gepubliceerd in maart 2006) (zie voor een
toelichting hierop in bijlage 10).
Bij
•
•
•

de berekeningen zijn de volgende invoerpunten van belang:
de locaties van de vastgestelde achtergrondwaarden (zie ook paragraaf 6.8);
de locaties van de emissiebronnen:
de beoordelingspunten (hier wordt getoetst of een overschrijding van de normen
plaatsvindt).
Deze punten zijn weergegeven in onderstaande figuur.
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Figuur 8.10. t: Weergave beoordelingspunten en emissiebronnen

Resultaten en conclusies luchtkwaliteit
De resultaten van de verspreidingsberekeningen uilgaande van de zandwinactiviteiten
(uitgezonderd transport per sctiip), uitgevoerd met het programma Stacks. zijn
weergegeven in onderstaande tabel 8.10.2, In de tabel zijn de maximale concentraties
op de beoordelingspunten, buiten de werkgebieden gepresenteerd.
Tabel 8.10.2: Maximale immissieconcentraties ter plaatse van de beoordelingspunten
Component

Relerentlejaar

Grenswaarde

Jaargem.

Jaargem.

Jaargem.

Bik

ach tergrond-

bron bijdrage

concentratie

[pg/m'l

concentratie

(M9/m']

(achtergrond +
bronbijdrage)
luo/m"!

NO, ( als

2010 (fase 1)

NO,)"

•Voor haven

40

24.0

40

24.0

1,3
0,6

25,3

-WinDlas
-Voor haven

40

22,1

1,2

23,3

-W mol as

40

22.1

1,5

23,6

-Voor haven

40

20,3

•Winplas

20,3

1,1
1,8

21,4

40

•Uitefwaarden

40

20.3

1,6

21,9

-Voo( haven

40

21.8

0,2

22,0

-Winplas

40

21.8

0,1

21,9

24.6

2015 (fase 2)

2020 (fase 3)

Fijn siof^'

2010 (fase 1)
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Componont

R«foronH«)sar

Jaargem.

Grenswaarde

Jaargem.

Jaargem.

Bik

achtergrond-

bronbljdrage

concentratie

[pg/m']

concentratie

[pg/«n']

(achtergrond +
bron bijdrage)
Walm']

2015 (fase 2)
-Voor haven

40

21,1

0,2

21,3

-Winplas

40

21,1

0,2

21,3

-Voofhawen

40

20,S

0,2

20,7

•Winplas

40

20.5

0,2

20,7

•Uiterwaarden

40

20,5

0.2

20,7

2020 (fase 3)

1) Voof NO, (als NO2) wordt m het programma Stacks als referentiejaar 2010 gehanteerd. Oit heelt te maken met
het leit dat in het jaar 2010 aan deze grenswaaide moet worden voldaan:
2) In het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 is opgenomen dat een correctie voor de
bijdrage van natuurlijk lijn stof (dal niet schadelijk is voor de volksgezondheid), kan worden toegepast. Deze
correctie is met name van toepassing op de bijdrage van zeezout aan <fe fi|n-stofconcentratie In de Meetregeling luchlkwafileit 2005 )s de correcbemethode uitgewerkt De aangegeven waarden zijn derhalve inclustel
de cwreclie voor zeezout {•* \tgim^)

Geconcludeerd wordt dat de maximale bijdrage van de zandwinactiviteiten aan de NO? concentraties in de buitenlucht, afhankelijk van locatie en fase, tussen 0.6 en 1.8 |ig/m^
bedraagt op jaargemiddelde basis. Er zijn geen overschrijdingen van de jaargemiddelde
luchtkwaliteitseis voor N02 berekend. Voor fijn stof bedraagt de maximale
jaargemiddelde toename van luchtverontreiniging 0.1 tot 0.2 ng/m^, en wordt eveneens
geen overschrijding van de jaargemiddelde luchtkwaliteitseis geconstateerd.
In de volgende tabel zijn de resultaten weergegeven van het aantal overschrijdingen van
de uurgemiddelde (NO?) of daggemiddelde (fijn stof) grenswaarde weergegeven.
Tabel 8.10.3: Maximum aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie (NO2) en
daggemiddelde concentratie (fijn stof) ter plaatse van de beoordelingspunten
Component

Referentiejaar

Maximaal toelaatbaar

Gemiddeld aantal

(aantal overschrijdingen]

overschrijdingen
grenswaarde
[aantal per laarl

NO, (als NO:)
(uurgemiddelde)

2010 (fase 1)
•Voor haven

18

3

'Winplas

18

0

-Voor haven

18

0

-Winplas

18

0

-Voor haven

16

0

-Winplas

18

0

-Uiterwaarden

18

2

2015 (fase 2)

2020 (fase 3)
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ComponMil

R«f«renti«Jaar

Maximaal toelaatbaar

Gemiddeld aantal

[aantal overschrijdingen]

ovef schrijdingen
grenswaarde
laantal per |aar|

Ftjn strf"

2010 (fase 1)

(daggemiddelda)

-Voo( haven

35

IS

-Winplas

35

15

•Voof haven

35

14

-Windas

35

14

•Vowhaven

35

13

•Winplas

35

13

-Uiterwaarden

35

13

2015 (fase 2)

2020 (fase 3)

1) In hel Besluit luchtkwalileit 2005 en de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 is opgenomen dal een correctie voor
het aantal overschrijdingen voor de bijdrage van natuurlijk lijn stof (dat niel schadelijk is voor de volksgezondheid), kan worden toegepast. In de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 is de correctierriethode uitgewerkt.
De aangegeven waarden voor het aantal overschrijdingen zijn derhalve inclusief de correctie voor zeezout (-6
overschrijdingen)

Uit tabel 8.10.3 blijkt dat geen overschrijdingen van de luchtkwatiteitseisen worden
berekend ter hoogte van de beoordelingspunten. Echter, indien niet alleen naar de
beoordelingspunten wordt gekeken maar de directe omgeving van het plangebied in
beschouwing wordt genomen, dan blijkt dat ten noorden van de locatie Voorhaven,
boven de rivier de Waal. ten tijde van fase 1 wel overschrijdingen worden berekend van
het maximaal toegestane aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde
voor NO?. De geconstateerde overschrijdingen zijn derhalve gelegen in het werkgebied
{niet relevant in het kader van het Besluit luchtkwaliteit) én boven de vaarroute op de
Waal. Analoog aan de toetsing van de invloed op de luchtkwaliteit door {snel-)wegen,
waarbij boven het wegdek niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden uit het
Besluit luchtkwaliteit, zou boven de vaarroute van de Waal eveneens niet getoetst
hoeven te worden aan de grenswaarden. Hierover zijn echter (nog) geen juridische
uitspraken gedaan of jurisprudentie beschikbaar. Feit blijft dat boven de Waal nabij het
plangebied overschrijding plaatsvindt van het maximaal toegestane aantal
overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde voor N02 in fase 1.
Voor fase 2 en 3 worden géén overschrijdingen berekend van het maximaal toegestane
aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde voor NO2. Aangezien
variant 6 als worst-casescenario is aangehouden mag worden gesteld dat de overige
varianten in fase 2 en 3 ook zullen voldoen aan de uurgemiddelde grenswaarde voor
NOz.
Overige alternatieven
Wanneer gekeken wordt naar de overige alternatieven (2 t/m 5} blijkt dat het grootste
verschil tussen de alternatieven is gelegen in het aantal vrachtwagenbewegingen. Dit
heeft te maken met het feit dat in deze alternatieven wordt gewerkt met een kleine
voorhaven. De vrachtwagenbewegingen zijn een relatief kleine emissiebron. met name
In vergelijking met de klasseerinstallatie en de winzuiger.
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De klasseerinstallatie en een winzuiger (aanwezig in alle alternatieven) zijn dan ook
maatgevend voor de concentraties in de omgeving.
Wanneer nu het aantal vrachtwagenbewegingen met circa 50% wordt gereduceerd
(zoals aangenomen in alternatieven 2 t/m 5), dan blijkt dat de totale emissie wordt
gereduceerd grofweg 5%. Een conservatieve benadering is dat deze emissiereductie zal
leiden tot een identieke immissiereductie. Bij een bronbijdrage van bijvoorbeeld 0,3
lagW, betekent dit dat een reductie van vrachtwagenbewegingen zal leiden tot een niet
significante reductie in bronbijdrage van 0.02 ^g/m^. Gesteld kan dan ook worden dal de
allernatieven 2 l/m 5 niet zullen leiden tot een significant betere luchtkwaliteit dan
alternatief 6.
In label 8.10.4 zijn de resultaten van de CAR II berekeningen weergegeven waarmee de
emissie van de schepen zijn berekend. In de derde kolom staat de afstand tot de vaaras
(midden van de Waal) waarop overschrijdingen van de jaargemiddelde
luchtkwaliteiteisen zijn te verwachten. De laatste twee kolommen geven respectievelijk
de jaargemiddelde concentratie en aantal overschrijdingen van uurgemiddelde- (NO2)
respectievelijk daggemiddelde (fijn stof) norm aan op de wal (mogelijke verblijfplaats van
mensen) op een afstand van 200 meter vanaf de vaaras. In bijlage 10 zijn tevens de
waarden opgenomen voor de referentiesituatie.
Tabel 8.10.4: Luchtkwaliteit (inclusief achtergrondwaarde) langs de Waal ten gevolge van extra
schepen
Component

Situatie

Overschrljdlngsafstand

Jaargemiddelde

Aantal

jaargemiddelde

concentratie op de

overschrijdingen

Iuchtkwalltelte4s. vanaf

wal (200 m tol

grenswaarde op

vaaras [m]

vaaras) "

de wal ''

rwn/m'l

[aantal per laarl

NO. (als

Fase 1 (2010)

149

38

0

NO,)

Fase 2 (2015)

73

32

0

Fase 3 (2020)

52

30

0

-

40

16

Fase 1 (2010)

9

24

21

Fase 2 (2015)

<5

22

16

Fase3 (2020)

<5

22

IS

Toets Inqewaarde
Fijn slot

Toetsingswaarde
40
35
1) de concentratie voor tijnslol is inclusief de zeezout correctie van 4 ug/m3 resp. 6 overschrijdingen/jaar

Uit de tabel blijkt dat door de extra scheepvaart ten gevolge van de zandwinning, geen
overschrijding optreedt van de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit voor zowel
NO^alsPM.ü.
De zandwinning is deels (fase 2 en 3) gelegen aan de Maas en Waalweg. De
verkeersbewegingen en de voorgenomen veranderingen voor deze weg (aansluiting op
de Willem Alexanderbrug) zullen samen met de voorgenomen zandwinning invloed
hebben op de luchtkwaliteit. In tabel 8.10.5 zijn de resultaten van de CAR II
berekeningen weergegeven waarmee de luchtkwaliteit ter hoogte van de Maas en
Waalweg is berekend.
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De laatste twee kolommen geven respectievelijk de jaargemiddelde concentratie en
aantal overschrijdingen van uurgemiddelde- {NO2) respectievelijk daggemiddelde (fijn
stof) norm aan ter hoogte van de Maas en Waalweg op een afstand van 5 meter van de
wegas (minimum afstand). In bijlage 10 zijn tevens de waarden opgenomen voor de
referentiesituatie.
Tabel 8.10.5: Luchtkwaliteit (inclusief achtergrondwaarde) langs de Maas en Waalweg ten gevolge
van de zandwinactivrtelten
Component

Situatie

Jaargom. concentratie

Aantal overschrijdingen

(achtergrond * bron bijdrage)

grenswaarde

rua/m*l
NO. (als NO])

Fijn stof"

Fase 2 (201S)

27

0

Fase 3 (2020)

26

0

Toetslnaswaarde

40

18

Fass2(2015)

22

16

Fase 3 (2020)

22

15

Toelsinqs waarde

40

35

Uit de tabel blijkt dat door de het verkeer op de Maas en Waalweg inclusief
zandwinning, geen overschrijding optreedt van de grenswaarden uit het Besluit
luchtkwaliteit voor zowel NO2 als PMio.
Effectbeoordeling alternatieven
Bij alle alternatieven is sprake van een geringe vermindering van de luchtkwaliteit ten
gevolge van de activiteit. Uitgaande van een worst-casebenadering (in werkelijkheid
zullen de emissies naar verwachting lager zijn dan geraamd), is de invloed op de
heersende luchtkwaliteit gering en de resulterende concentraties blijven binnen de
grenzen van de geldende luchtkwaliteitseisen. De verschillen tussen de alternatieven
ten aanzien van luchtkwaliteit zijn gering. Het effect voor alle alternatieven wordt als licht
negatief (-) beoordeeld.
Mitigerende maatregelen
De belangrijkste mitigerende maatregelen voor luchtkwaliteit en fijn stof bestaan uit de
keuze voor emissiearm materieel (bijvoorbeeld elektrisch in plaats van diesel) eventueel
voorzien van (overigens kostbare) roetfilters.
8.10.3

Stofhinder
Bronnen van verwaaiend stof
Het zandwinproces bestaat uit diverse stappen die onderstaand zijn geclassificeerd voor
relevantie van stotvenwaaiing. Aangezien venwaaiend stof met name tot hinder kan
leiden indien woningen of andere gevoelige objecten op korte afstand gesitueerd zijn
van de bron. is tevens aangegeven welke gevoelige objecten aanwezig zijn/kunnen zijn.
De volgende potentiële bronnen zijn relevant uit het oogpunt van stofhinder:
1. ontgraven en transport kleilaag;
2. winnen, bewerken en afvoer zand;
3. transport tussen- en of eindproduct met transportband;
4. aanleg depots.
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In bijlage 10 Is een uitgebreide beschrijving van het optreden van stofhlnder
opgenomen. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste conclusies samengevat.
Tabel 8.10.6: Samenvatting conclusies stofhlnder
Activiteit

Conclusies

Maatregelen

Ontgraven en

Bi| de ontgraving en transport is de

In droge tijden wordt stofhlnder voorkomen

transport deklaag

stofl^inder beperkt, omdat de deklaag nat

door tiet bevochtigen van de deklaag

(alternatieven 1-7)

Is.

Bij fioge windsnelfieden wordt sloftimder
voorkomen door de werkzaamfieden stil te
leaaen

Winnen, bewerken

Het winnen, bewerken en afvoer van zand

Bij de afvoer van het betonzand per scfiip

en aFvoer zand

wordt gedaan met voctibg materiaal,

(met name in het kanaal bij alternatief 1) kan

(alternatieven 1-7)

stofhlnder is daarom beperkt.

stofhlnder worden tegengegaan door tiet zand

Transport tuss en-

De transportbanden worden langs

De transportbanden dienen zo ver mogelijk

en/of eindproduct

woningen aangelegd Stoltimder kan niet

van de woningen te worden aangelegd Door

met transportband

worden uitgesloten naarmate tiet

overkapping van de transportbanden kan

(alternatieven 2-7)

materiaal droger is

stof hinder worden voorkomen.

Ie bevochtigen ol hel laadruim af te sluiten.

Aar [eg depots

Stoihinder van de depots met deklaag die

stofhlnder van de depots kan worden

(alternatieven 1-7)

begroeid of afgedekt zijn wordt met

voorkomen door deze in droge tijden (zoals de

verwactit Voor de overige depots zal

zomermaanden) te bevochtigen enyot af te

stoftimder beperkt zijn, omdat deze

dekken Mei e«i windreducOescherm kunnen

voctitig zijn.

de windsnelheden ter plaatse van het depot
gereduceerd

Voor alle potentiële stofbronnen geld! dat maatregelen getroffen kunnen worden om
stofhlnder tegen te gaan.
Effectbeoordeling stofhlnder
Voor alle potentiële stofbronnen geldt dat maatregelen getroffen kunnen worden om
Stofhlnder tegen te gaan. Bij alle alternatieven beslaat een kans op een geringe
toename van stofhlnder. Dit effect wordt voor alle alternatieven licht negatief (-)
beoordeeld.
Mitigerende maatregelen
Om hinder door grof stof tegen te gaan kunnen de volgende maatregelen worden
genomen:
• afdekking, begroeiing of vochtig houden van tijdelijke depots;
• afdekking van transportbanden;
• keuze voor persleidingen in plaats van transportbanden;
• bekleden van klasseerinstaüaties;
• beperken van de productie bij hevige wind (bijv. meer dan windkracht 8).
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8.11

Grondwaterkwantiteit en waterhuishouding

8.11.1

Principe grondwateretfecten
De zandwinning Winssen heeft via verschillende wegen effect op de
grondwaterstroming en de grondwaterstanden. Het soort effecten wordt in deze
paragraaf beschreven (deelgebieden uitenwaard en Geertjesgolf); de omvang van de
effecten in andere paragrafen, waarnaar in onderstaande tekst venwezen wordt.
Uiterwaard
In de uiterwaarden worden de grondwaterstanden sterk bepaald door de Waal; ze
bewegen met de rivier mee. Het grootste deel van de lijd stroomt het grondwater vanuit
de Waal naar het binnendijks gebied: er infiltreert dus Waalwater in de rivierbodem, en
dit water komt uiteindelijk binnendijks in sloten en andere watergangen terecht. Alleen
bij zeer laag water op de Waal kan de stroming omkeren, en gaat er grondwater van
binnendijks richting de Waal.
Bij de bepaling van grondwatereffecten is er van uitgegaan dat de hoogwatergeul
permanent water voert. Zolang de geul alleen benedenstrooms met de Waal verbonden
is. is het waterpeil in de geul gelijk aan het peil van de Waal op dit benedenstroomse
punt. Bij hoge waterstanden zal er Waalwater bovenstrooms via de uiterwaard de geul
inkomen, en gaat de geul meestromen met de Waal, In deze situatie komt er een zeker
verhang (verloop van waterpeilen) in de geul, van boven- naar benedenstrooms.
Het verschil in waterpeilen lussen de Waal en binnendijks zorgt ook voor een verloop
van de stijghoogte van het grondwater in het ondiepe zandpakket (geohydrologisch
aangeduid als het Ie watervoerend pakket, zie paragrafen 6.2 en 6.3). In normale
situaties en tijdens hoogwater waarin de Waal infiltreert en er grondwater richting
binnendijks stroomt, is de stijghoogte het hoogst bij de rivier, en lager binnendijks.
Bij aanleg van de hoogwatergeul verplaatst dit hoogste punt zich landinwaarts en zorgt
daarmee voor een verhoging van de grondwaterstijghoogten en -standen binnendijks.
Bovendien wordt ter plaatse van de geul de (kleiige) deklaag doorgraven, waardoor er in
de uiterwaarden beter contact is tussen de rivier en het watervoerende zandpakket.
Deze twee ingrepen zorgen beide voor een toename van de toevoer van grondwater
vanuit de rivier naar binnendijks. Of dit negatieve gevolgen heeft hangt af van wat er
vervolgens mei deze extra grondwatertoestroom gebeurt; in hoeverre dit verwerkt kan
worden door het oppen/laktewater.
In het nieuwe ontwerp snijdt de hoogwatergeul voor een groot deel van zijn traject door
de deklaag heen. De mate waarin de geul in het zandpakket snijdt is van relatief beperkt
belang: zodra de kleiige deklaag doorsneden is, ontstaan ook de grondwatereffecten
door dit contact tussen hoogwatergeul en zandpakket. Daar waar een deel van de
deklaag nog intact blijft, zal het effect afnemen. Omdat dit echter maar over een deel
van de hoogwatergeul het geval is, en bovendien rekening gehouden moet worden met
natuurlijke variatie in de bodem en enige onnauwkeurigheid bij de ontgraving van de
geul, is in dit MER aangenomen dat er onder de hoogwatergeul geen kleiige deklaag
meer resteert. De effecten zijn dus wellicht aan de negatieve kant (worst case
benadering).
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Bij extreem laag water zorgt de aanleg van de hoogwatergeul voor een extra verlaging
van de grondwaterstanden binnendijks.
De opvulling van de Voorhaven met matig doorlatende specie heeft geen significant
effect op de grondwaterstroming in de uiterwaarden (anders dan opvulling van de
oostpias, zie hieronder), omdat het grondwatersysteem in de uiterwaarden gedomineerd
wordt door de invloed van de Waal.
Geertjesgolf
In de huidige situatie stroomt het grondwater in Geertjesgolf in zuidwestelijke richting.
Het maaiveldniveau en de aangehouden waterpeilen in het oppervlaktewater
(polderpeilen) zijn hiervoor bepalend. De grondwaterstroming gaat gepaard met een
verhang (verloop) van de grondwaterstijghoogten van noordoost naar zuidwest. Door
het afgraven van het watervoerende zandpakket wordt dit verhang vlak; er ontstaat een
grote waterplas, die afgezien van evi. opwaaiing eenzelfde waterpeil kent {zie figuur
8.11.1). Hierdoor ontstaat een stijghoogteverlaging aan de noordoostzijde en een
verhoging aan de zuidwestzijde (zie figuur 8.11.1). Verder neemt de verdamping van
water uit het gebied toe, door het grote areaal oppervlaktewater dat gecreëerd wordt.

B: ONTGRONDING BIJ GROTE PLAS

A: ONTGRONDING BIJ KLEINE PLAS

rand ontgrondingsplas

(grond)waterstand

:'iiAiii^^^i^-i<i^t'è^i^)

ijÈiuiijÉöjijiiötityWör^i^iïii

hoe groter da plas, hoe kleiner de

door het afgraven van zand daalt de

fgrondi-waterstandsverlaging op de rand van

waterstand in de plas. en daarmee de

de piasib'j eenzelfde on tg rondingtempo)

grondwaterstanden in de omgeving
Figuur 6.11.1: Principeschets slfoctBn grondwaterstand

Tenslotte is de verandering in de oostpias geohydrologisch relevant. Hier wordt het
zandpakket eerst afgegraven, en vervolgens wordt de ontstane ruimte opgevuld met
grond uit de eerder afgegraven deklaag van Geertjesgolf. Deze grond is kleiig van aard
en slechter doorlatend dan het zandpakket dat er momenteel aanwezig is. De
opgevulde oostpias vormt daarmee een "obstakel" voor de grondwaterslroming, en zorgt
voor opstuwing van het grondwater aan de noordoostzijde, en een vergelijkbare
verlaging van de grondwaterstijghoogten aan de zuidwestzijde.
In verband met de zandwinning op Geertjesgolf moet de waterhuishouding ter plaatse
worden aangepast. De benodigde aanpassingen tijdens en na ontzanding zijn eerder in
detail beschreven {% Witteveen+Bos, 2004). Hieronder volgt een korte samenvatting.
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De waterpeilen in de oost- en westpias zullen fluctueren, onder invloed van het
grondwater.
De beide plassen worden met elkaar verbonden middels een duiker.
De plassen komen niet in open verbinding met het oppen/l aktewater in de
omgeving. Wel wordt een gemaal geplaatst aan de noordelijke rand van de
westpias. bij de Van Heemstraweg. fyliddels dit gemaal kan water uit de plassen
worden gepompt, voor de watenyoorziening van de omgeving {bijv, fruitpercelen ten
oosten van Afferden).
De afwatering vindt momenteel gedeeltelijk plaats via waterlopen die binnen het af
te graven gebied vallen. Deze afwatering zal worden omgeleid. Daarvoor worden
enkele watergangen verbreed en stuwen en duikers aangepast.

Afgeleide effecten
De veranderingen in grondwaterstroming en -standen zoals hierboven beschreven
kunnen afgeleide effecten hebben:
• De afvoer van de watergangen binnendijks zal in ieder geval toenemen. De kwaliteit
van dit water kan veranderen, omdat het aandeel grondwater dat oorspronkelijk
afkomstig is uit de Waal in kwaliteit verschild van het grondwater uit het binnendijks
stedelijk gebied.
• De stijging van de grondwaterstanden kan zorgen voor een toename van
grondwateroverlast (bijv. natte kelders bij hoogwater) in het bebouwd gebied
binnendijks.
• Verder kan ook de grondwatertoestroom naar de zandwinplas Ganzenven
toenemen, waardoor daar het peil kan stijgen (met name tijdens hoogwater van
belang). (Op basis van eerder uitgevoerde studies wordt hierop overigens al
geanticipeerd; er worden kades rond het Ganzenven aangelegd).
• Grondwaterstandsveranderingen kunnen ook effecten hebben op natuur en
landbouw. Voor de landbouw kan een verandering van de opbrengst optreden door
verdroging of vernatting. Grondwalerafhankelijke natuurwaarden kunnen worden
beïnvloed door verandering van grondwaterstanden of kwel.
De bovenstaande effecten gelden voor de eindsituatie. Daarnaast treden in
Geertjesgolf enkele specifieke effecten op tijdens uitvoering van de zandwinning.
De grondwaterstandsverlagingen in Geertjesgolf worden mede bepaald door de grootte
van de ontgrondingsplas. Dit wordt geïllustreerd in figuur 8.11.1. Bij een kleine plas
(figuur A) heeft het onttrekken van grond (dus het aantrekken van grondwater uit de
omgeving) een relatief grote waterstandsverlaging in de pias tot gevolg, met navenante
effecten op de grondwaterstanden in de omgeving.
Wanneer er uit een grote plas eenzelfde hoeveelheid grond wordt weggehaald (figuur
B). moet er net zoveel grondwater toestromen als bij een kleine plas, maar het
oppervlak waarover dat grondwater toestroomt is veel groter. Daardoor is de
waterstandsverlaging in de plas kleiner, en daarmee ook de grondwaterstandsverlaging
aan de rand van de plas. Echter, omdat de plas zelf groter is, treedt deze
grondwaterstandsverlaging wel in een relatief groot gebied op (namelijk rondom deze
grote plas).
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Dit betekent dat de locatie van de start van de binnendijkse ontgronding, zowel bij de
west- als de oostpias, zorgvuldig gepland moet worden. Zou worden gestart in tiet
midden van het te ontgronden gebied, dan is de grondwaterstandsverlaging rondom dat
midden relatief groot, maar deze verlagingen vinden plaats onder arealen die binnen
afzienbare tijd ontgrond zullen worden. Wordt daarentegen gestart langs de rand. bijv.
dicht bij bebouwing of waardevolle landbouwarealen, dan is daar de
grondwaterstandsverlaging relatief groot, met eventuele scfiade tot gevolg.
Verder zal de grondwaterstandsverlaging zicti in de loop van de ontgronding over het
omliggende gebied verplaatsen, en (vanwege de afhankelijkfieid van de grootte van de
plas) in de loop van de tijd veranderen.
De grondwaterstandsverlagingen tijdens uitvoering worden dus voor een groot deel
bepaald door de uitvoeringsplanning van de ontgronding. Dit geldt voor alle
alternatieven op dezelfde manier: het is niet onderscheidend. Omdat de planning een
zaak is van de aannemer die de ontgronding uit gaat voeren en het voor de
alternatieven niet onderscheidend is. wordt voor dit MER een pragmatische keuze
gemaakt. Bij de berekening van de grondwatereffecten tijdens uitvoering wordt
uitgegaan van de situatie bij start van de ontgronding (dus met een kleinst denkbare
plas) en deze start wordt geprojecteerd midden in de westpias van Geertjesgolf (in
werkelijkheid zal in de oostpias worden gestart). Doel van deze berekening is om een
indicatie te geven van de omvang (verbreiding) van de grondwaterstandsverlaging, en
de vervolgeffecten daarvan (landbouwschade).
Sterk aanbevolen wordt om in de fase van vergunningaanvragen (na dit fvtER), op basis
van een op te stellen uitvoeringsplan van de ontgronder de definitieve
grondwaterstandseffecten tijdens uitvoering te bepalen, en middels een slimme planning
en/of mitigatie (mogelijk met wateraanvoer) de effecten zo veel mogelijk te beperken.
Aanvoer van Waalwaler biedt overigens een mogelijkheid om ook de
grondwatereffecten ten gevolge van de onttrekking van toutvenant uit Geertjesgolf te
compenseren. Het verdwijnen van zand wordt dan gecompenseerd door de aanvoer van
water van buitenaf. Tijdens het opstellen van het MER bleek dat het Waterschap
Rivierenland die hier eerder bezwaren tegen had, deze bezwaren inmiddels heeft
ingetrokken omdat de kwaliteit van het Waalwater in het algemeen niet slechter blijkt
dan het binnendijks aanwezige water.
Het verdient aanbeveling deze mogelijkheid in de vergunningenfase nader te bekijken.
in overleg met het Waterschap Rivierenland en de gemeente Beuningen (zie hfst. 12).
Deze compensatiemogelijkheid is er voor alle alternatieven op dezelfde manier, en geeft
dus geen extra informatie ten behoeve van de vergelijking van alternatieven.
Tijdelijke effecten door aanleg van de hoogwatergeul zijn gelijksoortig aan de effecten in
de eindsituatie; de ingreep is immers hetzelfde. Hoe groter de geul, hoe groter de
effecten worden, tot het eflectenbeeld van de eindsituatie is bereikt.
Voor elk van de bovenstaande effecten zijn specifieke berekeningen gemaakt met het
grondwatermodel dat voor dit project is opgezet. De methodiek van etfectberekening is
beschreven in bijlage 11.
De effecten door de grondwaterstandsverlaging worden beschreven In:
• paragrafen 8.11.2 toten met 8.11.5: effecten opgrondwaterstanden en-stroming
en waterafvoer;
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paragraaf 8.11.6: effecten op bebouwing (grondwateroverlasl);
paragraaf 8.4: effecten op natuur;
paragraaf 8.5: effecten op landbouw.

Permanente effecten: gemiddelde situatie
In de eindsituatie (na afronding van de ontgronding) ontstaan de volgende
geohydrologiscfie effecten. In de westelijke plas (Geertjesgolf) zal zich onder invloed
van de grondwaterdruk van onderaf een waterpeil instellen van circa NAP + 5,9 meter,
wat hoger ligt dan het oorspronkelijke polderpeil. In de noordwesthoek van de plas
ontstaan daarbij verlagingen van de grondwaterstand en de -stijghoogte en
stroomopwaarts verhogingen.
In de hoogwatergeul ontstaat in een gemiddelde situatie een verlaging van de
grondwaterstand, doordat in de geul het peil lager is dan de oorspronkelijke
grondwaterstand (figuur 8.11.2 en 8,11.3) en de deklaag doorgraven is.

•os • 0.2
-0,2 • -0,1
-0,1 • 0,05
-0,05 - O.05

aj]E-o.i
0.1-0.2
02 • 0,S

Figuur 8.11.2:

Berekende verandering van de stijghoogte van hel zandpakket ( 1 ' watervoerend pakket), In
de elndsiluatlB l* = verhoglna. - = verlaolno)
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Figuur 6.11.3:

Berekende verandering van de grondwaterstand (in de deklaag) in de eindsituatie 1+ =
verhoainQ. - = verlaging)

In droge en natte situaties (zomer en winter) ontstaan vergelijkbare effecten; de figuren
hiervan zijn met toelichting opgenomen in bijlage 11.
8.11.3

Permanente effecten tijdens hoogwater
Voor het berekenen van de effecten tijdens een hoogwater op de Waal is een
tijdsafhankelijke berekening uitgevoerd. Daarbij is de waterstand op de Waal
aangehouden corresponderend met een afvoer die eens in de 50 jaar voorkomt (12.965
m3/s bij Lobith). In de berekening is er van uitgegaan dat deze afvoer 5 dagen
voortduurt.
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Figuur 8.11.4;

Berekende verandering van de grondwaterstand (In de deklaag) bij een 1/50 jaar
voorkomend hoogwater

Tijdens hoogwater komt het hoge Waalpeil achter de dijk door het doorgraven van de
deklaag direct in contact met het watervoerende pakket en ontstaat een grondwaterstandsverhoging die berekend is op max. 0.5 meter {figuur 8.11,4).
Tijdens hoogwater wordt water afgevoerd vanuit de westpias op Geertjesgolf. Er is van
uitgegaan dat In het plas een peil van NAP +5.9 meter wordt gehandhaafd. De westpias
op Geertjesgolf is - beter dan de waterlopen in de huidige situatie - in staat het water
tijdens hoog water af te voeren. In vergelijking met de huidige situatie zorgt de plas
tijdens hoogwater dus voor een verlaging van de grondwaterstand aan de noordkant
van de plas.
Het verloop van de grondwaterstand en stijghoogte in de huidige en de nieuwe situatie
is geïllustreerd in een dwarsprofiel, dat loopt van Geertjesgolt tot het midden van de
Waal {zie figuur 8.11.5). De ligging van het profiel is aangegeven in figuur 8.11.4.
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Figuur B.11.5: In dwarsproMel: berekende verandering van stijghoogte en grondwaterstand bij een 1/50 jaar
voorkomend hoogwater (hoogtes op de verticale as in meters t.o.v. NAP)

8.11.4

Effect op de afvoer binnendijks
In de gemiddelde situatie wordt geen water afgevoerd vanuit Geertjesgolf waardoor er
minder water afgevoerd zal worden uit het gebied rond de plas en buiten- en direct
binnendijks onder Invloed van de geul. In de hoogwatersituatie zal zowel langs de dijk
als via de plas (Geertjesgolf) de afvoer toenemen. In het totaal wordt een toename van
de afvoer berekend van circa 8750 m3/dag voor de hoogwatersituatie die 1/50 jaar
voorkomt. De toename komt op verschillende plekken voor;
•
toename van 500 m3/dag direct binnendijks;
•
toename van 7300 m3/dag door de plas:
•
toename van 950 mS/dag in de rest van het gebied.

8.11.5

Effecten tijdens uitvoering van de ontgronding
Tijdens het ontgronden ontstaat een verlaging van stijghoogte en grondwaterstand
doordat de ruimte die de grond oorspronkelijk innam ven/angen wordt door water dat uit
de omgeving moet toestromen. De ven/anging kan dan ook worden geschematiseerd
door middel van een grondwateronttrekking. Het tempo van de ontgronding bedraagt
gemiddeld 7885 m^/dag. Er van uitgaande dat de grond 10% water bevat zal 90% van
de hoeveelheid weggegraven grond aan water moeten toestromen. Daarom is het effect
van een grondwateronttrekking van 7100 m^/dag berekend: dit is een gemiddelde.
De effecten op de grondwaterstijg hoogten in het zandpakket ( T waten/oerend pakket)
van een dergelijke onttrekking zijn weergegeven in figuur 8.11.6 en 8.11.7.
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Belangrijk: nuancering tijdelijke grondwatereffecten
De hier beschreven tijdelijke grondwaleretfecten in GeertjesgoH zijn sterk afhankelijk van de planning
van de uitvoering (zie de toelichting op de tijdelijke effecten in par, 8.11.1). In dit geval is {arbitrair)
uitgegaan van start van de winning in het midden van GeerljesgoH, in werkelijkheid kan dat een andere
locatie zijn. Het is aan de ontgronder om een werkplanning te kiezen, waarbij rekening gehouden wordt
met de grondwatereffeclen. Dit kan ten behoeve van de vergunningaanvragen voor het project. De hier
getoonde effecten geven een indicatie van de omvang (verbreiding) van de
grondwaterstandsverfaging. Ook de berekening van landbouwschade is hierop gebaseerd (zie par.
8 5) Ook blijkt hel in principe mogelijk om de grondwaterstandsverlagingen tijdens uitvoenng in
Geertjesgolf te compenseren met aanvoer Waalwater (zie par, 7.4), Het verdient aanbeveling deze
mogelijkheid in de vergunningenfase nader te bekijken (zie hfst. 12).
De tijdelijke grondwatereflecten en de eventuele compensatie spelen bij alle alternatieven op dezelfde
manier, en zijn dus niel onderscheidend.

Figuur S.11.6:

Indicatie verandering stijghoogle in hel tandpakkel tlldens de ontqrondinq (in meter; -:
verlaging)
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Figuur e.11.7:

Indicatie verandering Ireatische grondwaterstand tijdens de ontgronding (In meter; - =
verlaging)

8.11.6

Effecten op bebouwing (grondwateroverlast)
Gegeven de grondwaterstandsveranderingen bij hoogwater moet worden nagegaan of
er een verandering op kan treden van de grondwateroverlast bij bebouwing. Ot
daadwerkelijk grondwateroverlast optreedt is sterk afhankelijk van lokale factoren:
•
detailontwatering van de kavels waarop de huizen staan;
•
de huidige grondwaterstand bij hoogwater:
•
maaiveldhoogte ter plaatse van deze individuele huizen;
•
aanwezigheid van kelders of kruipruimtes.
Deze gegevens zijn niet geheel vlakdekkend bekend. Tevens kan eventuele
grondwateroverlast in de meeste gevallen met behulp van (aanvullende) drainage
worden tegengegaan. Daarom wordt het effect in dit MER beschreven als "kans op
grondwateroverlast".
De effecten zijn bepaald op basis van de berekening van de hoogwatersituatie, die
eerder is beschreven. De grondwaterstanden in deze situatie na afronding van de
zandwinning zijn vergeleken met het maaiveldniveau. Eerst zijn de gebieden bepaald
waar de grondwaterstand hoger komt dan 70 cm. onder maaiveld (de standaardontwaleringsdiepte. uitgaande van woningen met kruipruimtes). Echter, deze hoge
grondwaterstanden treden vaak ook al in de huidige situatie op. en zijn dan niet het
gevolg van de zandwinning Winssen. Daarom binnen deze gebieden een selectie
gemaakt en op kaart gezet (figuur 8.11.8). In deze figuur zijn de ondiepe
grondwaterstanden {hoger dan 70 cm.-mv) alleen afgebeeld als ze voorkomen binnen
een gebied waar ook een significante grondwaterstandsverhoging {5 cm. of meer)
optreedt als gevolg van de zandwinning.
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In dit tweede figuur is het volgende te zien:
• direct langs de dijk kan er water op maaiveld komen te slaan {blauwe kleur in de
figuur);
• tussen de Waalbandijk en de Van Heemstraweg (m.n. ten noorden van de
Molenstraat) en ten zuiden van Geertjesgolf komen grondwaterstanden voor tot 50
cm. onder maaiveld, en rond oppervlaktewater nog ondieper (max. 25 cm. onder
maaiveld);
• het gebied ten zuiden van Geertjesgolf waar deze ondiepe grondwaterstanden
voorkomen Is niet bewoond; er is hier dus geen kans op grondwateroverlast voor
bebouwing;
• het gebied tussen de Waalbarxlljk en de Van Heemstraweg betreft de bebouwing
van Winssen; de ondiepe grondwaterstanden komen met name voor ten noorden
van de Molenstraat. Hier Is kans op grondwateroverlast ten gevolge van de
zandwinning. De effecten in dit gebied worden veroorzaakt door de uitgraving van
de hoogwatergeul.

-10-0
o - 0.25
0.25 - 0,5
0.5-0,75
Figuur S.11.8: Gebieden met kans op grondwateroverlast bij hoogwater (1/50 )aar) door een
grondwaterstand tioger dan 70 cm. onder maaiveld, door huidige situatie én zandwinning, In
gebieden waar een significante grondwatorstandsverhoglng optreedt door zandwinning.
Afgebeeld zijn de grondwaterstanden In meter onder maaiveld.

8.11.7

Mitigerende maatregelen
De grondwatereffecten in de eindsituatie kunnen op verschillende manieren worden
gemitigeerd.
• De ontgravingsdiepte van hoogwatergeul zou mogelijk verder kunnen worden
verfijnd, zodanig dat over de hele lengte van de geul een deel (bijv. 0.5 meter) van
de kleiige deklaag onder de bodem van de geul blijft liggen. Daarmee blijft een deel
van de weerstand tegen intreding van rivienwaler in de bodem intact.
9R3151.A0/R0O11/DHEIK/SRO/SEP/Nijm
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De ruimte voor verdere verondieping van de geul is overigens niet groot, vooral
vanwege ecologische overwegingen (ontstaan van de juiste habitattypes en
voorkómen van ooibosontwikkeling, vanwege het beheer en de opstuwing van
rivierwater).
Direct binnendijks kunnen nadelige effecten van de toename van kwelwater bij
hoogwater worden beperkt door aanleg van extra drainage (middels sloten of
drains).
Rondom Geertjesgolf kan de vernatting van landbouwgrond eveneens worden
tegengegaan met drainagemaatregelen (aanleg extra sloten of greppels of
plaatselijk verlagen polderpeil). Tegengaan van verdroging kan eveneens met extra
oppervlaktewater, waar een bepaald peil in gehandhaafd moet blijven, of een
verhoging van het peil in beslaande watergangen.

Voor de situatie tijdens uitvoering is eerder reeds aangegeven dat de effecten sterk
afhangen van de detail-uitvoeringsplanning. (Dit geldt voor ontgronding van
Geertjesgolf, en niet bij ontgraving buitendijks, waar het grondwaterregime in hoge mate
bepaald wordt door de Waal). Het meest gunstig is als de ontgronding in Geertjesgolf
wordt gestart op een locatie die zo ver mogelijk van huizen of droogtegevoelige
landbouwpercelen af ligt, zodat de grote initiële grondwaterstandsverlagingen zo min
mogelijk nadelige ven/olgeffecten met zich meebrengen. Dit kan dus bijv. in het midden
of aan de zuidkant van de plassen zijn. Dit zal ten tijde van de vergunningaanvragen in
overleg met de uitvoerende partij bepaald moeten worden.
Aanvoer van Waalwater biedt ook een mogelijkheid om ook de grondwatereffecten ten
gevolge van de onttrekking van toutvenant uil Geertjesgolf Ie compenseren. Het
verdwijnen van zand wordt dan gecompenseerd door de aanvoer van water van
buitenaf. Tijdens het opstellen van het MER bleek dat het Waterschap Rivierenland die
hier eerder bezwaren tegen had, deze bezwaren inmiddels heeft ingetrokken omdat de
kwaliteit van het Waalwater in het algemeen niet slechter blijkt dan het binnendijks
aanwezige water.
Het verdient aanbeveling deze mogelijkheid in de vergunningentase nader te bekijken,
in overleg met het Waterschap Rivierenland en de gemeente Beuningen (zie hfst. 12).
Deze compensatiemogelijkheid is er voor alle alternatieven op dezelfde manier, en geeft
dus geen extra informatie ten behoeve van de vergelijking van alternatieven.
Voor verdere mitigatie van grondwaterstandsverlagingen gelden dezelfde maatregelen
als hierboven genoemd (extra oppervlaktewater, verhoging waterpeil).
8.12

Effecten op de wfaterkwaliteit
De berging van de verontreinigde uiterwaarden grond in de Voorhaven heeft een effect
op de grondwaterkwaliteit en de oppervlaktewaterkwaliteit. De effecten zijn berekend
door middel van modelleringen, een technische beschrijving hiervan is opgenomen als
bijlagen 5 en 7.
Wat de waterkwaliteitsaspecten betreft hebben ons geconcentreerd op de effecten van
berging van verontreinigde specie. Er zijn twee andere effecten die mogelijk (een veel
beperktere) invloed hebben op de waterkwaliteit: de toename van kwelwater binnendijks
en het vullen van de oostpias van Geertjesgolf. Deze effecten worden hieronder
toegelicht.
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Kwelwater
door te toename van de aanvoer van kwelwater {als gevolg van het uitgraven van de
hoogwatergeul. zie par, 8.11.1 en 8.11.4) zal het aandeel geïnfiltreerd rivierwater In het
binnendijkse waterlopenstelsel toenemen.
Welk netto effect dit heeft is moeilijk te bepalen, om verschillende redenen:
• de hoeveelheid kwelwater is direct afhankelijk van de Waatwaterstand, en is net als
de rivier dus aan sterke fluctuaties onderhevig;
• het Waatwater is niet per definitie meer verontreinigd dan het binnendijkse water
(mond. mededeling J. van der Meulen, Waterschap Rivierenland). De toename van
het aandeel geïnfiltreerd Waalwater in het binnendijkse watersysteem hoeft dus
geen verslechtering van de waterkwaliteit met zich mee te brengen.
Dit effect- hoe groot het ook is - zal voor alle alternatieven gelijk zijn. Daarom is het niet
verder uitgewerkt of meegenomen in de beoordeling van de alternatieven.
Vullen oostpias
De oostpias van Geertjesgolf zal worden opgevuld met dekgrond uit het gebied. Deze
dekgrond komt in eerste instantie terecht in een waterplas, waarbij het water verdrongen
wordt. In overleg met het Waterschap Rivierenland zal moeten worden bepaald hoe dit
verdrongen water wordt opgevangen, zodanig dat er niet teveel troebel slibrijk water in
het omliggende watersysteem terecht komt. Een zandvang kan hierbij helpen. Ot ook de
chemische waterkwaliteit bij het c^vullen verandert is de vraag. In de huidige situatie
stroomt reeds grondwater door de te bergen dekgrond naar het oppen/laktewater toe.
De eventueel aanwezige verontreinigingen zijn gebiedseigen, van landbouwkundige
herkomst.
Dit effect - hoe groot het ook is - zal eveneens voor alle alternatieven gelijk zijn. Daarom
is ook dit niet verder uitgewerkt of meegenomen in de beoordeling van de alternatieven.
8.12.1

Grondwaterkwaliteit
Effecten grondwater
Door de berging van de verontreinigde grond in de Voorhaven zullen de
verontreinigingen in het poriewater in de richting van het grondwater verspreiden.
Toetsingskader
Het toetsingskader voor verspreiding van grondwaten/erontreinigingen is afkomstig uit
het Beleidsstandpunt Venwijdering Baggerspecie (BVB). Het beleidsstandpunt bevat drie
toetsingstappen:
1. is de concentratie in het porienwater van het te bergen materiaal groter dan de
streefwaarde?
2. is de emissieflux (in g/ha/j) groter dan de maximale flux?
3. is het beïnvloede volume groter dan het volume van de berging?
De volgende stap wordt pas uitgevoerd als de vorige stap positief wordt beantwoord. De
rapportage van de verspreidingsberekeningen is op dezelfde wijze opgezet: eerst wordt
Ingegaan op de kwaliteit van het te bergen materiaal, daarna op de emissie door
grondwaterstroming en tenslotte wordt het beïnvloede volume berekend.
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Stap 1: Berekening concentratie in poriënwater
De concentraties in het poriënwater zijn berekend met behulp van de gemeten gehalten
In de grond en getoetst aan de streefwaarden volgens VROM. De berekende gehalten
en de toetsing aan de streefwaarden is weergegeven in onderstaande tabel.
Tabal 12.1: Berekende concentraties in het poriewaler (|>g/l) en vergelijking met streefwaarde VROM
(factor sconcentratie / streefwaarde)
Component

Streefwaarde

Grote V o o r h a v e n

Kleine Voorhaven

Wachttiaven

Concen-

Concen-

Concen-

Factor

Factor

tratie

tratie

Factor

tratie

Zware metale fi ( I n c l . a r a M D )
Arseen
Cadmium

7,2

34,7

4,8

36,1

5,0

49,2

6,8

0.06

0.1

1,4

0,1

1,5

0,1

2,3

Chroom

2.5

3.9

1,6

4,1

1,6

5,5

2.2

Kooer

1.3

3.7

2,9

3,9

3,0

5,5

4,2

Lood

1,7

1,5

0,9

1,6

0,9

2,3

1,4

Nikkel

2,1

16,6

7,9

16,7

8,0

18,2

B,7

Zink

24

4,2

0,2

4,5

0,2

7,0

0,3

PAK
0.01

0.033

3.3

0,035

3,5

0.049

4,9

Anthraceen

N af taleen

0.0007

0.059

19,6

0,061

20,4

0,065

28,2

Fofianlreen

0,003

0,219

73,1

0,233

77,5

0.348

116,0

Fluoranthaen

0.003

0,358

119,3

0,380

126,5

0,575

191,8

Hoe groter de Voorhaven, des te meer schoner materiaal hierin wordt geborgen. Bij een
grote Voorhaven is de gemiddelde concentratie in de te storten specie dus lager.
Bij de componenten waarbij de factor groter dan 1 is wordt de streefwaarde
overschreden. Dit is bij bijna alle componenten het geval. Voor de zware metalen is de
relatieve overschrijding voor nikkel het grootst, en voor de PAK fluorantheen. Deze
stoffen zijn het meest mobiel, en worden daarom gekozen voor de verdere
berekeningen.
Stap 2: Berekening emissiefluxen
Bij de verspreidingsberekeningen is gebruik gemaakt van het grondwatermodel
TRIWACO, het model ModFLOW en het stoftransportmodel MT3DMS. Bij de
berekening van de emissieflux is de horizontale en verticale uitstroming vanuit het depot
naar de bodem meegenomen.
Tabel 12.2: Berekende emissielluKen en vergelijking met maximaal toelaatbare emissieflux
Component

Grote Voorhaven

Kleine V o o r h a v e n

Metalen • Arseen

Flux

F/Fmax

Flux

F/Fmax

Flux

F/Fmax

g/ha/j

VROM

g/ha/j

VROM

g/ha/j

VROM

tEK:tor
Arseen

Wachthaven

factor

factor

29.1

10.0

34,4

11,9

54.6

18,6

Cadmium

0.1

4,9

0.1

5,8

0,2

10,2

Chroom

3.3

0,1

3.9

0.1

6,1

0,2

Koper

3.1

7,3

3,7

8,6

6,1

14,2
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Componant

Grot* Voorhaven

Kleine Voorhaven

Wachthaven

Lood

1.2

1,1

1,5

1.4

2.6

2,4

Mhhsl

14.0

20.0

16,0

22.8

20,2

2a.»

Zink

3.5

0.5

4.3

0.6

7.7

1,0

PAK't
Nafteleen

0.028

1.4

0,033

1.7

0,055

2,7

Anthracean

0.050

35.4

0.058

41.7

0,094

67,1

Fenantreen

0,164

30.7

0,222

36,9

0.387

64,5

Fluoranlh0«n

0,301

SO.1

0,362

60,3

0,639

106,S

Hieruit blijkt dat de maximaal toelaatbare fluxen worden overschreden.
Stap 3: Bepaling van het beïnvloede volume
Met behulp van stoftransportberekeningen is het door de berging beïnvloede volume
gedurende 10.000 jaar voorspeld. Binnen het beïnvloede volume liggen de gehaltes
boven de streefwaarde. Tevens is berekend welk percentage dit is ten opzichte van het
depotvolume.
Tabel 12.3: Door Fluoranlheen en nikkel beïnvloede volume (S-waarde VROM)
Tlld

Grote Voorhaven

Kleine Voorhaven

Wachthavan

)aa/

volume m '

volume m^

percentage

volume m^

percentage

0

percentage

1 (%)

Beïnvloed volume door tluorantheen
0

0

0

0

0

0

100

564 647

17,8

411.826

19.8

181.725

16.3

500

$57,169

20.7

510.493

24.5

241 295

21.6

lOOO

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

BelnvhMd volume door nikkal
0

0

0

0

0,0

0

0.0

100

13.022

0.4

10.182

0,5

5.174

0.5

500

101662

3.2

85 190

4,1

44.478

4.0

1 000

187 221

5.9

181.647

8,7

93 331

8,3

10.000

447 676

14.1

639.973

30,7

341.456

30,5

Voor fluoranlheen geldt dat hel beïnvloede gebied buiten de berging in de loop van de
tijd toeneemt door stroming en dispersie. Door afbraak daalt de concentratie echter,
waardoor op lagere termijn het beïnvloede gebied afneemt. Omdat nikkel niet wordt
afgebroken en aangenomen is dat de berging blijft naleveren, neemt het beïnvloede
volume toe totdat door verdunning en uitstroming naar het oppervlaktewater een
evenw ie hts toestand ontstaat. Na 10.000 jaar is dat nog niet het geval.
Geconcludeerd wordt dat hel beïnvloede volume voor de drie types havens beneden de
norm het uit BVB blijft.
Het effect van het afgraven van de deklaag uit de uiterwaard en het bergen In de
Voorhaven. heeft in alle gevallen een vermindering van de uitspoeling van
grondwaterverontreinigingen tot gevolg.
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Dit komt omdat de grond die nu als een "deken" verspreid in de uiterwaard ligt. over een
groter oppervlak contact heeft met het grondwater dan in de berging, waar het een
compact volume heeft. De beoordeling van dit milieueffect is daarom bij alle
alternatieven positief.
Er is nog wel een verschil tussen de alternatieven: bij de grote Voorhaven (alternatief 6
en 7) is de verspreiding van de grondwaten/erontreinigingen uit de berging aanzienlijk
kleiner dan bij de andere alternatieven (zie bijlage 5). Dit komt omdat de gemiddelde
concentratie verontreinigingen in de grote berging (alternatief 6 en 7) lager is dan bij de
kleinere bergingen. Alternatieven 6 en 7 scoren dus positiever dan
alternatief 1 t/m 5.
8.12.2

Oppervlaktewaterkwaliteit
Inleiding
Het onderzoek naar de effecten van het project Zandwinning Winssen op de
oppervlaktewaterkwaliteit heeft zich gericht op de effecten van het storten van
verontreinigde specie uit de Winssense waarden in de Voorhaven. De verspreiding van
verontreinigingen naar het oppervlaktewater kan optreden gedurende twee fasen: de
vulfase (het storten) en de eindfase van de berging. Veruit het grootste deel van de
verspreiding naar het oppervlaktewater vindt plaats gedurende de vulfase. in deze
vulfase komt het te bergen bodemmateriaal in direct contact met het oppervlaktewater,
waarbij het bodemmateriaal bovendien kan verspreiden.
Voor de eindfase wordt uitgegaan van afdekking van het geborgen bodemmateriaal mei
een laag schone of licht verontreinigde grond. Daardoor zal er geen direct contact meer
bestaan tussen het geborgen verontreinigde bodemmateriaal en het bovenstaande
oppervlaktewater. Een emissie van verontreinigingen vanuit de (afgesloten) berging
naar het oppervlaktewater wordt verwaarloosbaar geacht.
Toetsingskader
Aan de hand van een modelonderzoek wordt een indicatie verkregen van de
toekomstige kwaliteit van het oppen/laktewater door de berging van de vrijkomende
specie in de Voorhaven. In onderstaande tabel zijn de toetsingscriteria samengevat.
Tebel 8.12.4: Toetsingscriteria oppervlaktewaterkwaliteit
Te toetsen effect

Toetsing aan (criterium)

Beïnvloeding waterkwaliteit in <le Voorhaven zelf
Concentratie opgeloste verontreinigingen

MTR (Maximum Toelaatbaar
Risiconiveau, uit Vierde Nota
W aterh u IS tioud 1 n g)

Concentratie aan zwevend stof gebonden ve<ontreiniglnaen

MTR

Zwevend stolgehalle

Achtergrondgehalte in de Waai

Emissie vanuit de Voorhaven naar de Waal
Concentratie opgeloste verontranigingen in uittredend water naar

Achtergrondget)alte m de Waal

Waei
Concentratie aan zwevend stof gebonden verontteinigingen in

Achtergrondgehfüle in de Waal

uittredend water naar Waal
Emissievracht in uittredend water naaf Waal

Autonome vracht in de Waal
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Werkwijze modelonderzoek
Voor het berekenen van de verspreiding tijdens de vulfase wordt gebruik gemaakt van
het model WESTSIDE {Waterkwaliteits Effecten bij Storten van Specie In Depots) van
RIZA. Het model berekent de kwaliteit van het water in een bergingslocatie onder
invloed van verontreinigde baggerspecie. Het resultaat van de berekeningen met
WESTSIDE is een gemiddelde waterkwaliteit in de bergingslocatie en een gemiddelde
emissie vanuit de Voorhaven naar het omringende oppen/l aktewater (in dit geval de
Waal), In bijlage 7 is een technische beschrijving opgenomen van de uitgevoerde
modelberekeni ngen.
Voor de bepaling van de effecten op het oppen/laktewater zijn enkele scenario's
doorgerekend (zie tabel 8.12.5). Hier zijn verschillende combinaties van de bepalende
factoren getest:
a) 3 types Voorhaven (Wachthaven, kleine en grote Voorhaven);
b) 3 aannames voor de uitwisseling van water tussen de Voorhaven en de Waal;
c) 2 aannames voor de kwaliteit van de specie.
Ad a: De groottes van de Voorhaven zijn reeds beschreven in par. 7.4.
Ad b: Uitwisselinc water lussen Voorhaven en Waal
In de Startnotitie van de MER Zandwinning Winssen (Gemeente Beuningen, 2005)
worden twee alternatieven beschreven met betrekking tot het uitwisselingdebiet tussen
Waal en Voorhaven. Het betreft een berging met open verbinding naar de Waal of een
gesloten berging. In het geval van een open verbinding kan er tijdens hoogwater op de
Waal water over de uiterwaard via de Voorhaven weer naar de Waal stromen, en
daarmee opgeloste verontreinigingen meenemen. Er zijn twee frequenties voor een
dergelijk hoogwater onderzocht: twee maal en vier maal per jaar.
Een gesloten berging (zonder open verbinding met de Waal) is denkbaar als aan het
eind van het project er geen afvoer van delfstoffen meer plaats hoeft te vinden, en
alleen de Voorhaven volgestort moet worden. Bij een dergelijke gesloten berging is het
effect van bergen op de waterkwaliteit in de Voorhaven maximaal; het water wordt
immers niet gemengd met ander water. Alleen bij hoogwater kan uitwisseling
plaatsvinden.
In totaal zijn er dus drie varianten gedefinieerd voor de uitwisseling van water
• geen uitwisseling, door een gesloten verbinding;
• wel uitwisseling (open verbinding), met 2x/jaar doorspoeling vanwege hoogwater;
• wet uitwisseling (open verbinding), met 4x/jaar doorspoeling vanwege hoogwater.
Ad c: Kwaliteit te bercen specie
Bij elk alternatief varieert de hoeveelheid van de te bergen grond per grondtype en
daarmee samenhangend de verontreinigingsgehalten van de grond. Hierdoor is voor elk
alternatief apart een gemiddelde concentratie berekend van de in de Voorhaven te
bergen grond. Daarnaast is voor ieder alternatief een 'worst case' bepaald voor wat
betreft de gemiddelde verontreinigingsgehalten. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het
totale volume te bergen grond, volledig bestaat uit grond van de verontreinigingsklassen
3 en 4. Het verontreinigingsgehalte is daarbij bepaald aan de hand van het gewogen
gemiddelde van alle beschikbare grondmonsters uit de af te graven grond van de
Winssense uitenwaarden (incl, het Voorhavengebied zelf) met klasse 3 of 4.
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De doorgerekende scenario's zien er nu als volgt uit (zie tabel 8.12.5):
Tabel 8.12.5 Berekende scenario's oppervlaktewaterkwaliteit
Scenario

type Voorhaven

uitwis sdingsdeblet

kwalltell (e bwgen specie

met Wad
geen (gesloten berging)

gemiddelde samenstallinq

3

reguliere

gemiddelde samenstel linq

4

uitwisseling+Sx/jaar

'worst case' samenstelling

1

grole Voorhaven

'worst case' samenstelling

2

hoogwater
5

reguliere

gemiddelde samenstellIrKi

6

uitwisseling+4>u'jaar

'worst case' samanstelllng

hoogwater
7

kleine Voorhaven

geen (gesloten berging)

gemiddelde samensieliinq

9

reguliere

gemiddelde samenslellirKi

10

uitwlsselingi-2K/jaar

'worst case' samenstelling

B

'worst case' samenstelling

hoogwater
11

reguliere

gemiddelde samenstelllnq

12

uitwis £elirtg+4x/)a£tf

-worst case' samenstelling

hoogwater
ge«n (geslotan berging)

gemiddelde samensteHIng

16

reguliers

gemiddelde samenstelling

16

ui tw i s sel i ng •>-Sx/j aar

'worst case' samenstelling

13

Wachthaven

-worst case' samenstelling

14

hoogwater
17

reguliere

getniddekle samensteHing

18

uitwisselir>g*4i(y)aaf

"worst case' samenstelling

hoogwater

Aan de hand van de bodemanalyses zijn twee gidsparamelers geselecteerd voor
berekeningen (zie ook paragraaf 8.12.1 grondwaterkwaliteit). Deze gidsparameters
worden representatief beschouwd vanwege de hoge concentraties en mobiliteit. De
gidsparameters gelden als representatief voor de belangrijkste twee groepen van
verontreinigingen:
• fluorantheen: als zijnde een representant van de groep van sterk hydrofobe
organische microverontreinigingen;
• nikkel; als zijnde een representant van de groep van zware metalen.
Een uitgangspunt voor deze modelstudie is het bergen van specie met een onderlosser.
De consolidatie tijdens de vulfase Is beperkt. Een belangrijke input voor de
berekeningen en de toetsing is de achtergrondkwaliteit. Hien/oor zijn de beschikbare
gegevens van de Waal bij Lobith gebruikt.
Resultaten en conclusies modelberekening
Uit de modelberekeningen blijkt dat (uitgaande van de representatieve gidsstoffen
fluorantheen en nikkel) de berging van de uitenwaardengrond in de Voorhaven in bijna
alle scenario's leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit in de Voorhaven. (Bij een
worst-case. waarbij alleen de meest verontreinigde grond wordt geborgen is wel sprake
van een verslechtering voor fluorantheen).
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De verbetering van de waterkwaliteit In de Voorhaven wordt veroorzaakt door het
volgende mechanisme:
1. voorafgaand aan het bergen komt in de Voorhaven alleen Waalwater voor. met een
bepaald gehalte aan zwevende stof;
2. de specie die In de Voorhaven geborgen wordt, is gemiddeld minder verontreinigd
dan het zwevende stof uit de Waal;
3. bij menging van de specie en het zwevende stof. wordt de gemiddelde concentratie
verontreinigingen dus lager;
4. bij bergen van de specie vindt gedurende korte tijd opwen/eling plaats, maar daarna
bezinkt de gestorte specie weer. omdat er bij normale Waalwaterstanden geen
stroming door de Voorhaven plaatsvindt;
5. het resulterende gehalte aan zwevende stof (een mengsel van de zwevende stof uit
de Waal en een restant van de opgewervelde gestorte specie) is niet groter dan in
de huidige situatie;
6. omdat dit mengsel minder verontreinigd is dan de zwevende stof uit het Waalwater
in de Voorhaven (zie punt 1-3 hiervoor), resulteert dus een lagere concentratie
verontreinigingen in het water van de Voorhaven.
Het feit dat bergen van deels verontreinigde specie leidt tot een betere waterkwaliteit c^
de plek van de berging strookt wellicht niet met de algemene venvachting. Het
belangrijkste waardoor dit wordt veroorzaakt, is dat het zwevend-stofgehalte niet hoger
wordt, en de geborgen specie minder verontreinigd is dan het zwevend slof van de
Waal.
De grootte van de Voorhaven en dus de berging (klein bij alternatief 1. groter bij
alternatief 2 t/m 5 en het grootst bij alternatief 6 en 7) heeft via twee wegen invloed op
dit proces:
• In elk type Voorhaven (berging) wordt in ieder geval de meest verontreinigde specie
(klasse 3 en 4) geborgen en daarnaast wordt de berging gevuld met minder of niet
verontreinigde specie. Hoe groter de Voorhaven. hoe lager daarmee de gemiddelde
concentratie aan verontreinigingen in de geborgen specie wordt; het aandeel van de
meest verontreinigde specie wordt immers kleiner. Daarmee daalt ook de
uitspoeling van verontreinigingen naar het oppervlaktewater;
• bij hoogwater zal de Voorhaven volstromen met "vers" Waalwater, dat vervolgens
via de monding van de Voorhaven weer in de Waal verdwijnt. Bij een grote
Voorhaven betreft dit een groter volume water (en dus potentieel meer verontreinigd
water) dan bij een kleine Voorhaven.
Deze twee effecten werken dus tegengesteld aan elkaar. Het netto effect is berekend
met het model WESTSIDE.
Wat betreft de waterkwaliteit in de Voorhaven blijkt uit het modelonderzoek het
volgende:
• vrijwel alle scenario's leiden in de Voorhaven tot een overschrijding van de MTR
voor concentraties in oplossing van fluorantheen en nikkel. Dit wordt in hoofdzaak
veroorzaakt door de oplossing van verontreinigingen uit het zwevend stof van de
Waal en In mindere mate door de berging van het uitenAfaardenmateriaal.
Wat betreft de waterkwaliteit in de Waal kan het volgende worden geconcludeerd:
• bij normale Waalwaterstanden is er geen doorgaande stroming tussen de
Voorhaven en de Waal; de Voorhaven fungeert als een soort bezinkbekken. Alle
specie die in de Voorhaven wordt geborgen bezinkt ook in de Voorhaven, deze
specie (vaste stoffen) gaan niet naar de Waal.
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Weliswaar zorgt het bergen voor verdringing van water uit de Voorhaven, maar de
specie die hierin is opgenomen bezinkt voordat het water de monding van de
Voorhaven heeft bereikt;
• bij de monding van de Voorhaven vindt wel enige uitwisseling van water - en de
daarin opgeloste verontreinicingen - plaats tussen de Voorhaven en de Waal. Dat
is in normale situaties al zo, maar ook bij bergen of bij hoogwater, wanneer er
Waalwater via de uitenwaard en de Voorhaven weer naar de Waal stroomt. Omdat
de concentratie verontreinigingen in het Waalwater groter is dan de concentraties
die voortkomen uit de geborgen specie, wordt de kwaliteit van het Waalwater hier
niet slechter van;
• voor het duidelijk krijgen van de verschillen tussen de alternatieven is beoordeeld op
de vracht aan opgeloste verontreinigingen (d.w.z. een gewicht aan
verontreinigingen) die netto vanuit de Voorhaven de Waal in komt, onder
verschillende omstandigheden (normale situaties, bij storten en bij hoogwater). Deze
wordt wederom bepaald door de gemiddelde concentratie van de te bergen specie
en de hoeveelheid water die in deze situaties vanuit de Voorhaven naar de Waal
stroomt. Hoe kleiner de Voorhaven, hoe hoger de concentratie van de specie, en
hoe kleiner de hoeveelheid water die uit de Voorhaven naar de Waal stroomt (er is
immers een kleiner watervolume); dit zijn weer tegengesteld werkende effecten. Na
doorrekening blijkt de wachthaven iets positiever te scoren dan de grotere
Voorhavens.
In onderstaande tabel is de uiteindelijke effectbeoordeling van de alternatieven
weergegeven.
Tabel S.12.6: Samenvatting effectbeoordeling oppervlaktewaterkwaliteit
Toatscriterlum

Altetnatief 1

Alternatieven 2 -5

Alternatieven 6 en 7
Qrote Voorhaven

Wachthaven

Kleine Voorhaven

waterkwaliteit in haven

+

+/0

+

emissie naar Waal

*

*I0

WO

+.

positief ettect

•i-'O: licht posibel ettect

8.12.3

Mitigerende maatregelen waterkwaliteit
In dit MER is ervan uitgegaan dat de licht tot sterk verontreinigde grond in de Voorhaven
ongescheiden wordt geborgen. Een mitigerende maatregel voor de effecten op de
grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit is het voorzien van een isolerende laag op de
bodem en taluds van het depot en bovenop het depot. Deze isolerende laag zou een
minimale dikte van 1 meter moeten hebben en moeten bestaan uit klasse 0-2
uiterwaardengrond.
(Een geavanceerder afdichting met folie of een drainagesysteem wordt niet realistisch
geacht vanwege de zeer hoge kosten en het faalrisico van deze maatregelen.)
In het MER is beschreven dat het storten van de grond wordt gedaan door middel van
een onderlosser. Uit de studie blijkt dat het storten van de grond in de voorhaven niet
leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Een mitigerende
maatregel zoals het gebruik van een stortkoker heeft dus geen toegevoegde waarde.
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8.13

Geotechniek
Voor het project zandwinning Winssen zijn de volgende geotechnische aspecten
bestudeerd:
• stabiliteit dijklichaam bij aanleg hoogwatergeul en voorhaven;
• stabiliteit laluds Geertjesgolf;
• zettingen van de aanwezige bebouwing.
Tenslotte is ook een korte beschouwing opgesteld over het proces na opvulling van de
oostpias.
Voor een uitgebreide beschouwing van deze aspecten wordt verwezen naar bijlage 13.
Onderstaand zijn de belangrijkste conclusies weergegeven.
Stabiliteit dijklichaam bij aanleg hoogwatergeul en voorhaven
Voor de stabiliteit van het dijklichaam zijn drie mechanismen van belang, namelijk
piping, macrostabiliteit en zettingsvloeiing:
1. piping is erosie van de ondergrond door grondwaterstroming: in dit geval door
stroming onder de dijk door;
2. bij de beschouwing van de macrostabiliteit wordt nagegaan of de dijk voldoende
stabiel is tegen afschuiving in het talud en de ondergrond;
3. zettingsvloeiing is het mechanisme waarbij een met water verzadigde massa zand
zeer grote verplaatsingen ondergaat als gevolg van verweking, het zand gaat zich
als ware als een vloeistof gedragen. Venweking kan ontstaan bij een te steil talud en
een te losse pakking van het zandpakket. Er is wel altijd een aanleiding nodig
voordat zettingsvloeiing kan optreden, bijvoorbeeld walerstanddalingen, trillingen of
ophogingen.
Uit het geotechnische onderzoek blijkt het volgende:
• omdat tussen het dijklichaam en de geul/voorhaven een voldoende dikke kleilaag
aanwezig is en de afstand hiertussen minimaal 100 meter is, wordt piping niet
venwacht bij de aanleg van de hoogwatergeul en de voorhaven. Bij de aanleg van
het kanaal met de sluis kan piping op voorhand niet worden uitgesloten. Bij het
ontwerp van de sluis zouden eisen moeten worden gesteld om piping te voorkomen:
• uit de stabiliteitsberekeningen die voor dit IvlER zijn uitgevoerd wordt geconcludeerd
dat de macrostabiliteit van de dijk door de aanleg van de hoogwatergeul en de
voorhavens niet in het geding is. Ook hierbij geldt dat bij het ontwerp van de sluis
eisen zouden moeten worden gesteld om instabiliteit van het dijklichaam te
voorkomen;
• uit de berekeningen blijkt dat zettingsvloeiing niet schadelijk is voor het dijklichaam
bij de aanleg van de hoogwatergeul en de wachthaven met kanaal. De kleine en
grote Voorhaven worden aangelegd tot een grotere diepte, daarom gaat dit hier niet
voor op. Op basis van het uitgevoerde grondonderzoek wordt geconcludeerd dat bij
de aanleg van de grote en kleine Voorhaven zettingsvloeiing mag worden
uitgesloten.
Stabiliteit taluds Geertjesgolf
Ter plaatse van de Geertjesgolf is de samenstelling van het zandpakket onderzocht om
na te gaan of sprake is van een kans op zettingsvloeiing. Geconcludeerd wordt dat
zettingsv loei ing niet waarschijnlijk wordt geacht. Het uitgevoerde grondonderzoek is niet
dekkend en dient te worden aangevuld met boringen en sonderingen om
zettingsvloeiing te kunnen uitsluiten. Ook dient aandacht te worden besteed aan de
aanwezigheid van kabels en leidingen in de taluds van de westelijke en oostelijke plas.
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Geadviseerd wordt het aanvullend onderzoek uit te voeren ten behoeve van de
vergunningsaanvragen voor het project.
Zetting van aanwezige gebouwen
Uil het onderzoek naar de grondwaterstandsveranderingen (zie paragraaf 8.11) blijkt dat
de grondwaterstanden in de eindsituatie ter plaatse van de huidige bebouwing met
maximaal verlagen 0,2 meter zullen verlagen. Gegeven de bodemopbouw wordt bij een
gemiddelde eengezinswoning wordt hierbij een zetting afgeleid van 1 mm. Dit is een
zetting die ook van nature bij droge zomers op kan treden. Signiticante schade aan
bebouwing wordt hierbij niet verwacht.
De indicatieve berekeningen van de grondwaterstandseffecten tijdens uitvoering geven
eveneens een grondwaterstandsverlaging van max. 0,2 meter ter plaatse van
bebouwing, waarvoor dezelfde conclusies gelden als hierboven. De daadwerkelijke
grondwaterstandsverlagingen tijdens de uitvoering zijn echter sterk afhankelijk van de
fasering van de werkzaamheden. In het kader van de vergunningaanvragen dient hier
nader aandacht aan te worden besteed.
Het hoogwaterterrein ter plaatse van de Voorhaven dient mogelijk te worden
gefundeerd, immers de belasting van dit terrein kan hoog zijn. Dit is een aspect dat bij
de nadere uitwerking van de plannen verder dient te worden onderzocht.
Opvulling oostpias
De oostpias van Geertjesgolf zal worden aangevuld met het restmateriaal dat vrijkomt
bij het ontgraven van de deklaag. Deze deklaag bestaat uit: een leetlaag en klei-, leemen zandlagen. Hierin zijn de lagen die klei en leem bevatten de cohesieve materialen,
dat wil zeggen materiaal met onderlinge samenhang en over het algemeen minder grote
waterdoorlatendheid. Wanneer ook gebruik gemaakt wordt van loskorrelig en goed
waterdoorlatend materiaal zoals zand, dan kan het water beter weg. en klinkt de bodem
sneller in^. Gezien de grondbalans ligt het voor de hand om voor de aanvulling gebruik
te maken van een combinatie van aanvulmaterialen. De volgende maatregelen worden
aanbevolen:
•
het afwisselend aanbrengen van leem/klei en zand;
•
in het bovenste gedeelte van de aanvulling uitsluitend zand aanbrengen;
•
de aanvulling in eerste instantie hoger afwerken dan het omringende maaiveld (bijv.
2 m. hoger), om de druk op de onderliggende (nog inklinkende) bodemlagen te
verhogen waardoor de eindtoestand sneller bereikt wordt;
•
het aanbrengen van een ringsloot rond de oostpias (en eventueel er dwars
doorheen) om het uitg^erste poriënwater en het regenwater in de ophoging af te
voeren.
tvlet deze maatregelen kan de oostpias - nadat deze volledig gevuld is - in ongeveer
een half jaar consolideren, zodanig dat deze begaanbaar is.

^ In een bodemlaag komen vaste deeltjes (bijv. zand en klei), water en lucht voor. Wanneer
de oostpias (waarin water staat) wordt opgevuld, zullen de vaste bodemdelen het water
verdringen. Is de plas geheel opgevuld, dan is er in eerste instantie nog steeds veel water
aanwezig tussen de bodemdeeltjes. De overmaat aan water wordt langzamerhand uit de
grond geperst door de druk van de bovenliggende Ixxiemlagen, Omdat het water verdwijnt,
neemt ook het totale volume van de Ixxlem af: daardoor zakken de lagen in en zakt dus ook
hel maaiveld. Dit proces wordt "inklinken" genoemd.
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8.14

Verkeersveiligheid en nautische veiligheid
De effecten van het project op de verkeersveiligheid {door vrachtverkeer) en nautische
veiligheid (door extra scheepvaart) zijn voor alle alternatieven gelijk, en worden
hieronder besproken.
Vrachtverkeer
Buiten het projectgebied zal er alleen tijdens mc^illsatie en demobilisatie van de
installatie verkeer plaatsvinden buiten het projectgebied. Significante negatieve effecten
worden hierdoor niet venwacht.
Scheepvaart
Op de Waal is jaarlijks sprake van ruim 136.000 binnenvaartbewegingen, mei een totaal
laadvermogen van 280 miljoen ton. Voor de overige vaart liggen deze aantallen op ruim
4900 SC heepsbewegingen en bijna 7.5 miljoen ton. De totale vervoerde lading over de
Waal bedroeg in 2001 ruim 153 miljoen ton. Bij hoogwater is er ter hoogte van Winssen
geen sprake van een vaarverbod. In Duitsland geldt een dergelijk vaarverbod wel. Tot
2020 wordt een sterke toename verwacht (tot 50%) van het goederenvervoer over het
water. Door schaalvergroting van de schepen vertaalt dit zich in een toename van het
aantal scheepvaartbewegingen van circa 4%. Voor het overige scheepvaartverkeer
(duw- en sleepboten en recreatievaart) bedraagt de geschatte groei op de Waal bij
Nijmegen 7%.
Het aanleggen van de hoogwatergeul en het winnen van zand geeft gedurende de
aanleg een negatief effect voor veiligheid en vlotheid. Het aantal scheepvaartbewegingen dat per dag uitgevoerd wordt voor het in en uilvaren van de haven is
afhankelijk van de hoeveelheid zand die gewonnen wordt. Er kan maximaal 11490 ton
beton- en metselzand gewonnen worden per dag bij het inzetten van 2
zandwininstallaties.
Uitgaande van een gemiddelde belading van 800 ton per schip betekent dit circa 15
beladingen per dag. Er zullen dus maximaal 30 scheepvaartbewegingen per dag
plaatsvinden.
Door deze toename in scheepvaartverkeer zal de nautische veiligheid op de Waal ter
plaatse van Deest-Winssen een negatief effect ondervinden. Met name afwijkende
scheepvaartbewegingen, zoals kruisende scheepvaartbewegingen en wevende
scheepvaartbewegingen maar ook de verschillen in vaarsneJheid zullen het huidige
nautische veiligheidsniveau beïnvloeden.
De kans op aanvaringen op de Waal als gevolg van de toename in afwijkende
scheepvaart bewegingen wordt vergroot. De capaciteit van de Waal op zich, buiten de
situatie rond de voorhaven te Deest, is in principe voldoende om de venwachte toename
van de scheepvaart te kunnen verwerken. De veilige afwikkeling van de scheepvaart in
de omgeving van de havenmond is echter zonder aanvullende maatregelen wel volledig
afhankelijk van eigen waarneming en initiatief (dan wel opgelegd handelen) van de
individuele schipper, onder andere middels de marifoon (VHF) of geluidssignalen.
Ondersteuning vanuit de verkeerspost Nijmegen of Tiel kan niet worden gegeven daar
de haven buiten de radar- en zichtdekking valt. De kans op scheepsongevallen in de
categorie 'aanvaringen met schip zal toenemen.
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Door het aanleggen van een hoogwatergeul worden geen effecten verwacht op
aanzanding in de hoofdgeul en daarmee het baggerbezwaar.
De dwarsstroming die ontstaat bij de uitstroming van de geul is zeer klein. De
scheepvaart zal hier dan ook weinig tot geen hinder van ondervinden.
8.15

Techniek uitvoering en zandwinproces
Elk alternatief heeft specifieke uitvoeringsaspecten, die enerzijds de kosten bepalen, en
anderzijds risico's (technisch, financieel of procedureel) met zich meebrengen. De
kosten zijn apart begroot en worden in de volgende paragraaf besproken. In deze
paragraaf gaat het om de complexiteit van de uitvoering:
a) bij mobilisatie en demobilisatie van het materieel en evt. aanleg van voorzieningen
b) bij uitvoering van de zandwinning; flexibiliteit en efficiency van het proces (factoren
die het winnen, transport, klasseren en samenstellen of verladen compliceren zorgen
voor een negatiever oordeel).
Alternatief 1 (klasseren in Geertjesgolf, transport per kanaal naar Waal)
Bij deze variant wordt een kanaal vanuit de Voorhaven aangelegd naar Geertjesgolf.
Gezien de optredende waterstanden in de rivier is een schutsluis in het kanaal (ter
plaatse van de dijk) noodzakelijk. Het aanleggen van een schutsluis en een kanaal, incl.
bruggen in de van Heemstraweg en de Betenlaan. brengt echter aanzienlijke kosten met
zich mee.
Er is uitgegaan van een zo kort mogelijk kanaaltracé op grondgebied van de gemeente
Beuningen, tegen de gemeentegrens aan. Het kanaal doorsnijdt daarmee een
voormalige vuilstort: deze zal dus deels afgegraven moeten worden.
De inhoud van de stort is niet precies bekend. Bij afgraven van deze oude vuilstort is de
huidige wet- en regelgeving van toepassing. Dit betekent onder meer dat het afgegraven
matehaai beoordeeld moet worden op hergebruiksmogelijkheden, en het niet bruikbare
deel verbrand respectievelijk gecontroleerd elders moet worden gestort. Het gehele
resterende (niet afgegraven) deel van de oude stort dient zodanig te worden afgewerkt
dat het voldoet aan de huidige normen van afwerking (o.a, afdekking, afvang van
doorsijpelend water en monitoring). Je kunt je dus niet beperken tot de openliggende
rand (t.g.v. de afgraving). Dit is uitvoeringstechnisch, financieel en procedureel een
riskante ingreep.
Wat betreft het kanaal zelf werd in de eerste studie naar dit alternatief (DHV. 2002)
uitgegaan van een kanaal en schutsluis waarmee tweerichtingsverkeer mogelijk was
(kanaal van 100 meter breed op maaiveldniveau). Bij een latere studie bleek dat onder
bepaalde voonvaarden ook een smaller kanaal mogelijk is, die alleen aan
éénrichtingsverkeer ruimte biedt (Royal Haskoning. 2004). De logistieke beperkingen
die een dergelijk kanaal oplevert lijken niet onoverkomelijk.
De daadwerkelijke winning en venwerking van het tout-venant bij dit alternatief komt
overeen met de huidige wijze van winnen en verwerken zoals in de Kraaijenbergse
Plassen wordt toegepast en kent derhalve geen extra operationele risico's.
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Een ander voordeel van deze werkmethodiek is dat het grootste deel van het nietvermarktbare zand vrijkomt bij het klasseren in Geertjesgoif zelf. daar waar het ook zal
blijven. Extra transport hiervan naar de Voorhaven en weer terug naar Geertjesgoif is in
dit geval niet nodig.
Concluderend ligl het grootste bezwaar van dit alternatief dus in de kosten en (grote)
risico's bij aanleg van het kanaal; tijdens winning zijn de risico's beperkt.
Alternatief 2 (klasseren met drijvende installatie op Geertjesgoif, samenstelten in
Geertjesgoif)
Bij de klasseertnstallaties in Geertjesgoif (alternatief 2 en 3) is de mobilisatie (het
verplaatsen van de drijvende klasseerinstallatie van buiten- naar binnendijks)
uitvoeringstechnisch complex. Verder is de scheiding tussen verwerken (in Geertjesgoif)
en samenstellen (in de Voorhaven) zeer nadelig voor de bedrijfsvoering. Dit wordt
hieronder toegelicht.
Installatie van win/verwerkingsinstallatie in Geertjesgoif.
Gezien de afmetingen van de winAfenwerkingsinstallatie en het feit dat er geen
verbinding is tussen de hvier en Geertjesgoif, is het niet eenvoudig om de installatie als
een geheel in Geertjesgoif te installeren. Als mogelijke oplossingen kan gedacht worden
aan de toepassing van:
• een grondsluis. Hierbij wordt vanuit de rivier richting Geertjesgoif een zich
verplaatsend bassin gegraven waar de verwerkingsinstallaties in drijven. Door grond
voor de verwerkingsinstallatie te venivijderen en direct weer achter de installatie te
deponeren is het theoretisch mogelijk om de installatie als een geheel richting
Geertjesgoif te transporteren, zie figuur 8.15.1. Deze werkwijze kent wel de nodige
technische, procedurele en financiële risico's.
Bij het transporteren moet de dijk doorgraven worden, mogelijk moet de vuilstort
worden doorkruist (consequenties zie alternatief 1) en een aantal wegen, kabels en
leidingen moet worden gepasseerd;
• gedeeltelijke demontage van de installaties waarbij delen van de installaties via
speciaal transport over de dijk en over land naar Geertjesgoif worden
getransporteerd. Dit transport dient twee keer plaats te vinden (bij start en eind van
het project).
Beide oplossingen vergen aanzienlijke inspanningen en hebben financiële
consequenties.
Transportrichting

Venwerkingsinstallatie
Grond
ontgraven

Grond
deponeren

Figuur 8.1 S.1; Gebruik van ««n grondsluis voor het transport war) een wlniuiger naat Geertjesgolt
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Scheiding van venAferking en samenstellen
In dit alternatief wordt het toutvenant in Geertjesgolf venwerkt tot zandfracties met een
bepaalde diameterverdeling, en vervolgens (in Geertjesgolf) samengesteld tot een
gereed product. Dit gerede product wordt per transportband naar de Voorhaven
gebracht en daar in een schip geladen.
Elke klant verlangt zand van een specifieke samenstelling; de samenstelling moet dus
afgestemd zijn op het schip wat op dat moment in de Voorhaven ligt. De afstand van
Geertjesgolf naar de Voorhaven betreft enkele kilometers (afhankelijk van waar de
klasseerinstallatie op het betreffende moment in de oost- of westpias van Geertjesgolf
ligt. Dit wijkt erg af van de huidige werkwijze. Normaliter is bij een drijvende
venwerkingsinstallatie de transportafstand van venwerking naar verlading slechts een
beperkt aantal meters. Dit heeft als voordeel dat het beladingproces zeer direct gestuurd
kan worden; er kan bij wijze van spreken tot op de ton nauwkeurig geladen worden. In
het geval van een transportafstand van een aantal kilometers is dit directe contact
tussen leverancier (venwerkingsinstallatie) en ontvanger (binnenvaartschip) niet
aanwezig. De te verladen hoeveelheden zullen in beperkte partijen moeten worden
afgevoerd naar de Voorhaven. Dit vereist een zeer goede afstemming en communicatie
tussen de te beladen schepen en de verwerkingsinstallatie. Weliswaar is met behulp
van moderne meet- en regeltechniek veel mogelijk maar ervaring met een vergelijkbare
opstelling is niet aanwezig. De werkwijze is uitvoeringstechnisch omslachtig en brengt
ook duidelijke nadelen met zich mee. Vanuit operationeel oogpunt bijvoorbeeld zal men
over het algemeen bij een bestelling een zekere extra hoeveelheid zand meesturen om
bijvoorbeeld te compenseren voor het aanwezige vocht.
De kans bestaat dat een beperkt gedeelte van de aangevoerde hoeveelheid {met een
klantspecifieke samenstelling) niet zal kunnen worden beladen of niet wordt betaald; er
is immers niet om gevraagd. Deze zgn. overtonnen moeten dan als een financieel
verlies gezien worden.
Een ander punt van aandacht is het opstarten en beëindigen van de belading. Dit vereist
een regelbare beladingcapaciteit. Gezien de lengte van de transportband zou dit leiden
tot een kostbaar geheel. Dit kan eventueel voorkomen worden door het inpassen van
een tussentrechter dichtbij de verladingstocatie. Hierbij heeft alleen de korte laadband
een regelbare capaciteit. Afstemming tussen de productie en afname van een specifiek
product blijft hiermee nog steeds lastig. Al met al zal de nodige ervaring met deze
werkwijze moeten worden opgedaan voordat het geheel vanuit operationeel oogpunt
bedrijfszeker is.
Alternatief 3 (klasseren met drijvende installatie op Geertjesgolf, samenstellen in
Voorhaven)
Dit alternatief is grotendeels gelijk aan alternatief 2. Het enige verschil betreft de locatie
van samenstellen; dat gebeurt bij dit alternatief in de Voorhaven (in plaats van in
Geertjesgolf). Na klasseren tot bepaalde fracties worden deze fracties via enkele
transportbanden naar de Voorhaven gebracht en daar in silo's opgeslagen. Per klant
worden vanuit deze silo's de fracties zand in een bepaalde verhouding op een band
gestort en vanaf deze band geladen (menging vindt plaats op de band, bij het storten en
later bij het lossen van het schip). Dit leidt tot extra investering in silo's in de Voorhaven,
(los van de klasseerinstallatie). Het voordeel is echter dat directe controle over de
belading behouden blijft, de afstemming tussen productie en afname aanzienlijk
eenvoudiger is, en verliezen van geklasseerd zand tot een minimum worden beperkt.
MER/SMB Zandwinning Winssen
Eindrapport

9R3151.A0/R0011/DHEiK/SRO/SEP/Ni|m
-163 -

20 september 2006

• •o
iMe

Uitvoeringstechnisch Is dit aanzienlijk eenvoudiger. Beide alternatieven blijken in
geluidhinder geen noemenswaardig verschil te maken {zie par. 8.7).
Alternatief 4 (klasseren met landlnstallatie op Geertjesgolf, samenstellen in
Voorhaven)
Een landklasseertnstallatie (alternatief 4 en 5) moet apart voor het project worden
aangevoerd en opgebouwd. Gezien het tijdelijk functioneren en de beperkte restwaarde
van de landlnstallatie is dit een forse kostenpost, maar de opbouw van een dergelijke
installatie is niet bijzonder complex. De landlnstallatie zal een omvang moeten hebben
die veel groter is dan de installaties die momenteel in Nederland worden toegepast.
Het ruimtebeslag van de klasseerinstallatie op land is aanzienlijk groter dan bij drijvende
klasseerinstallatie, met name vanwege de voorraden om de installatie heen. Hoe groter
de capaciteit van de installatie, hoe kleiner deze voorraden kunnen zijn, om te voldoen
aan de {fluctuerende) marktvraag. Gezien de eenmalige investering in de landlnstallatie
wordt de capaciteit ervan bij voorkeur relatief klein gehouden. Vooralsnog wordt
uitgegaan van een ruimtebeslag van 4 a 5 hectare voor de installatie en de voorraden
tezamen.
Wanneer Geertjesgolf ontgrond wordt van oost naar west (uitgangspunt) en de
landlnstallatie in de zuidwesthoek van Geertjesgolf wordt gesitueerd (uitgangspunt), dan
wordt het areaal nabij de klasseerinstallatie als laatste ontgrond. In deze laatste fase
wordt de beschikbare ruimte voor de installatie en de voorraden krap. wat het
productieproces in deze fase kan bemoeilijken.
Bij dit alternatief wordt zand geklasseerd in Geertjesgolf. in fracties getransporteerd naar
de Voorhaven. en daar vanuit silo's samengesteld tot een gereed product (vergelijkbaar
met alternatief 3).
Alternatief 5 (klasseren met landlnstallatie in Geertjesgolf. samenstellen in
Geertjesgolf)
Dit alternatief verschilt van alternatief 4 alleen met betrekking tot de locatie van
samenstellen (net als bij alternatief 2 en 3). Voor dit alternatief gelden dezelfde nadelen
als bij alternatief 2 met betrekking tot samenstellen in Geertjesgolf (zie beschrijving
alternatief 2, "Scheiding van verwerken en samenstellen").
Alternatief 6 (klasseren in Voorhaven. landdepot)
De alternatieven 6 en 7 met drijvende klasseerinstallaties in de Voorhaven zijn qua
uitvoering het eenvoudigst. Er wordt uitgegaan van 2 klasseerinstallaties, die over het
water kunnen worden aangevoerd. De installaties hoeven niet verplaatst te worden na
ontgraving van de Voorhaven, maar kunnen in de Voorhaven blijven.
De lijnen voor aanvoer van toutvenant vanuit Geertjesgolf zijn relatief lang (max. enkele
kilometers), wat bij zandwinprojecten niet veel voorkomt. Verder is de wijze van
uitvoeren en de bijbehorende risico's niet uitzonderlijk.
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Alternatief 7 (klasseren in Voorhaven, onderwaterdepot)
Dit alternatief verschilt van alternatief 6 alleen met betrekking tot het opslaan van het
toutvenant; in dit geval onder water in plaats van op het land. Om ook bij dit alternatief
de geluidhinder naar de omgeving te beperken, zal bij de start van het project tussen de
Voorhaven en de dijk een wal van toutvenant worden aangelegd. Qua uitvoeringstechniek is ook dit alternatief (net als alternatief 6) niet bijzonder complex of riskant.
8.16

Kosten
Er is een grove raming gemaakt van de kosten voor uitvoering van de zandwinning, per
alternatief (nauwkeurigheidsmarge +/- 25%). Hieruit blijkt het volgende:
Qua kosten liggen de alternatieven dicht bij elkaar. Alternatief 3 en 6 zijn iets goedkoper
dan alternatieven 2. 4 en 7. en deze zijn weer iets goedkoper dan alternatief 5, maar de
verschillen blijven klein. Bij de vergelijking van alternatieven is de ordegrootte van de
kosten - mede vanwege de beperkte nauwkeurigheid - middels symbolen aangegeven.
De onderbouwing van de kosten is opgenomen in bijlage 12.
Van alternatief 1 zijn de kosten niet bepaald, omdat taakstelling zandwinning bij dit
alternatief niet wordt gehaald. De kosten kunnen dus niet op dezelfde basis worden
bepaald als de andere alternatieven; er ontbreken operationele kosten voor het winnen
van de benodigde hoeveelheid zand. Op basis van Variantenstudie (2004) blijken
kosten niet sterk te verschillen van alternatieven van destijds. De kosten voor
herinrichting van de vuilstort zullen duurder worden dan destijds, omdat inmiddels is
gebleken dat na gedeeltelijk afgraven van een vuilstort het resterende gedeelte geheel
zal moeten worden aangepast aan de huidige eisen aan vuilstorten. Deze kosten waren
bij de Variantenstudie nog niet meegenomen.
Bij de kosten van alternatief 6 en 7 is overigens uitgegaan van transport per band. Bij
transport per persleiding wordt veel extra water onttrokken aan de ontgrondingsplas in
Geertjesgolf, waarvoor nog geen passende mitigatie is gevonden {zie par. 7.5), en de
kosten daarvan ook niet kunnen worden bepaald. Daarom is in dit MER uitgegaan van
transport per band.
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VERGELIJKING ALTERNATIEVEN EN MMA

9.1

Vergelijking alternatieven

nma
aoa

De milieuettecten en uitvoeringsaspecten zijn met relatieve scores gewaardeerd ten
opzichte van de relerenliesituatie en samengevat in onderstaande tabel. Het zal
duidelijk zijn dat in deze tabel "appels" met "peren" moeten worden vergeleken. Er is
geen totaalscore per alternatief bepaald. Daan/oor zou er een keuze moeten worden
gemaakt voor het relatieve gewicht dat elk milieueffect ten opzichte van de andere
effecten in de schaal legt, en die keuze is in dit geval lastig te maken.
Uit de vergelijking van alternatieven blijkt:
•
de alternatieven verschillen niet veel van elkaar qua milieueffecten. Dit komt omdat
de alternatieven betrekking hebben op de wijze van uitvoeren van het project, en
niet op de eindsituatie. De milieueffecten die vooral bepaald worden door de
eindsituatie (bijv. rivierkunde. geotechniek. grondwaterkwaliteit,
grondwaterkwantiteit (deels), ecologie (deels)) maken geen verschil tussen de
alternatieven. De milieueffecten die samenhangen met de wijze van uitvoeren
kunnen wel verschil geven (m.n. geluidhinder):
•
alternatief 1 brengt een aantal specifieke negatieve effecten met zich mee. die
samenhangen met de aanleg van het kanaal en de doorgraving van de stortplaats;
•
het belangrijkste verschil wordt gevonden in de geluidhinder en de uitvoeringsaspecten. Afgezien van het vervallen alternatief 1 scoren alternatief 4 en 5 (met
landinstallatie) het beste qua geluidhinder: alternatief 6 en 7 het beste qua
uitvoeringsaspecten. Mitigerende maatregelen tegen geluidhinder kunnen dit beeld
nog veranderen. Qua kosten liggen de alternatieven dicht bij elkaar. Alternatief 3 en
6 zijn iets goedkoper dan alternatieven 2. 4 en 7, en deze zijn weer iets goedkoper
dan alternatief 5. maar de verschillen blijven klein.
De totale opbrengst aan delfstoffen voor de verschillende alternatieven is hieronder
samengevat.
Tabel 9.1 Opbrengst ddlstoften per alternallaf
Alternatlel

Opbrengst zandwinning In vermarklbaar beton- en melselzand
(min. Ion)

1 (wachlfiaven)

23.8

2 tot en mei S {Kleine Voorhaven)

as.o

6 en 7 (qrole Voofhaven)

26.3

taakstelling voor het project

9.2

Keuze MMA

9.2.1

Algemeen

2S

Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief is door de gemeente Beuningen geselecteerd uit
de 7 bovenstaande alternatieven na bepaling van de milieu-effecten van deze
alternatieven. Vanwege geluidhinder als een van de belangrijkste milieu-effecten, valt de
keuze op alternatieven 4 of 5 (op basis van uitvoeringsaspecten kan vervolgens
alternatief 4 als beste worden gekozen).
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De motivatie voor een keuze uit de 7 alternatieven is dat de belangrijkste mogelijkheden
voor beperking van de milieu-effecten reeds zijn opgenomen in de 7 alternatieven, die in
de Startnotitiefase zijn opgesteld. Het MMA kan verder worden aangevuld met
mitigerende maatregelen. Deze zijn hieronder samengevat.
De keuzes voor mitigerende maatregelen - evenals de keuze voor een bepaald
alternatief - moeten worden gemaakt door het bevoegd gezag, bij voorkeur in
samenspraak met de uitvoerders van het project. Naast milieu-effecten en kosten
spelen daarbij ook praktische uitvoeringsaspecten, technische mogelijkheden en
voorkeuren van de uitvoerders een rol. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom
in dit MER ook geen voorkeursalternatief is opgenomen, en ook de verschillende
mitigerende maatregelen nog niet zijn vastgelegd.
9.2.2

Aanvulling met mogelijke mitigerende maatregelen
Landschap
Mitigerende maatregelen hebben vooral betrekking op de uitvoeringsfase, en de daarbij
optredende visuele hinder. Door de begrenzing van de zandwmplas aan de oostzijde
wordt veel van de archeologische waarden ontzien, en ook de Koningsstraat blijft intact.
Beperken van de visuele hinder in de uitvoeringsfase is mogelijk voor een drijvende
installatie, een landinstallatie en de transportband.
Door het aanleggen van een depot tussen de woningen en de zandwinplas in de
Geertjesgolf kan de visuele hinder verminderd worden van de drijvende installatie. Een
voorwaarde hierbij is dat deze depots landschappelijk worden ingericht, dat wi! zeggen
voorzien van bomen en struiken. Uiteraard zal dit in overleg met de omwonenden
afgesproken moeten worden, omdat door de depots ook het uitzicht op het
achterliggende landschap met winplas verdwijnt. De waardering van beide opties zal
verschillen per bewoners(groep).
Bij de landinstallatie kan door het gebruik van depots bij de landinstallatie zelf het zicht
van omwonenden op de installaties verminderd worden.
Ook transportbanden kunnen ingepast worden in het landschap. Belangrijk is het
zorgvuldig kiezen van een route, die toelaat de ligging van de transportband zo laag
mogelijk te houden, door zo weinig mogelijk wegen te kruisen. Ook een voegen naar de
historische lijnen in het landschap en het vermijden van bestaande
beplantingselemenlen zal de effecten in positieve zin beïnvloeden.
Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit
In dit MER is ervan uitgegaan dat de licht tot sterk verontreinigde grond in de Voorhaven
ongescheiden wordt geborgen. Een mitigerende maatregel voor de effecten op de
grondwater- en oppen/laktewaterkwaliteit is het voorzien van een isolerende laag op de
bodem en taluds van het depot en bovenop het depot. Deze isolerende laag zou een
minimale dikte van 1 meter moeten hebben en moeten bestaan uit klasse 0-2
uiterwaardengrond,
(Een geavanceerder afdichting met folie of een drainagesysteem wordt niet realistisch
geacht vanwege de zeer hoge kosten en hel faalrisico van deze maatregelen.)
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In het MER is beschreven dat het storten van de grond wordt gedaan door middel van
een onderlosser. Uit de studie blijkt dat het storten van de grond in de voorhaven niet
leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Een mitigerende
maatregel zoals het gebruik van een stortkoker heeft dus geen toegevoegde waarde.
Geluidhinder
Voor de verdere beperking van geluidhinder (anders dan de keuze voor een bepaald
alternatief) kunnen de volgende mitigerende maatregelen worden ingezet:
• gebruik van een elektrische zandzuiger in plaats van de gebruikelijke dieselzuigers
(voor de voeding van een elektrische zuiger is een dieselaggregaat nodig; deze zou
geplaatst moeten worden op een locatie waar zo min mogelijk bebouwing in de
omgeving voorkomt);
• aanbrengen van grondwallen rondom de bronnen (m.n. Geertjesgolf);
• plaatsen van booster stations van persleidingen in een geluidsisolerende kast;
• aanbrengen van gevelbeplating rondom de landinstallatie.
Grondwaterkwantiteit
De grondwatereffecten in de eindsituatie kunnen op verschillende manieren worden
gemitigeerd.
• De ontgravingsdiepte van hoogwatergeul zou mogelijk verder kunnen worden
verfijnd, zodanig dat over de hele lengte van de geul een deel {bijv. 0,5 meter) van
de kleiige deklaag onder de bodem van de geul blijft liggen. Daarmee blijft een deel
van de weerstand tegen intreding van rivienwater in de bodem intact. De ruimte voor
verdere verondieping van de geul is overigens niet groot, vooral vanwege
ecologische overwegingen (ontstaan van de juiste habitattypes en voorkómen van
ooibosontwikkeling, vanwege het beheer en de opstuwing van rivierwater).
• Direct binnendijks kunnen nadelige effecten van de toename van kwelwater bij
hoogwater worden beperkt door aanleg van extra drainage (middels sloten of
drains).
• Rondom Geertjesgolf kan de vernatting van landbouwgrond eveneens worden
tegengegaan met drainagemaatregelen (aanleg extra sloten of greppels of
plaatselijk verlagen polderpeil). Tegengaan van verdroging kan eveneens met extra
oppervlaktewater, waar een bepaald peil in gehandhaafd moet blijven, of een
verhoging van het peil in bestaande watergangen.
Voor de situatie tijdens uitvoering is eerder reeds aangegeven dat de effecten sterk
afhangen van de detail-uitvoenngsplanning. (Dit geldt voor ontgronding van
Geertjesgolf. en niet bij ontgraving buitendijks, waar het grondwaterregime in hoge mate
bepaald wordt door de Waal). Het meest gunstig is als de ontgronding in Geertjesgolf
wordt gestart op een locatie die zo ver mogelijk van huizen of droogtegevoelige
landbouwpercelen af ligt, zodat de grote initiële grondwaterstandsverlagingen zo min
mogelijk nadelige ven/olgeffecten met zich meebrengen. Dit kan dus bijv. in het midden
of aan de zuidkant van de plassen zijn. Dit zal ten tijde van de vergunningaanvragen in
overleg met de uitvoerende partij bepaald moeten worden.
Aanvoer van Waalwater biedt overigens een mogelijkheid om ook de
grondwatereflecten ten gevolge van de onttrekking van toutvenant uit Geertjesgolf te
compenseren. Het verdwijnen van zand wordt dan gecompenseerd door de aanvoer van
water van buitenaf.
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Tijdens fiet opstellen van het MER bleek dat het Waterschap Rivierenland die hier
eerder bezwaren tegen had. deze bezwaren inmiddels heeft ingetrokken omdat de
kwaliteit van het Waalwater in het algemeen niet slechter blijkt dan het binnendijks
aanwezige water.
Het verdient aanbeveling deze mogelijkheid in de vergunningentase nader te bekijken.
In overleg met het Waterschap Rivierenland en de gemeente Beuningen {zie hfst. 12).
Deze compensatiemogelijkheid is er voor alle alternatieven op dezelfde manier, en geeft
dus geen extra informatie ten behoeve van de vergelijking van alternatieven.
Voor verdere mitigatie van grondwaterstandsverlagingen gelden dezelfde maatregelen
als hierboven genoemd (extra oppervlaktewater, verhoging waterpeil).
Luchtkwaliteit en stofhinder
Voor de beperking van effecten op luchtkwaliteit en stofhinder kunnen de volgende
mitigerende maatregelen worden ingezet:
VpOf luchtkwaliteit en fijn stof:
• keuze voor emissiearm materieel (bijv. elektrisch in plaats van diesel) evt. voorzien
van (overigens zeer kostoare) roetfillers:
voor grof stof:
• afdekking, begroeiing of vochtig houden van tijdelijke depots;
• afdekking van transportbanden;
• keuze voor persleidingen in plaats van transportbanden;
• bekleden van klasseerinstallaties;
• beperken van de productie bij hevige wind (bijv. meer dan windkracht 8).
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VERGELIJKENDE SCORETABEL ALTERNATIEVEN ZANDWINNING WINSSEN
LEGENDA
4.4.+ > sterk positief effect
'••+

' positiel effect

+

' licht positief effect

0

•> qeen effect

«• sterk negatief effect
- -

= negatief effect
- licht negatief effect

ALTERNATIEVEN

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Alt. 5

All. 6

Alt. 7

Grote Voorhaven

Klein

l^iddel

Middel

Middel

fvliddel

Groot

Groot

Locatie klasseerinslallatie [1]

GG

GG

GG

GG

GG

VH

VH

Locatie samenstelling gereed product [1j

GG

GG

VH

VH

GG

GG

GG

Water

Water

Water

Land

Land

Water

Water

Band/

Band/

pilP

PUP

Type klasseerinstallatie [2]
Transport tussen Geertjesgotf en Voorhaven

Kanaal

Band

Band

Band

Band

MILIEUEFFECTEN
Geluidhinder en trillingen

._/

• geluidhinder

— /

- laagfrequent geluid
- trilllnaen

0

StOlhInderen l u c h t k w a l i t e i t

-

0

0

0

0

0

0

--

--

__

--

—

--[51

--[51

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+/0

*/0

+/0

+/0

+

+

+

+/0

t/O

t/o

+/0

*/0

+/0

+

+

•

•

+

+

+

--[4]

0

0

0

0

0

0

+

+

+

+

+

+

G ro nd wa ter kwan II tel t
• effecten grondwaterstanden tijdens
uitvoering [71
• «ffecten op arondwatarstand in eindsituatie
Orondwaterkwalltalt
• verspreiding grondwater verontreinig mg Jit
berqinq |3|
O p p w V laklewaterkwallteit
- effect berging op waterkwaliteit Voorhaven
- emissie verontreinigingen naar de Waal
Bodem
• verminderir>g blootstelling aan
ver on trein (gingen
• ontqravmq stortplaats
Ecologie
- uiterwaard, tijdens uitvoering (verstoring
Voorhaven)
- uiterwaard, m eindsituatie (hoogwatergeul)

0/-t

- verstoring en vernietiqing GeertiesqoJt
RIvlarkunde en erosie
• water stands ver laging

+

+

+

+

+

+

- erosie en sedimentatie

0

0

0

0

0

0

0

- stabiliteit dij kl IC haam en talud Geertjes golf

0

0

0

0

0

0

0

- zetting omliggende gebouwen |71

0

0

0

0

0

0

0

Qaotochnlek

Bebouwing (verwijderen 1 woning, kans op
Q r on d wate r over las t)
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ALTERNATIEVEN
Landbouw (vermindering areaal,
opbrenqstdeptessie |71)

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

--

Alt. 5

Alt. 6

Alt. 7

-,-^

-I--

--

Landschap, cultuurhistorie en archeologie
(LCA)
- tijdens uitvoering

--

--

--

-,-

-,-

• eindsituatie
UITVOERINGSASPECTEN
Uitvoeringsaspecten
• mobilisatie/demobilisatie, voorzieningen
- ruimtebeslag klasseermslallatie

0

• flexibiliteit zandwinproces

0

Kosten (relatief t.o v hei duurste alternatief)

16]

0

90°/o

-

0
0

0

85%

92%

100°'=

0

0

0

0

0

0

87%

90%

[1| GG = GeertjesgoK, VH - Voofhaven
|2| waler = drijvende installatie, land = installatie op land
|3| ten opzichte van de verspreiding van verontreinigingen uit de deklaag in de huidige situatie
[4] de vereiste nieuwe voorzieningen voor de resterende stortplaats zijn positief, ontgraving stort is echter niet doelmatig
[5] uitgegaan van ettecten bij Kansport per band tussen Geertjesgolf en Voorhaven Bij toepassing van pijp zou oplossing
voor water onttrekking gevonden moeten worden, anders ontslaan grote grondwateretlecten m Geertjesgolf
[6| kosten hiervan met bepaald, omdat taakstelling zandwinning bij dit alternatief met wordt gehaald De kosten kunnen dus n^el
op dezelfde basis worden bepaald als de andere alternatieven; er ontbreKen operationele kosten voor het winnen van de
benodigde hoeveelheid zand Op basis van Van anten studie (2004) blijken kosten met sterk te verschillen van alternatieven
van destjds. Kosten voor herinrichting vutlstori zullen duurder worden dan destijds.
(7) de uitvoeringsplanning van de ontgronding m Geerljesgoll is sterk Ijepalend voor de grond water effecten tijdens uitvoering en
eventuele vervolgetfeclen op landbouw of bebouwing Dit geldt voor alle alternatieven op dezetfde manier De effecten in dit
MEP gelden ^ s een indicatie Ten tijde van de vergunningaanvragen zal meer bekend zijn over de uitvoeringsplanning Dan
dient hieraan aandasht te worden besteed
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LEEMTES IN KENNIS
Bij het onderzoek ten behoeve van dit MER zijn enkele leemtes in kennis geconstateerd.
Deze zijn algemeen van aard en niet van invloed op de afweging tussen de
alternatieven.
Grondonderzoek
Bij het geotechnisch onderzoek is geconstateerd dal met name in de Geertjesgolf het
uitgevoerde grondonderzoek niet vlakdekkend is. Bovendien zijn enkele fysische
bodemparameters onvoldoende in beeld gebracht met de voorgaande onderzoeken.
Op basis van het reeds uitgevoerde onderzoek wordt zettingsvloeiing ter plaatse van de
Geertjesgolf niet verwacht. Wel wordt geadviseerd aanvullend grondonderzoek te uit te
voeren om dit verschijnsel volledig uit te sluiten.
Voorgesteld wordt om aanvullend grondonderzoek uit te voeren met extra boringen en
sonderingen ter plaatse van de taluds van de westelijke en oostelijke plas. Tevens dient
bij dit onderzoek een aantal bodemparameters zoals de kritieke dichtheid en de
korrelvorm van het zand te worden bepaald.
Tevens dient te worden onderzocht of en welke fundering noodzakelijk is voor het
hoogwaten/rij terrein ter plaatse van de Voorhaven.
Tijdelijke effecten grondwaterstand
De beschreven tijdelijke grondwatereffecten in Geertjesgolf zijn sterk afhankelijk van de
planning van de uitvoering (zie de toelichting op de tijdelijke effecten in par. 8.11,1). In
dit geval is (arbitrair) uitgegaan van start van de winning in het midden van Geertjesgolf,
in werkelijkheid kan dat een andere locatie zijn. Het is aan de ontgronder om een
werkplanning te kiezen, waarbij rekening gehouden wordt met de grondwatereffecten.
Dit kan ten behoeve van de vergunningaanvragen voor het project. Wanneer de
uitvoeringswijze bekend is dient de berekening van de tijdelijke grondwatereffecten te
worden geactualiseerd.
Omvang voorhaven in verband met scheepvaart
De kleine Voorhaven bij alternatief 2 t/m 5 dient voldoende ruimte te bieden aan de
scheepvaart voor afvoer van delfstoffen. In een eerdere studie van DHV (DMV, 2002) n
naar de voorhavens Is hierover opgemerkt dat de bedrijtstechnische haalbaarheid van
de kleine voorhaven nog nadere studie behoeft. In dit type voorhaven kunnen schepen
(maar) op één plek draaien (zgn. draaicirkel), wat mogelijk nadelig is voor de
bedrijfsvoering. In de grote voorhaven is ruimte voor twee draaicirkels: dit zal
bedrijfstechnisch geen probleem vormen.
Luchtkwaliteit en stofhinder
Bij totstandkoming van dit deelrapport bij het fvlER Zandwinning Winssen was nog niel
gedetailleerd bekend welke werktuigen uiteindelijk ingezet zullen worden bij de
werkzaamheden. Het verdient aanbeveling bij vergunningverlening, zodra daadwerkelijk
bekend is welke werktuigen ingezet gaan worden, gedetailleerder na te gaan wat de
emissies van deze werktuigen zijn en deze te vergelijken met de in dit MER geraamde
emissies en immissies van NO, en fijn stof.
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Stabiliteit waterkering
Uit het geotechnisch onderzoek is geconcludeerd dat de stabiliteit van de waterkering
niet in gevaar komt. Om voldoende veiligheidsmarge te garanderen wordt aanbevolen
een gevoeligheidsanalyse uit te voeren voor de berekening van de macrostabiliteit van
de waterkering. Dit kan in het kader van de vergunningverlening gebeuren.
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11

MONITORING EN EVALUATIE

11.1

Inleiding
Bij monltoring en evaluatie kan onderscheid worden gemaakt in de volgende fases:
•
voorbereidingstase;
•
uitvoeringsfase;
•
eind- en nazorgfase.
Met de monitoring dienen de voorspelde effecten te worden gecontroleerd door
metingen. De monitoring dient zich hierbij met name te richten op de volgende
aspecten:
• grondwaterkwantiteit (wijzigingen grondwaterstand en stijghoogtes);
• grondwaterkwaliteit en oppervlaktewaterkwaliteit (cwitrole effecten door de berging
in de Voorhaven),

11.2

Grondwaterkwantiteit
Het project Zandwinning Winssen heeft invloed op de grondwaterstanden in de
omgeving. Over het algemeen is hierbij sprake van een verlaging van de
grondwaterstand. De effecten op de grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste
watervoerend pakket zijn beschreven in paragraaf 8.11.
Vanwege de effecten op de grondwaterstand dient het verloop hien/an te worden
gevolgd. De monitoring heeft hierbij twee doelen:
• de voorspelde effecten kunnen met behulp van de metingen worden gecontroleerd.
Indien deze effecten anders blijken dan verwacht, dan kan tijdens de uitvoering
worden bijgestuurd (bijvoorbeeld door het realiseren van infiltratiemaatregelen);
• er kunnen schadeclaims worden ingediend vanwege voorspelde of niet voorspelde
effecten op landbouw, bebouwing of andere functies. De metingen kunnen worden
gebruikt om deze claims objectief te beoordeling.
De monitoring van de waterstand dient te worden uitgevoerd in de voorbereidings- de
uitvoerings- en de eindfase. Voor de monitoring kan gebruik worden gemaakt van
bestaande peilbuizen van NITG-TNO, maar tevens zullen nieuwe peilbuizen moeten
worden geplaatst. De peilbuizen dienen rondom de zandwinplassen in de Geertjesgolf
en zuidelijk van de Winssense Waarden te worden gesitueerd. Voorgesteld wordt om 12
X per jaar de grondwaterstand op te nemen, voorafgaand, tijdens en na de ontgronding.
Ook kan er voor worden gekozen om de peilbuizen te voorzien van zgn. divers
(automatische meetapparatuur), waarmee continu de grondwaterstand kan worden
bepaald. De grootste effecten op de grondwaterstand treden op tijdens de uitvoering
van de ontgronding, daarom wordt in principe tot 2 jaar na afronding van de
werkzaamheden gemeten.

11.3

Monitoring tijdens voorbereiding en uitvoeringsfase
Door de berging van de verontreinigde uitenwaarden grond in de Voorhaven kunnen
effecten op het grondwater en oppervlaktewaterkwaliteit plaatsvinden. De monitoring
heett hierbij als doel het controleren van de effecten op de grondwater- en
oppervlaktewaterkwaliteit door de berging van de verontreinigde grond in de Voorhaven.
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Het monitoringssysleem voor het grondwater moet minimaal één referentiepeilbuis
(stroomopwaarts) en één controlepeilbuis (stroomafwaarts) bevatten. Voor de
monitoring kan gebruik worden gemaakt van de monitoringspeilbuizen die worden
gebruikt voor de meting van de grondwaterkwantiteit. Voor de oppervlaktewaterkwaliteit
dienen bemonsteringspunten te worden aangewezen, waarbij minimaal één in de
Voorliaven en één boven- en benedenstrooms van de Voorhaven (in de Waal).
Voorafgaand aan de berging wordt de nulsituatie vastgelegd waarmee de huidige gronden oppervlaktewaterkwaliteit worden vastgelegd. Voorgesteld wordt om voor het
vaststellen hiervan twee bemonsteringsronden te hanteren.
De effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit zullen binnen korte tijd na de berging
plaatsvinden, tenwijl de effecten op het grondwater pas na enkele jaren daadwerkelijk
zullen optreden. Daarom wordt de volgende opzet voorgesteld:
•
1 X per jaar onderzoek grondwaterkwaliteit;
•
4 X per jaar onderzoek oppervlaktewaterkwaliteit.
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de watermonsters worden onderzocht op een
NEN5740-pakket. Eventueel kan dit pakket worden aangevuld met nutriënten (zoals
stikstof en fosfaat).De voorschriften van de te verlenen vergunningen moeten de
mogelijkheid bieden af te wijken van de voorgestelde parameters en/of
onderzoekstrequentie als de resultaten daartoe aanleiding geven. Zo kan de monitoring
nader worden afgestemd op de feitelijke situatie.
11.4

Nazorg depot
Nadat het depot in de Voorhaven is afgewerkt zullen de isolerende maatregelen nog
steeds in stand moeten worden gehouden en geïnspecteerd. Dit betekent dat de
nazorgactiviteiten betrekking hebben op de afdeklaag en monitoring. Hierbij kunnen de
volgende nazorgactiviteiten worden onderscheiden:
•
monitoring en controle grondwater (peilbuizen);
•
monitoring en controle oppervlaktewater;
•
metingen, visuele inspecties en indien nodig onderhoud/vervanging: dikte
afdeklaag;
•
metingen en visuele inspecties: (grond)walerstanden.
De nazorgactiviteiten die betrekking hebben op monitoring van grond- en
oppen/laktewater zijn vergelijkbaar met de monitoringsactiviteiten tijdens de
voorbereiding en uitvoeringsfase.
Metingen en visuele inspecties: dikte afdeklaag
De functie van de afdeklaag is het voorkomen dat contact kan optreden met de
verontreinigde baggerspecie. Indien de afdeklaag te dun wordt zal deze moeten worden
aangevuld. Ivlel name in de eerste jaren na de realisatie van het depot is monitoring van
de afdeklaag noodzakelijk, aangezien in deze jaren de kans op erosie hiervan het
grootst is. Met name op die plaats waar de hoogwatergeul zich boven het depot bevindt
kan enige erosie niet worden uitgesloten. Door de afdeklaag op deze locatie voldoende
dik te maken (enkele meters) wordt gewaarborgd dat de afdeklaag altijd voldoende dik
is. In deze jaren wordt een meetfrequentie van 1 x per jaar aangegeven. Na enkele
jaren, als de afdeklaag begroeid en stabiel is. wordt een monitoringsfrequentie van 1 x
per 5 jaar voldoende geacht.
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Indien uit de diktemetingen blijkt dat de afdeklaag te dun is dan zal aanvulling van de
afdeklaag moeten plaatsvinden.
Rapportage en communicatie nazorg
Zowel tijdens als na de realisatie van het depot in de Voorhaven is de initiatiefnemer van
het project verantwoordelijk voor het instandhouden, het onderhoud, de vervanging, de
controle en de inspectie van de isolerende en controlerende voorzieningen. Dit wordt
nazorg genoemd. De nazorg kan worden overgedragen aan een nazorgorganisatie. De
basis hien/oor wordt gezorgd door een nazorgplan waarin beschreven is welke
maatregelen in stand moeten worden gehouden en wat de bijbehorende kosten hiervoor
zijn. Bij de overdracht van de nazorg vindt ook een financiële afwikkeling plaats.

12

TOT SLOT - AANBEVELINGEN VOOR DE VERGUNNINGENFASE
Dit fvlER beschrijft de milieu-effecten van de zandwinning Winssen, uitgaande van
diverse alternatieven en bepaalde aannamen voor de uitvoering van deze winning.
Met zeven alternatieven voor de wijze van uitvoeren van de zandwinning en een
uitgebreide uitwerking van de grondstromen, de benodigde werkzaamheden, de
planning en het materieel gaat dit MER vrij ver in op de praktische uitvoering. Daarbij Is
steeds voor ogen gehouden welke zaken bepalend zijn voor de milieu-etfecten en voor
onderscheid zorgen tussen de alternatieven.
Een MER is een onderzoeksrapport ten behoeve van te nemen besluiten, maar legt zeil
geen zaken vast. Een voorkeursalternatief voor de zandwinning is bijvoorbeeld (bewust)
niet in het MER opgenomen, en ook zijn er verschillende mogelijkheden voor verdere
beperking van de milieu-effecten opgenomen (zie par. 9.2.2), anders dan de keuze van
een bepaald uitvoeringsalternatief. Deze keuzes moeten worden gemaakt door het
bevoegd gezag, bij voorkeur in samenspraak met de uitvoerders van het project. Naast
milieu-effecten en kosten spelen daarbij ook praktische uitvoeringsaspecten, technische
mogelijkheden en voorkeuren van de uitvoerders een rol. Dit is een van de belangrijkste
redenen waarom in dit MER ook geen voorkeursalternatief is opgenomen, en ook nog
verschillende mitigerende maatregelen nog niet zijn vastgelegd.
Het is goed mogelijk dat het bevoegd gezag en andere belanghebbenden bij het project
(bijv. de omwonenden en de uitvoerders zelf) voor het maken van bovenstaande keuzes
nog aanvullend onderzoek willen doen naar de specifieke effecten van de mogelijke
mitigerende maatregelen. Vanuit het oogpunt van het besluitvormingsproces, waar dit
MER een bouwsteen in vormt, kan dit onderzoek het beste in het kader van de
vergunningaanvragen worden uitgevoerd.
De vergunningen voor het project en de bijbehorende voorschriften zijn de plaats waar
de essentiële keuzes m.b.t. de uitvoering van de zandwinning moeten worden
vastgelegd. De opstellers van dit MER hechten er veel waarde aan dat de informatie uit
dit rapport daarbij goed wordt benut. Als handreiking daarvoor wordt hieronder een
overzicht gegeven van de mogelijkheden voor verdere mitigatie - anders dan de keuze
voor een alternatief - en de plaats waarin de keuzes hieromtrent kunnen worden
vastgelegd.
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Tabet 12.1: Vastlegging mitigerende maatregelen
«neet

mitigerende maatregelen

waar mitlgalle regelen (bevoegd

geluidhinder

grondwailen (locatie en tioogis).

Vergunning Wet Milieubeheer

evt maatreqeten materieel

(Provincie)

grondwater stands veranderingen bij

IJ i tvoen ng spl an n 1 ng,

Onlg rondingsvergunning

uitvoering

evt. water aan voer van Waal

(Provincie)

kwel binnendijks

dralnagemaatregelen, verlijn en

Ortgrondingsvergunning

ontwerp qeul

(Provincie)

QMaq)

luchtkwaliteit

keuze materieel

Vergunning Wet Milieubeheer ol
O nlgron dl nas ver gunning (Provincie)

slo'hindet

0 a begroeiing, bevochSgen

Ontgrondingsvergunning

verontreinig ing grondwater

meest verontreinigd deel middenin

Vergunning Wet Milieubeheer

(Provincie]

tisico verzakkingen
verstoring launa in uiterwaarden

bergen

(Provincie)

zie grondwaterstands-

Ontgrondingsvergunning

verandenngen

1 Provincie)

m n planning ontgroncling (bijv

Vergunning ' ontheffing

werken buiten broedselzoen)

Natuurbeschermingswet, Flora- en
Faunawet (Provincie)
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