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SAMENVATIING VAN HET MER
In de komende jaren gaan de Nederlandse nv,eren op de scnop. Dlt IS
nodig om het land te beschermen tegen overstromingen, maar
tegelijkertijd wordt ook geinvesteerd in de ontwlkkeling van meuwe en
bestaande natuurgeb,eden langs de r1vleren De Hemelrijkse Waard IS
een van de locatles dIe hlervoor IS geselecteerd
Doelstellingen van het project
Het project Hemelrijkse Waard kent twee doelstellingen'
1
reallsatle van 235 na nieuwe natuur in de ultwaarden;
2
verbeteren velligheld tegen overstromlng door verlaging van net
Maatgevend Hoogwater (MHW) met tenminste 4 cm
De Hemelrljkse Waard is aangewezen als NURG-pro)ect (Nadere
Ultwerklng RlvierenGebied) Deze nebben als doel de bescnermong
tegen noogwater te verbeteren en noeuwe natuur te ontwikkelen In de
uiterwaarden, Waar mogelljk worden ook andere aspecten
meegenomen zoals net aantrekkelljk maken van het gebied voor
extensieve vormen van recreatie en het benouden en/of nerstellen van
aardkundige waarden Deze nevendoelen vormen ecnter geen narde eis
ten aanzien van de toekomsbge Inrichtmg.
tlwJ:do.elstelling
De natuurdoelen en gewenste onrknting voor de HemelriJkse Waard
ziJn U1tgewerkt In de Ecologlsche Hoofdstructuur (rijksbeleld) en het
NatuurgebiedspJan Westelijke Maasvallei (provinclaal beleid) In deze
plannen Is de realisatie van 235 ha nleuwe natuur vastgesteld als
natuurdoelstellong voor de nennnchting van de HemernJkse Waard.
Daarnaast gaat de Hemelrijkse Waard onderdeel uitmaken van he
systeem van ulterwaarden tussen Megen en Lltholjen op basis van een
begeleld natuur/llke eenheld, bestaande Ult een min of meer gesloten
landschap met open water. ru'gten. moerassen en oolbossen.
Y'elligheiddoeistellln g
In de Wet op de Waterkering Is voor de Bedljkte Maas een
beschermingsniveau tegen overstrommg vastgesteld van gemiddeld
eens per 1250 Jaar. lowe! op de korte term'jn, na de ultvoering van het
project Maaswerken In 2015. als op de lange termi)n bliJft dft
bescnermingsniveau genandhaafd Aan dlt beschermongsn,veau IS op dll
moment een maatgevende afvoer blj Borgnaren van 3800 m'/s
gekoppeld. Op basis van prognoses voor 2100 wordt een 20% nogere
afvoer verwacht tiJdens extreme hoogwaters Olt betekent een
maatgevende afvoer van 4 600 m'ls

Door de Commlssie Waterbeheer 21 e eeuw Is aangegeven dat
u,lslultend het verhogen van de d'Jken geen optle IS voor het oplossen
van de verwachte problemen langs de Maas.
Voor de lange termiJn moet voor de Maas extra rulmte gezochl worden
om overstromtngen te voorkomen
Momenteel voldoen de dlJken ter hoogte van de HemelnJkse Waard
aan de Wet op de Waterkeringen: de dijken zijn bestand tegen een
waterstand die gemlddeld eenmaal per 1 250 jaar voorkoml In hel
kader van de te verwachten kllmaatverandenng en daarmee gepaard
gaande hogere afvoeren op de Maas ziJn echter op termijn Ingrepen
noodzakelijk om de hUidige ve,ligheid te behouden
UtI de globale waterstandsberekenlngen die In de verkennlngenfase
van het project HemelriJkse Waard zijn ultgevoerd bliJkt dat door delen
van de u'lerwaard (deels) af te graven een waterstandsdaling van 4
centimeter haalbaar IS. H.erb,) is reeds rekenlng gehouden mel enoge
opstuwing door natuurontwlkkelong. Verwachl mag worden dat na
optlmalisatie van de ontwerpen een grotere waterstandsdallng
gerealiseerd kan worden Daarom wordl een mlnimale
waterstandsdaling van 4 cenllmeter als randvoorwaarde aan hel proJect
opgelegd
De alternatieven voor het MER
Voor het verkennen van de toekomsllge
naluurontwlkkelongsmogeliJkheden Is een analyse ullgevoerd van
onderstaande aspecten
•
histonsche landschapontwlkkeling.
•
terretnhoogten en nv,erpe,len,
•
aanwezig substraat.
De actuele ecologlsche waarden van de Hemelrijkse Waard 21)n
beperkt. Wanneer nlet wordt mgegrepen. "In oak de toekomshge
ecologische polen lies ultermate beperkt Ie noemen Door Ingrljpen
kunnen de unoeke potenlies van het gebied IUlst worden ontslolen
De gebiedsanalyse laal ook zien dal op dll moment de mvloed van de
rlvierdynamlek uitermate beperkt IS Op de langere termiJn zouden
daardoor slechts vochllge lot droge rulgten en oOlbossen het
landschapsbeeld gaan bepalen Daarmee wordt nlet voldaan aan de
beoogde natuurdoelstellingen voor het gebied
Geconcludeerd wordt dat kansrijke gebledskarakleristJeke ecotopen
voorzover kenmerkend voor het nalle milieu (moeras. ondlep open
water en plasdrasmllieus) alieen door mid del van geheel of gedeelteloJke
maalveldverlaglngen zlJn te ontwikkelen Enoge varialre van het stuwpell
kan de ecologlsche potenties nog verder vergroten.

De in dit MER onderzochte alternatieven zlJn elk samengesteJd uil een
Inrlchtingscomponent en een u,tvoeringscomponent. De ontwlkkeling
van de alternat,even '" dll MER heeft '" eerste Instant!e
plaatsgevonden door gezamenlijk overJeg lussen deskundigen op het
gebied van ecologie. landschap en rivierkunde en inbreng van de
omgeving.
Hierb.j is gebruik gemaakt van de beschlkbare gebledskennlS.
uiteenJopend kaartmaterlaal en resultaten van eerder uitgevoerde
studies en onderzoeken (waaronder de verkennlngenstudie en
startnot,tleJ
De
1.
2
3.
4

In dil MER onderzochle alternalieven
baslsallernatief (BA);
maximaal alternatief (MAX);
meesl mllieuvrlendelijk allernatlef (MMA).
voorkeursallernallef (VKA)

Ad 1. Oil alternallef nch! zlCh op he! mlnlmallseren van de Ingreep.
UIIgangspunl vormt het verkrijgen van een zo schoon mogelijk
subslraat voor natuurontwikkellng. door middel van een reli~fvolgende
maaiveldverlaglng. De nv.ennv/oed neemt hlerdoor am per toe in
vergeliJkmg met de hUld'ge sltuat.e
Ad 2. 011 alternauef nchl zlCh op hel zand '" de ondergrond Om de
kansen voor onlwlkkehng van de gewenste ecolopen in het aqual,sche
milleu zo goed mogellJk Ie facdlleren. wordl gezocht naar zoveel
mogeliJk zandig bodemsubstraal. Morfologische strucluren worden
daarb'J beperkl meegenomen. Vanwege de dieple van hel aanwezige
zand zal de nvrerlnvloed in het gebied loenemen en Ireden
overstromlngen frequenter op dan nu.
Ad 3. Oil allernatoef nchl zich op hel maxlmaliseren van hel areaal
vochtlge tot natte ecolopen. waarbiJ bovendlen versterkmg piaalsvmdl
van de beslaande morfolog.sche strucluren. Oaarnaast wordllngezel
op het minimallseren van negalleve effecten bi] de ullvoerlng.
Plaa15elijk neemt de rlvierinv/oed duidelijk toe len opzichte van de
huidlge sltuat,e
Ad 4. De onlwlkkellng van het VKA is verlopen langs twee sporen.
enerzijds de eindlnrichllng van hel plangebied en anderzljds de
ultvoenng van het plan. A/s vertrekpunl voor het VKA heeft de
m,llatoefnemer hel MMA aangehouden De beiangriJkste aanpasslngen
(len opzlchle van het MMA) hebben belrekking op de volgende
aspecten
• zuidellJk deel van schreredand m,nder ontgraven overeenkomstog
baslsallemallef om ontwlkkelingsmogelljkheden voor
hardhoutooibos te vergroten;
• noordelljk deel van schlerelland meer moeras en netland len
opzlchle van MMA
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Inbreng omgelling bij ontwlkkellng lIan de alternatiellen
TIJdens dne bewonel5allonden In maarl 2007 (Lolhoijen) en juni 2007
(Lith en Alphen) is door aanwez'gen een aanlal aspeclen .ngebrachl
waaraan bijzonder belang wordt gehecht.
De In,toatrelnemer (RWS) heeft aangegellen dal biJ het ontwerp lIan de
alternatJellen waar mogelijk rekening zal worden gehouden met
genoemde aspecten.
Samenllatlend hebben de Ingebrachle aspecten betrekking op drre
Ihema's. nilmelojk 1) openhe,d lIan het geb,ed. 2) h,nder bij ultlloenng
en 3) toegankeliJkhe,d lIiln het gebied Gedurende het planproces
komen deze thema's op lIersch,lIende momenten iIiIn bod Met name
hel eerste thema heelt een dlrecte relatle met het ontwerp lIiln de
inncht,ng lIan het plangeboed Het beperken lIan hinder IS ,mplociet
onderdeel lIan de m.e.r.-procedure waarloe ondermeer een MMA IS
onlwikkeld (meest mllleullrlendeloJk alternatief) De toegankeJijkheid
lIan het geb.ed komI pnmair aan de orde bi] de ultwerking lIan het
Inncht,ngsplan tijdens de lIolgende projectfase
Ten ilanzlen lIan het aspect openheld lIan het geb,ed Is gedurende de
ontwikkeling lIan de alterniltiellen gezocht naar mogelijkheden om hler
optimaal Invulling ililn te geven. Openhe,d kent meerdere
(belelllngs)lIormen: zo heeft voor omwonenden openheid vooral
betrekklng op doorzichten. terwojl open held voor de wandelilar in het
gebied een heel andere betekenos kan hebben.
Voor de zeilsportbeoefenaar heelt openheid van hel gebied belrekking
op wlndbelemmerlng door vegetat.e. De proJectdoelslellingen (exIra
ve,Ioghe,d en naluur) slUiten enlge open he,d in het plilngeb,ed op
lIoorhand noet uil De lIorm waaron het gebied in de toekomst wordt
beheerd. kan hlerbij een factor van belekenis zljn Gezochl 15 naar het
scheppen van voorwaarden om door middel lIan relatief Iilge vegetatie
een zekere mate van openheld Ie crel!ren Oil heelt geresulleerd In
lIerschlllende alternalieven waarin In meerdere of mindere mate
aaneengesloten zones van open water. moeras en rietvegetatie ziJn
opgenomen. Hoerdoor kunnen verrassende doorzlchlen ontstaan door
het geb,ed. maar ook b'jlloorbeeJd nailr de overzljde lIan de Maas
N'et aile zones blnnen hel plangebied komen In aanmerking lIoor
dergelijke lage lIegetatle Oit geldt ellenmIO voor hoger opgaande
vegetatoe als zachthout- en hardhoutoOlbos.
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Resultaat b!!Oordeling van de milleueffecten
Hierna voJgen de belangrijkste conclusies Ull de beoordellng van de
onderzochte aJternatJeven De onderzochte thema's zl)n
•
r1vlerkunde;
•
naluur;
•
bodem;
•
geohydrologle,
•
waterkwalltelt,
•
landschap, culluurhlstorie en archeologle.
•
geluldhinder;
•
luchtkwahtelt;
•
recreatJe en belevlng

Rlv.erkunde
U,t rlvlerkundige bereken,ngen bllJkt dal aile altemabeven de
doelstelling van het project (4 centimeter waterstandyerlaglOg b'l
maatgevend hoogwater) behalen. Het MAX. het MMA en VKA gaan
daar zelfs ruim overheen met een verwachte waterstanddahng van 8
tol biJna 10 cenbmeter Door de beperkte verandenngen In
stroomsnelheden b'J hoogwateratvoer (in- en u,tstromlng blljven
beperkl tot maximaal 0.3 m/s) ten opzichte van de hUidige siluatie. is
de lllruL
cllupY.ilaU beperkl De s!a~dlelcl:all.J1e.
b.wlJdwaterkeung neemt toe blJ uitvoermg van de altemat,even.
Doordalln aile alternat,even een geul gegraven wordl. wordt de
slromlng sterk naar d,t verlaagde gedeelte getrokken Hierdoor neemt
de stroomsnelheld langs de waterkenng af en wordt de waterkenng
gunstiger belas\.
De effecten op bodemhgglog eo modologie z'Jn als licht negatlef Ie
waarderen Sedimentabe en erosle van het zomerbed bhjven beperk Extra
aanzandmg zal slechts af en loe kunnen plaatsvlnden bjdens exlremere
hoogwalers.

Naluur
'n de huidige s,tuabe zlJn mel of nauwel'Jks b'Jzondere hab,tats aanwezlg:
de Hemelrijkse Waard bestaal grotendeels uit akkers en productiegrasland.
De vernieliging vao aaoweZlge habitats (mlnder dan 10 hectare) valt In het
nlet bij de ontwikkellng van grote oppervlakten goed onlwlkkelde
rivlernatuur. waardoor hel effect aJs neutraal kan worden beschouwd.
Verstoriog vao broedvogej1 door lijdelijke verhoogde geJuidbelasling 's
beperkllot een gebled van bijna 8 hectare.
Gezamen'ijk mel de lage dlchtheden aan broedvogels zal het ecologische
effect beperkt zl]n. Aile alternatleven voldoen ruimschoots aan de els
vanult het natuurbeleld ten aanz,en van de reahsalJe vao oaluurdoeltypeo.
De robuustheld en ecologlsche relalJes ziin In beeld gebracht aan de hand
van de mogelijke vestlglng van ,ndocalorsoorten (deze soorten zl)n
representatlef voor een bepaaJde soortengroep). Uit een analyse blijkt dat
bij aile alternatoeven een sterke toename In duurzame (sleutel)populaties
wordt verwachl. Er '5 geen sprake van ym:drogiog vao w.aaIDeYJl11e
~en. De toepassmg van een viWab.cl..s1uwpeJl kan lelden tot een
kwahteltsverbeterlng van de natte naluurdoeltypen (moerasrUigle. plassen.
zachthoutoo.bos) Het pos'beve effect is groter naarmate hel areaaJ dal
onder invloed van de peilfluc\uabe staat groter IS 8ij het 8aslsallemalief
v.ndt de m,nste maa,veldverlag.ng plaats waardoor d,t allernat,ef m,nder
onder de Invloed van de rlvler staat en derhalve lager gewaardeerd wordt
dan aile andere. Het gebied vorml een geschikte localie voor ontwlkkellng
van hardhoutoo1bll.s. lets wat op we,n'g plekken langs de grote rlv,eren
nog mogellik '5 In Nederland.
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Bodem
In aile alternabeven wordt alle sterk verontrel",gde grond (boven de
Intervenbewaarden) ontgraven en resteert ultsluitend een schoon tOllicht
verontreinigde bodem De sterk verontre,nigde grond wordt. indlen het
ontwerp en het beleld dit toelaat, loveel mogelijk b,nnen het plangebled
toegepast. De resterende grond wordt atgevoerd naar een externe
bergingslocatie. De hoeyeelhejd af te yoeren sterk yeroolIeiDlgde grond Is
bepaald aan de hand van de benodigde maalveldhoogte per ontwerp en
de hUldlge maalveldhoogte. In alle alternatleven moet een relabel grote
hoeveelheld worden algevoerd, met ultzondenng van het maximale
alternaUel (NW4-normerlng) waar sterk veronlreinlgde grond wordt
toegepast In een mterne klelberging.
Verwijdenng van de verontrelnlgde grond le,dt tot een substantlele
yerbeterjng van de bodemkwaJite.t in de top/aag (gemlddelde verbetering
bedraagt Circa 50%). Door ontgraving van sterk verontrelnigde grond
worden tevens aile blootstelllng' en yersp.te!d.lngsdsico's beperkt tot een
minimum
In alle allernabeven wordt het hUldlge kronkelwaarden complex mel
ongeveer een halve meter afgegraven. D,t le,dt tot een aantastlng van een
geomorfologisch waardevol element Met de vergravlng wordt echter de
b.erkenbaar van deze kronkelwaarden (glooling in het landschap) ,n het
MMA en VKA versterkt In de andere altematieven wordt de herkenbaar
l1Iet tot Iicht negatref beinvloed
Geohydfo/og,e
De berekende verhoglng van de grondwaterstand bedraagt maxlmaal 0,1
meter In het blnnendijkse gebled. De grondwaterstand bltJft echter lager
dan 1 meter onder het maaiveld en waardoor er geen W,il,1l:lS.lv.edasilQOI
bebouwlng In de omgeving van de Hemelnjkse Waard te verwachten is
De grondwaterstijglng leidl mogeJijk wei tot een licht negatleve lnvloed op
de opbrengsten yoer de Iandbouw Ctoename landbouwdepressle IS
maximaaI2%)
Walerkwailte,1
De hennnchting van de Hemelrl]kse Waard, met voorZlene omzelt,ng van
Iandbouwgrond naar natuurgebied, de realisatie van strangen en
natuurlljke oevers. sluit aan blj de ~ die ,n het kader van de
Kadeuichtliin-Waler voor dit deel van de Bedljkte Maas worden opgesteld
Hel bas,saltematief is vanwege m,nder vergravmg In de uiterwaard, lager
gescoord dan aile overige altematieven Het effect van J(llrtroebeltng van
de Maasgeu! door ontgravlngen In de Hemelrl]kse Waard Is vanwege de
beperkte ontgravlngdlepte en de lage ultwlsseling met de Maas beperkt
De vertroebeling zal wel"'g biJdragen aan de totale vracht In de Maas

Landschap. cu/tuurhlstone en archea/ogle
De structlJlJr- en beeldkenmerken bepalen In grate mate de
landschappelijke waarde van hel plangeb,ed Vanwege de sterke
verandenng van de beeldkenmerken en de aantasting van de weidsheid
van de uiterwaarden door bosvormlOg, zlJn aile alternat,even
gellJkwaard'g als sterk negatlef beoordeeld In het baslSaiternatlef is
minder bosvormlng voorzlen, waardoor dll aJternatlef IIcht negatief
wordt beoordeeld In het MMA en VKA en in mlndere mate In hel
maxlmaal alternatlef. worden de oude geomorfologlSche IIJnen
opgepakl om een OIeuwe landscbapstrucluur te creeren
Aanwezige monumenlen bllJven Intacl. maar In aile alternalieven zullen
de laalste rehcten van cultuurh.slorlsche waarden verdwiJnen De
beoordeling van de aantasting van archeologlsche waarden Is negalief
omdalln aile allernalieven een vergraving voorgesleld wordt In gebied
dal deels een middelhoge verwachlingswaarde heef! voor warden
vanaf de Bronslljd
Ge/Uldhinder
Voor de herinnchllOg zullen overdag graafwerkzaamheden p!aalsvtnden
die kunnen lelden tol een verhogtng van het aw!JllgeIutd In de omgev,ng
van het plangebled. Uit modelberekeOingen met verschillende
bedrijfs.luaties blijkt dalln de meeste alternatleven voldaan wordt aan de
voorkeursgrenswaarde De inzet van kranen en bulldozer zorgt voor een
h,hte geluidbelasbng. In het maxlmaa! allernabef worden hogere
gelUldsnlveaus berelkt door hel materiaaJ benodigd voor de zandw,nOlng
De voorkeursgrenswaarde wordt hier met niel meer dan 2 dB(A)
overschreden

Luchtkwahtell
De vergravlng en vervoer van grond In de Hemelrijkse Waard zal invloed
hebben op de luchlkwalrlei Naar de meest krillsche componenten. 00,
en fiJru.tm. IS onderzoek gedaan In aile doorgerekende aJternatieven 's de
hoogst berekende concentratfe op de westzljde van het plangebied aJs
maalgevend genomen VOOr de waardering Voor zowel NO, als fijn stof
leidt de ultvoering van het BaSlsaltemallef, vanwege de lagere Inzel van
materlaal, tot een lagere verspreldlng dan de andere allernalieven
In geen van de allematieven is sprake van een overschrijding van de
grenswaarde, waardoor de eHecten op de luchlkwahteil,n aUe
allernalieven als Itcht negallef worden beoordeeld
Recreatie en be/evmg
De loegankehjkheid van hel gebied voor recreanlen zaJ In de toekomsl
hcht toenemen. De mogehJkheden om paden aan te leggen In het gebled IS
een van de facloren die de toegankelljkheid van hel gebied bepalen. Blj
een on twerp mel welnig waleroppervlalcten en begroeling is dlt hel
gemakkelljksl (baslSaJlernatJef) Dil is echler nlet ondersche,dend voor de
beoordeling van de lIlD~elJjkheden vooL11:tr.eatie
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Overall conclusie allemalievenonderzoek
Op grond van de beoordelingsresullaten van de in dit MER onderzochte
milieueffecten en de optimale realisatie van projectdoelen natuur en
veiligheld wordt geconciudeerd dat het Voorkeursaltematief over het
algemeen aJs meesl gunsbg mag worden beschouwd.
Leemten In kennis
8ij hel onderzoek ten behoeve van dil MER zijn enkele leemte< In kennls
geconstaleerd Deze zlJn algemeen van aard en met van Invloed op de
afweging tussen de altemalleven.
Bodemopbouw
In hel on twerp van de Inrlchltngsallernalteven IS rekenlng gehouden
met de globale ligging van klel en zand in de ondergrond van de
HemelriJkse Waard De ecologische ontwlkkeling blijkt vooral op
(voedselarmere) zandbodems vaak soortenrlJker en meer speclf,ek dan
op kleibodems. Er is derhalve een dUideliJke voorkeur voor
natuurontwlkkeling op een zandige ondergrond

Op basis van de beschlkbare boorgegevens is de bodemopbouw
globaal in beeld gebrach t
Bij nadere detaillering van hel on twerp kan het echler noodzakelijk zlJn
om meer Inzicht te verkrijgen In de exacte ligging van het grensvlak
klelZand ,n het gehele plangebled. H,ermee kan oplimaal Inge<peeld
worden op de biootstelling van refatief ondiep gelegen zandlagen
(gewenst vanUit ec%gism oogpunl).
Vermarktbaarhe,d
De mate waarln de grond die Ult het prOject vrijkomt vermarkt kan
worden IS momenteel moeilijk Ie voorspellen. Ais eersle is er geen
vlakdekkend beeld van de fyslsche kwafileit van de klel In de
HemelriJkse Waard met het oog op vermarktbaarheld De pilot van
Natuurmonumenten die momenteel wordt uitgevoerd kan enlg houvast
bleden. Ten tweede IS de markt voar klei dynamisch van aard, zowel
aan de vraagkanl (bijvoorbeefd het type stenen dat gewenst wordt) als
aan de aanbodkant (projecten waafln klel vrijkoml van een bepaald
type) In overleg mel enkefe marktpartijen IS op basis van de tySlsche en
chemische kwaliteit, de vermarktbaarheid van de grond Ingeschat

Arche%gle
In de richtlijnen voor het MER wordt door de RACM (voorheen het
ROB) aanbevolen een bureaustudle Ult Ie voeren Deze bureauslud,e
(NVO De Keenl, detlmtleve rapportage december 2006) Is verricht en
heett als onderhgger ged,end voor de beschflJvlng van de ettecten op
archeologlSche waarden In dlt MER Hoewel aan de richtlijnen is
voldaan. staan er nog vragen ten aanZien van de archeologie open
In aile alternalteven IS een nevengeul vOOfllen ,n een geb,ed met
mlddelhoge verwachtlng voor waarden vanat de Bronslijd In d'i gebled
wordt een vervo/gonderzoek aanbevolen
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1.lnleiding

In de komende jaren gaan de Nederlandse nvieren op de schop. Dit IS
nodlg om he! land te beschermen tegen overstromlngen, maar
tegeliJkertijd wordt ook geTnvesteerd in de ontwikkeling van nleuwe en
bestaande natuurgebieden langs de rivleren De Hemelri)kse Waard Is een
van de locatles die hlervoor is geselecteerd
De keuze voor de Hemelrijkse Waard IS vastgelegd In een nationaaJ
programma van de Nederlandse overheid' de Nadere U1twerking
RlVlerengebied (NURG). In het kader van het NURG·programma zaJ de
Hemelnjkse Waard opnleuw worden Ingencht BiJ de herinnchlJng word!
de uiterwaard aanzlenlijk veranderd De intensieve landbouw za' ruimle
maken voor water, naluur en extensieve recreatie. Hel hootddoel van het
proJecl Hemeinlkse Waard IS het vergroten van de velhgheld tegen
overstromlng en he! ontwlkkelen van natuur.
In onderstaande figuur is hel pJangebled weergegeven.

FlsuUlll: Sosronllns p1ansoble<f Homelrllkse W..rd (rood semarkeerd)
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Door de hennrlchlong zal de HemelriJkse Waard er anders ull komen te
z,en, er komI nleuwe nalle naluur en de landbouwkundlge en
recreal,eve gebrurksmogeJijkheden zullen veranderen. Ook gaat de
herinrichting gepaard met grondverzet.
DaarbiJ komt mel name kle,grond vriJ, waarvan een deel verkocht en
null,g toegepast kan worden on de bouwstoffenmarkt Deze aanpak
sluit aan blj het beleid van de Provmcie Noord-8rabanl met betrekklng
lot duurzaam grondgebrulk.
De vergraving v,ndl plaats over een oppervlakte van meer dan 100
hectare Daarmee Is de ,nlt,atlefnemer van het prOject wettelijk
verpllcht om een procedure van milieueffectrapportage Ie volgen (zle
kader) Het Mllieueffectrapport vormt een belangriJk onderdeel van
deze m.e.r.-procedure

De "m.e.r.-pllch!- voor de Hemelrljkse Waard
Een m.e r -procedure wordl door1open bl) Ingll/pende projeclen om
mllieueHeeten een volwaardlge plek Ie geven In de beslUllvormlng In hel
BesJuil m"leueffectrapporlage (1994) Is vaslgelegd bl) welke beslullen en
onlwlkkellngen een mlheueffec1rapport (MER) verpllchlls
Op grond van dlt besJUllls de hennnchUng van de HemelrlJkse Waard
mer pllchbg en wei omdal er oppervlakledelfsloffen worden gewonnen
op een aanlal wlnlocalles. die lezamen 100 heclare of meet omvatten en
die In elkaars nablJhe,d IIggen (categone C16 1 Beslull mer.)
Hel beslUlt waarvoor het MER als onderbouwlng dlent IS hel beslull over
de ontgrondlngsvergunnlng. die voor he! project aangevraagd moet
worden De Province Noord-Brabant Is vetlener van deze
onlgrondlngsvergunnlng
In het M,heueffectrapport (MER) worden verschillende altemabeven
voOr de hertnnchting van de Hemelrijkse Waard onderzocht en legen
elkaar afgewogen Het MER bevat geen beslulten, maar aileen plannen
en hun milleueffecten Het word! wei gebruikt als onderbouwlng van
beslulten die nod.g zl)n voor ultvoering van het project
RIJkswaterstaat Limburg heeft. namens de mlnlStenes van Landbouw.
Natuur en Voedselkwahtelt (LNV) en Verkeer en Waterstaat (V&W) en
In overleg met het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de
provlncle Noord-Brabant), het .niballef genomen voor het volgen van
een m.e.r ·procedure. Met de publlcatie van de Startnobl,e en
Rlchtlijnen is de procedure formeel gestarl Het resultaat van de
volgende lase in de m.e.r -procedure, het MER HemelrlJkse Waard. Jigt
momenteel voor u

2. Het voornemen in het kort
..

....

..

2.1

Doelstelling
Het project Hemelrijkse Waard kent twee doelstellingen
1
reallsabe van 235 ha nieuwe natuur In de ultwaarden.
2
verbeteren velllgheid tegen overstroming door verlag,ng van het
Maatgevend Hoogwater (MHW) met tenmlnSle 4 cm
De Hemelrijkse Waard is aangewezen als NURG-project (Nadere
U,twerkIOg RivierenGeb,ed) Deze hebben als doel de beschermlng
tegen hoogwater te verbeteren en meuwe natuur te ontwlkkelen In de
ulterwaarden Waar mogelijk worden ook andere aspecten
meegenomen zoals het aantrekkelijk maken van het gebied voor
extenSleve vormen van recreabe en het behouden en/of herstellen van
aardkund,ge waarden Deze nevendoelen vormen echter geen harde eis
ten aanzlen van de toekomslige Inrichbng
Natuurdoelstelling
De natuurdoelen en gewenste InrlchtIOg voor de HemelriJkse waard
zijn uitgewerkt In de Ecologische Hoofdstructuur (riJksbeleid) en het
Natuurgebledsplan Westelijke Maasvallel (provlOc1aal beleid) In deze
plannen IS de reallsatie van 235 ha meuwe natuur vastgesteld als
natuurdoeisteliing voor de hennrichting van de Hemelrijkse Waard.
Daarnaast gaat de Hemelrijkse Waard onderdeel uitmaken van het
systeem van ulterwaarden tussen Megen en lIlholjen waar een
begeleld natuur/like eenheld zal ontstaan. bestaande uit een min of
meer gesloten landschap met open water. ruigten. moerassen en
ooibossen In hel onderstaande kader wordt del/nolle van een begeleid
naluurlijke eenheid toegellcht
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Bogolold natuurHjk oonhe d
Begofeld natuurhjke eonheden vormen grole aaneenge,lolen
naluurgebleden lIan mlnlmaal 500 ha Binnen deze eenheden kunnen
grootschallge, landschapsvormende processen ten behoeve van een
naluurltjk" dlfferenliatle op landschapsOlveau, ongestoord verlopen
Kenmerkende proc«sen als nVlerdynamlek, gellJdenwerkmg, wlndwerkmg
of grondwaterbeweglng ziln bepalend AfhankellJk lIan de uitgangsSllualle
kunnen Innchllngsmaalregelen nodlg ZI)n, of gedurende beperkte bjd
omvormlngsbeheer plaalsvmden Externe sluring kan sam, noodzakehJk
Zlfn, blJvoorbeeld se,zoensgebonden manlpulatle van het waterpe,1 Hel
beheer beperkt zich tollnlesrale maatregelen In begeteld naluurh)ke
eenheden kan exlen,ielle begrulng plaatsvinden
In het 'Handboek naluurdoeltypen In Nederland worden Iller methoden
beschreven voor het beheor van naluurgebleden (beheersslrateg,e(ln). De
beheersslrateg,,!ln zlln een maal voo. de menselljke belnvlOed,ng
(natuurlljkheld) lIan een natuurgeb'ed B.) begeleld natuurll)ke eenheld
beslaat hel behe.. zoveel mogeh)k ull 'mets doen·. waarbll grootschaltge
landschapsvormende processen ongestoord kunnen verlopen Ind,en
noodzakellJk kan een beperkte sturmg op landschap,",veau toegepast
worden
In hel Natuurgeb,edspian IS vOO' de Hemelnjkse Waard hel emddoel de
onlwlkkehng van een begeleld naluurliJke eenhe.d De natuurdoeltypen zlJn
geordend In Vie, hoofdgroepen die corresponderen mel de
beheersslrategleen Voo' Hemel"Jkse Waa,d belekent dlt de hooldg.oep
Begeleld NatuurhJke Naluurdoeltypen AlhankehJk van de begru,ngsdruk
en de Invloeden van de Maas z81 de eenheld gaan bestaan ull een min of
meer beslolen landschap met rUige graslanden, ,ulgten moerassen en
oOlbossen

Velligheiddoeisteiling
In de Wet op de Waterkenng i, lIoor de Bedijkle Maas een
be,chermlng'nllleau legen overslramlng vaslgesteld lIan gemlddeld

eens per 1 250 Jaar Zowel op de korte terml]n, na de uitvoering lIan
het project Maaswerken in 2015. als op de lange terml)n bli)ft dlt
beschermlngsnilleau gehandhaafd. Aan dit beschermingsnlveau is op dlt
moment een maatgevende alvoer bij Borgharen lIan 3.800 m)/s
gekoppeld (zle tabeI2.1), Op basis lIan prognoses lIoor 2100 wordt een
20% hogere alvoer lIerwacht tl)dens extreme hoogwalers 011 belekent
een maalgevende alvoer van 4.600 m'ls
Door de Commlss.e Waterbeheer 21' eeuw is aangegellen dal
ullslullend het lIerhogen lIan de dlJken geen oploe IS voor het oplossen
lIan de verwachle problemen langs de Maas Voor de lange termi)n
moet lIoor de Maas exira rUlmle gezocht worden am ollerstromlngen te
lIoorkomen
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Tabol 2.1: Besche:rmln9snlv~8us langs de Maa.. en bljbehorende .tvoeren

(ZOO))

Sltu.tle op korte
'.,mll. (Z011)

Prolnose sUuatie op
I..... tormll. (Z100)

) 800

4.000

4600

1120 101 1/50
ner taar

11250 per laar

11250 per jaar

2700

34)0

).950

Huldlae s1tuatle

Maahzevende afvoer 8orS1'haren

emJ Is)

Onbedllkte mu'S

be-schermmgsn1veau

on'l~ade

gebleden

b,jbehore.d...fvoe' Im'I,)
8edllk" mu,
be-schermmll"snl'veau bedukte Il"ebre<fen
bllbehorende af't'oer

em

I

IS)

111250

ne"•.,

3.800

111250

4.000

ne, ••,

1/1250 oe, I•• r

4.600

Momenteel voldoen de dijken ter hoogte van de HemelriJkse Waard
aan de Wet op de Waterkerlngen; de diJken zljn bestand tegen een
watel>tand die gem,ddeld eenmaal per 1.250 jaar voorkomt. In het
kader van de te verwachten klimaatverandering en daarmee gepaard
gaande hogere afvoeren op de Maas zijn echter op termiln ,ngrepen
noodzakel,jk om de huidlge velligheld te behouden.
U,t de globale waterstandbereken,ngen dIe In de verkenningenfase van
het proJect Hemelri)kse Waard zi)n uitgevoerd blljkt da door delen van
de ulterwaard (deels) af te graven een waterstandsdaling van 4
centImeter haalbaar is Hierbij is reeds rekening gehouden met en'ge
opstuwing door natuurontwikkeling. Verwacht mag worden dat na
optlmalisatie van de ontwerpen een grotere waterstandsdahng
gerealiseerd kan worden. Daarom wordt een m,nimale
waterstandsdaling van 4 centometer als randvoorwaarde aan het project
opgelegd

2.2

lnrichting en werkzaamheden
In de u,terwaarden wordt een groot deeI van de nutrientnjke kle,laag
ontgraven De agrarlsche functie die de uiterwaarden momenteel heeft,
verdwlJnt volled'g. In de e,ndlnrichting knJgen de ulterwaarden een
natuurfunctoe. Het gehele plangebled blijft toegankelljk voor recreatie
Voor een uitgebre,de beschrijving van de eindinrichting wordt
verwezen naar hoofdstuk 6.
Voor de herlnrlchting van de HemelriJkse waard zijn grofweg de
volgende werkzaamheden voorzien
• In het zuidehjk deel van het plangeb,ed wordt grofweg de nutnentrijke
en deels verontreln'gde rooflaag (bovensle bodemlaag) afgegraven
Hlerdoor bllJft een bodem achter, die geschiklls voor de ontwikkellng
van een variatle aan plant- en diersoorlen Daarnaasl wordt lokaal
e><lra reli f aangebrachl (nat en droog) om het rivlerlandschap te
versterken;

•

•

in her noordelijk deel van hel plangebJed wordt grond ontgraven
voor de reahsalle van de rlvlerkundige doe/stelling Hierbij zal een
geul achterbhJven. die aan de wesl- en oostkant wordt aangesloten
op de Maas. De geul. de oevers en de ellanden worden mgeflcht als
natuurgebled;
vermarktbare grond wordt direct gestort In een sch/p of per
vrachtwagen afgevoerd naar een locatle bulten het gebled. Nietvermarktbare grond wordt zoveel mogelljk nuttig toegepast In het
plangebled.

Voor de uitvoering van hel project zijn diverse alternabeven en
var.an ten opgesteld.
Deze worden toegehcht In hoofdstuk 6

2.3

Milieueffecten
De actlvltelten in het kader van de heflnflchting van de Hemelrijkse
Waard kunnen verschillende mlheueHecten met zich meebrengen. zoals
verandeflng van de grondwaterstromlng of -grondwaterkwallte.t. de
verdwlJnmg van hUldige natuurwaarden en ontw.kkellng van nleuwe
natuurwaarden, geluld- en stofhmder. en verandenng van hel
landschap en de Invloed op eventuele cultuurh.stonsche en
archeolog.sche waarden (zle hoofdstuk 7) Deze eHecten worden
getoe15t aan de vigerende wet- en regelgevmg (zle blJlage 1) en hel
beleld voor zover dat nlet In wetten en regels Is vastgelegd In
hoofdstuk 5 wordt de huldige situalle beschreven. dIe als referentie
d,enl voor de milieueHecten

3. Huidige Betrokken partijen en M.E.R.-procedure

3.1

Betrokken part! jen
Blj
•
•
•
•
•

dlt project zljn de volgende formele partijen betrokken:
Imtiatiefnemer:
bevoegd gezag;
comm.ssie voor de milleueffectrapportage.
projectgroep;
Insprekers

Inltlatlefnemer
Ais inltlatlefnemer treedt op
RI;kswaterstaat Limburg
Postbus 25
6200 MA Maastricht
Rijkswaterstaat limburg Is, namens de mmisieries van Landbouw,
Natuur en Voedselkwahte,t (LNV) en Verkeer en Waterstaat (V&W),
verantwoordelljk voor de proJectle,ding van de planstudle Hemelrtjkse
Waard De projectle.dlng wordt h.erbiJ geadviseerd en ondersteund
door het projectteam. bestaand ult deskundigen vanult Rijkswaterstaat
limburg en de Provinde Noord-Brabant.
Bevoegd gezag
Ais coordmerend Bevoegd gezag treedt op:
Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Het Bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat de RlchlhJnen heeft
vastgesleld waaraan het MER moet voldoen Daarnaasl neemt het
8evoegd gezag het besluit over de
m e.r -pllchtlge act,vlteit, 10 dil geva' de ontgrondlng over meer dan
100 hectare
Commlssie voor de milieueffectrapportage
De Comm'ssie voor de mllieueffectrapportage (hlerna Cle-m.e r.) Is een
onafhankehjke commlssle van deskundlgen, die het Bevoegd gezag over
de .nhoud van het MER adv.seert. Aan het begin van het m.e.r.-traject
geeft deze Cle-m e.r een advies middels richUtJnen
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Nadat het MER is gepubllceerd stelt de Cle-m.e r een toetsingsadv,es op
aan de hand van de definlbeve nchtJiJnen, die door het Bevoegd gezag zijn
vastgesteld.
Projectgroep
Het MER Is totstandgekomen in overleg met de projeetgroep. De
projectgroep voor het opste"en van dlt MER Is samengesteld uit
vertegenwoordlgers van de betrokken overheldslnstant,es:
o
Dienst Landelljk Gebied,
o
gemeenle Lith,
o
Landlnnchtlngscomm,ss,e Fort 5t Andnes;
o
Provlncie Noord-Brabant,
o
Rijkswalerstaat (levens InitialJefnemer m.e.r );
o
Verenlging van Naluurmonumenlen,
o
Walerschap Aa en Maas
lnsprekers
De 'lnsprekers' bestaan u,l vertegenwoord'gers van dlrecl en ,ndirect biJ de
planvorm,ng betrokken parllcuheren en andere n1et·overhelds,nslanl,es.
Insprekers beslaan ondermeer ulL
o
bewoners/omwonenden,
o
Heemkundeknng;
o
Natuurbescherm,ng Verenlglng Vhnderslichllng,
o
walersportveren'g,ng:
o
ZLTO

3.2

M.e.r.-procedure
De mllieueffectrapportage verloopl volgens een vaste procedure van
zeven stappen, die hieronder worden loegelichl
De sl.aftnobbe IS OPBesteld door de lnlbahefnemer In d.t document wordt beschreven

Stap "
Slartnotitle

welke "lternatJeven of vatlanten ~r \lOOf de IRBreep mo&ell,k 1110. w~lke mlUeueffecten op

kunnen lreden en hoe deze mlheueHKten worden onderzochL
Of' startnolJbe wordt door hel bevoegd gezag gedurende 4 weken fer inuge ge:legd
Zolang de 'itartnoUbe ler Inzage hgt kao tedereen InSpra.a.kfeactJ~ lndrenen De Inspraak

In deze fase

Viln

de procedure

IS

vooral bedoeld Om

~nllchlle knJgen

in de

lde~n

van

belanghebbenden over d~ t~ onderzor:ken mlheu~ff~clen

Stap 2,
Rlchlilinen

De startnolltJe en de IOspraalcreactJes worden tin de CommlsSie yoar de
mdleueffeetrapportdge (Cte·m t,r.) toegezond~ Dez~ brenst blnn~n 9 weken nil.
b~kendmakulg

aan het bevoegd gtzag een adv~ Ult over de ,"houd

VilJ1

nchtllJnen Vdn

het MER Het bevoe:gd ge:.g stelt. mede op bas's v..n de Insprulcrea.cbes en het adVIl"S

=t:

van de Cte-m e'

f-

Slap 3:

Mllh&ueffecirapport
(MER)

vervolgent; de nchlh,nen vast Daann staat aangeJ.even welke laken

de MER aan de o'de d,enen Le komen
De inlUatiefnemer stell vt'rvolgens htH MER op. In de proc.edure getdt h'ervool geen

hjdshmlcl U1tganl~punl v.." het MER zjJn de nchthlnen van de b~voe&de Sfusen Hel

I MER wordt ,ngedrend b,t het bevoegd ge..g

In

H~1 ~vQ~gd guag beoor~elt blnnen 6 weken of het MER voldoende lnform8tJe bev81

SUp 4:

voor de beslullvorming In blJlondere gevalten kan een Informeel ad".es (voorloets)

Beootdellng

Bewaasd worden aan de C~-m fU. Dp basIs van een concept van he1 MER lndlen ket

unvutdb.a.atheld

bl!v~&d gl!!z.ag net MER aanvaardt. wotdt hel MER.

CmulmaAl10 we-ken na. lndll!nlng)

oubhekeUlk bekend Remaakl

Stap s:
In'Spra.a.k ~n
toetslngudvll!'S

-Stop 6:

Beslult

Het MER hgt 6 weken ter 'liSle Insprekers krtlgen de gelegenneld om schnftehlk In te
8aan op de kwahtelt

~n

blnnen 5 we en advles

volledlgheld van MER Na dl! Inspraak
Ull

b~ngt

de Cie-m_f'

over de valJedlgheld en k-wallle,l 'olen hel MER

f

De (le-m.er

tUes.enteerl hut oordte:lln het z02tnoemde toeblnlsadvte-s:
Wanrleer het m e.r ·traJect goed IS doorlopen neenH he-l bevoegd ge-zag tiel bC5"lull over
hel project en koppell h,erilan voorwa.a.rden w4aronder het project mag worden
ult.eVOfrd

vastge~leld ilJdens en n,a de ultvoermg

Slop 7:

811 he beslult wordt een evaluabeprogramm.

Evaluatle

vao het proJect wordt geevalueerd of de daadwerkehJke effeeten b11lven bfnnen de
grenzen van het b~h.Hl Het IS seblulkelilk de re5ultdten hlervan te pubUcetll~n

In

een

evalualleraooo'!'

De iOitlatJefnemer kan er voor klezen om de m.e.r.-procedure gehjktlJdig
met de procedures voor de te nemen beslUilen (in dll geval de procedure
voor diverse vergunnlng) Ie doorfopen. RIJkswaterstaat Limburg heeft er
VOOI gekozen om eersl de vergunnlngprocedure In het kader van de
Ontgrondlngenwel en de m.e.r.-procedure te doorlopen. voordat ovenge
procedures worden opgestart.

4. Huidige situatie
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Inleldlng en korte karakteristlek van het gebied
In dil hoofdstuk wordl een besehrijving gegeven van de huidige s,tuatie
van hel plan- en sludiegebled. In legensteiling 101 hetgeen vaak
gebrUlkelijk ,s. wordt In dit MER geen autonome ontw,kkehng
beschreven. Dil voIgt ult de 'Richtlljnen m,lieueHeelrapport HemelriJkse
waard" d.d 19 december 2006 van de Commiss,e m.e r De Commissle
adviseert om wat betreft de Inriehling van het terrein. de huid,ge
sltuatle aan te houden als referentiesltuatre. Normaal gesproken moet
vastgesteld beleid tot de autonome ontwlkkehng worden gerekend en
meegenomen worden In de referenties,tuatie Gezien het felt dat het
voornemen gencht is op het uitvoeren van het beleid met betrekk,ng
tot natuurontwikkeling, adviseert de Commissle om aileen de hUldige
sltuatie als referentie te hanteren Gelet op de lwee hoofddoeisteilingen
van het project wordtln paragraaf 4.2 en 4 3 eerst een besehrijving
gegeven voor rivlerkunde en natuur. Daarna volgen de overige
thema's: bodem en waterkwahteit (par. 4.4), landschap. archeolog,e en
cultuurhistorie (par 4.5), luchtkwaliteit (par. 4 6) en recreatle en
leefomgeving (par 4.7). De laatste paragraaf gaa In op enkele
relevante plannen die momenteelln ontwlkkellng zljn (par 4.8)
Korte karakteristiek van het gebied
Het plangebied HemeJrijkse Waard bestaat ult de Hemelrijksche Waard. de
Alphense Waard. de Allemanswaard en het Scheel Het plangebled hgl
langs het bedijkte deel van de Maas net bovenstrooms van de stuw bij Lith
tussen riv,erkilometer 195,4 (Dijen) en 200 (Llthoijen) In figuur 4 1 Is het
plangebled weergegeven Het totale oppervlak van het gebled is 235
hectare groot
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Figuur 4., PI.ngeble<l HemelrfJkse WUJd met benamlns deelgeblede.n

Van oorsprong meanderde de Maas op diltraject en IIJdens hoge afvoeren
overslroomde een grool deel van de omgevmg. Direct grenzend aan het
plangebied hgt nog een oude. eenziJdig aangelakte Maasarm. De
uiterwaard beslaal grolendeeJs ull akkers mel maTs en winterlarwe die een
uilerst beperkte natuurwaarde hebben Er Is geen bebouwlng aanwezlg.
Het schleretland IS vanaf de omnngende MaasbandiJk berelkbaar via de
Hemelnjkse weg die door de U1terwaard loop BUitendijks figI ten oosten
van de ulterwaard een rlootwaterzuiveringsinstallatle. die loost op de
Hertogswetering. lUide/ljk van het plangebled bevindl zich in de oude
Maasarm een Jachthaven.
Plangebied en studiegebied
In d,l MER wordt ondersche.d gemaakt ,n twee <OQrten gebleden
•
hel plangebled. dills hel geb'ed waar de Ingrepen plaatsvmden.
•
hel stud.egebled dillS hel gebled dal IS besdlouwd bl' hel onderzoek naar
de m"leueffeclen.
Hel sludiegebled IS groter (of gehJk aan) dan het plangebled, en wordl pel
onderzoek bepaald. Het studlegebled voor bilv grondwaler versch,ll van het
studlegebled voor naluur

4.2

Rivierkunde
De Hemelrijkse Waard Iigt langs de 8enedenmaas. Door aanleg van
sluwen en de doorgravtng van enkele nv,erbochten In de laren dertlg. IS
de dynamlek op dit deel van de Maas laag. De waterstand ter hoogte
van de Hemelrijkse Waard wordl grotendeels bepaald door het stuwpeil
blJ Lith blj lagere afvoeren, die 4,90 m -!" NAP bedraagt (zle Tabel4 1).
De uiterwaard zelf ligt vn) hoog (5.50 tot 7 m -!" NAP) waardoor dele
nlet Jaarl,jks overstrooml

1I,beI4.1: Afvoeren en wlten;tanden ("o.y NAP) ler pluu.e V&n hel plAngebled
ANoer
8oraho..n (m'I,)

_

Waterstand kmr 195
(m.NAP)

WIUtrstAnd kmr 200
(m+NAP)

Horhollng't1jd (joron)

A.ntAl dagCln/jl.&1
dot
hour I,

w,

50

490

4.90

278

125

4,90

490

·

200

250

4.95

4,90

·

113

500

4,95

4.90

·

46

1.000

4.90

470

1.250

5.05

4,45

0,9

4

1500

5.35

4,55

1.7

·

2,000

6,20

5,35

6

2.465

6,80

5,95

25

2.710

7,15

6,25

50

3.000

7,45

6,55

115

3275

7.80

6.85

250

3,800

8,40

7,40

1 250

8

·

·

·

De peilfluctuatles bij de stuw van Lith kunnen met de hUldlge
construct,e van de sluw 20·30 cm vaneren. Hlerb'j kan het pel! worden
opgezet naar 5.00 m -!" NAP of verlaagd naar 4,80 - 4.70 m + NAP
Deze peilfluctuatle Is beperkt. maar kan toch bepalend zijn voor de
toekomstlge ontwlkkeling van natuur In de Hemelnjkse Waard Het
effect van de peilfluclualie wordt verder besproken In paragraaf 7.2.7
De gemlddelde jaarafvoer Is 320 m'/s (meetpunt Megen dorp) In de
lomer IS het gemiddelde deb,et 170 m'/s en's winters kan dlt )aarllJks
oplopen 1011.200 m'ls (gemlddeld jaarmaximum) Sporadlsch
(gemiddeld eens in de honderd Jaar) kunnen afvoeren van 3.100 m'/s
voorkomen, De stuw boJ lith wordt gestreken b,j een afvoer van 1.000
m'ls ter plaatse. wal overeenkomt met 1.070 m' b.j 80rgharen
De Maas heeft bij hel beg,n van het plangebled tol aan de verwiJding
b'J de Hemelrljkse Waard welnig rulmte. als gevolg van de klelne
afsland lussen de bandolk en hel zomerbed De HemelriJkse Waard
lorgl voor een plolselinge, leer slerke verrUlmtng van het
doorstroomproflel b'J maatgevend hoogwaler (MHW) Ten opzlchle
van dele ruomte lOU het bovenstroomse deel van het plangeb,ed een
"flessenhaJs· genoemd kunnen worden,
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4.3

Natuur
In dit hoofdstuk IS hel voorkomen van (beschermde) flora en fauna
beschreven aan de hand van de besch,kbare hteratuurgegevens en het
ultgevoerde aanvullende onderzoek ,n de eerste helft van 2007
(veldbezoeken in januari en mel).
Op de HemelnJkse Waard wordt het grondgebrUlk op dil momenl
gedomineerd door (MaTs)akkers met we,nlg ecolog.sche waarde. Hel
best bewaarde deel.s de oude Maasmeander bUllen hel plangebied
met plaatselijk brede rletoevers. lokaal zi]n langs de perceelsgrenzen
me,doorn. viler en wolgenstruweel en oude wilgen aanwez'g en een
geisoleerde slerk eutrofe poel.
Voor de HemelrlJkse Waard is Natuurmonumenten bezlg met de
uilvoeroog van een P,lotproJecl, waarln 20 ha wordt Ingencht voor de
natuur Na herlnrichllng van de overlge delen van de Hemelrljkse
Waard worden ook die delen over gedragen aan Natuurmonumenlen

Flguur 4.2: Dr oude MUSArm en hur oevt!f$

4.3.1.

Ecotopen
In het kader van de Monitoring Waterslaatkund'ge Toestand des Lands
(MWTl) en monitoring Maas worden de ecotopen blnnen hel
plangebled gekarteerd en de flora, broedvogels en amhbiei!n
geinvenlariseerd
De ecotopenkaart van 1996 (Ecotopenkaart, RIZA 1996) en
landgebrulkkaarten van meer recenle datum (2001, 2006) laten zlen
dat de HemelnJkse Waard voomamelljk bestaat u,t hoogwatervnJe
akkers en een wisselend maar zeer beperkt oppervlak aan
hoogwatervrij inlenslef productlegrasland De Maasoevers zijn voor een
groot deel verhard. op enkele plaalsen komt hettype rulgteoever voor
(natuurdoellype; vochllge graz'ge rUlgten)
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Meer natuurhjke ecotopen komen ook an no 2006 amper voor Een
enkel perceel nabi] de Teeffelense sluTs is aangemerkt als ruigte op
hoogwatervrij terreln (natuurdoeltype droge grazlge rulgten) of
hoogwatervrlj struweel (natuurdoeltype: vochtlge graz'ge rUlgte met
opslag), De oevers van de Maasarm bestaan uit afwlsselend
moerasrulgte (Iiesgras) en rietoevers (natuurdoeltype: moerasrUlgten &
rlet)

4.3.2.

Beschermde soorten
Flora
De gegevens zi)n afkomstlg van Floron I Bioiogisch meetnet
Rijkswateren Daarnaast IS In mei 2007 nog aanvullende inventarisatle
annex actualisatle verrocht (Royal Haskonlng 2007). De floristische
waarden VOOlZover aanwezig moeten worden gezocht op de dijken en
langs en In het water. In 2001 Zljn verspreld,ngskaarten samengesteld
van verschillende soorten.
Er zi)n vier groepen te onderschelden namelijk:
• soorten gebonden aan wateren en oevers (Zwanebloem. Holpijp.
Grote kattenstaart. Beekpunge. Groot nimfkruld);
• soorten kenmerkend voor dljkgraslanden (Kleone leeuwetand. RUlge
leeuwetand. Kleine plmpemel. Grote bevemel);
• soorten van ulterwaarden (Veldgerst en Grote bevernel);
• soorten van akkers {Do He ereprijs},
De aanwezlghe,d van Groot nimfkruid 's aileen bekend van de oude
Maasarm Aileen op de bovenrand van de stellrand komt nog enkele
soort voor die enlge verwantschap heeft met stroomdalgrasland
(Heksenmelk. Glad walstro). De vondplaatsen van de Zwanebloem (on
de poeI op de Waard) konden Olet meer worden getraceerd De
verschillende vlndplaatsen van Heen blijken te zijn gedecimeerd (Royal
Haskoning 2007)
Broedvogels
Sinds 2000 wordt tweejaarlijks een selectle van de broedvogels In het
Noordelijk Maasdal tussen Beesel (Limburg) en Hedel (Noord·Brabant)
geteld.
De soortenrljkdom en de dichtheid aan bijzondere seorten is gering,
Dat geldt nlet aileen voor de Hemellljkse Waard maar ook voor de rest
van het Noordehjk Maasdal. Echte weldevogels zoals Grutto en
Tureluur komen Olet (meer) voor De meest bljzondere soort Is de
Blauwborst met tweedrle territoria langs de oever van de oude
Maasarm.
De Hemellljkse Waard IS zowelln 2000 als 2002 geteld Er zl)n redehlk
grote verschillen tussen de twee getelde Jaren
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Hells onduldelijk waarom er In 2002 lO veeI minder vogels gebroed
hebben In de Hemelrijkse Waard. maar de Irend IiJkl wei door Ie letten.
zoals vall op Ie maken ult de recenle actualisatie (2007). Aile vogels
lIJn beschermd vanuol de Flora- en Faunawet.
In 2004 Is een onderdeel van het plangebied een beperkl broedvogel
onderzoek ultgevoerd (Kurstjens. 2004) T1Jdens dele veldinventarisatie
lIJn lerntona van Torenvalk. Gele kw,kslaart. Kneu. Kleine kareklet.
Rletgors en Fuut geconstateerd.
In mel 2007 lljn territoria van Wulp. R,etgors. Grasmus en een mogelijk
broedgeval van de IJsvogef vastgesteld op de Hemelnjkse Waard (Royal
Haskoning 2007)
In het algemeen gesteld handhaven de scorten van oevers en
moerasruigten llCh (Blauwborst, R.etgors. KleIne karekletl, maar gaan de
we.devogels (Kievit. Veldleeuwenk) achterult of verdwlJnen.
r.abel 4.2: Telgegevens broedvogels

Talrllke broedvouls
KieVit

2000

2002

2007

74

24

10

Kleine kart'klel

38

A

>20

Grasmus

22

9

A

Gek! kWlkslaart

19

3

7

5

Palnls

6
4

Veld leeuwenk

1

2
2
0

Opv.llend schuts
Scholek,ter

2
0

-

A" aanweZlg. aantal nlet geteld ?" mogelllk aanwellg
Wlntergasten
Volgens hel natuurlokel komen er m en rond het plangebled 29 tot 45
soorlen watervogels voor Hel betreft soorten die op de oude maasarm
rusten maar ook op de akkers en grasfanden foerageren. Soorten die
foeragerend 21Jn aangelroffen zl]n (lie www waamemmg.nl)
•
Grauwe gans (enkele honderden);
•
Canadese gans (circa honderd);
•
Koigans (enkele tlentallen)
Zoogdieren
Van het voorkomen van loogdieren In het gebled Is welnrg bekend
Gellen het agrarische karakter lullen welnig loogdleren hel plangebled
gebrulken als leefgebled. Aigemene scorten van de Flora- en faunawet als
de Mol, het Konl)n, de Haas of mUllen lUllen wellicht In het gebied
voorkomen. maar dll lullen geen populaUes betreffen Volgens een
Inventarlsalie van de Stich ling Dassenwerkgroep Brabant In 2007 behoort
de omgevlng van het plangebled nret lot dassenleefgeb,ed

Amfibleen
In het kader van de Monitoring Waterslaatkundlge Toestand des lands
(MWTL) worden de amfiblei!n In zoete riJkswateren vanaf 1999
gemonrtord. De Alphense Waard en HemelnJkse Waard behoren tot het
baslsprogramma van de monitoring In hel Maassysteem kunnen vanwege
het voorkomen van bepaalde blotopen maxlmaaJ negen verschlllende
soorlen voorkomen In 2001 zljn '" de HemelriJkse Waard zes wateren
onderzochl. Daarrn zljn vijf verschiJlende soorlen gevonden
Tab~14.3;

Voorkol11e.n ilm6bie-eo

Soori

Flor,. en faun,wet 5t...tUS

Aant..1wateren wurin ,oon. II
WAAr._nomen (toiDI • 6)

2002

2001

2000

1999

Tnturus vulgans

Tabel 1 aJ8emene soor1

2

3

2

Z

Bulo buto

rabell: alumene soort
Tabel 1 alLemene soort

2
2

2
1

0

Rana temDorana

I

1
2

Groene klkLer

Rana esculenSla

rabel 1 algemeoe soort

5

5

3

4

c-omDlex

,yokloOlon

Poelklkktr (groene-

Rana lessonae

Tabel 3· s-tnkt beschennde

2

I

0

0

Kreln~

watersalamandeor

Gewane Dad
Brulne k14cker

k,kke,)

soort

i

Net als In de rest van de Maasulterwaarden komen de Brulne k,kker. KleIne
watersalamander en de Groene ktkker h,er voor Door de oude Maasarm is
de HemelriJkse Waard in principe ook geschikt als leefgebied voor de
Gewone pad Echter hel gebrek aan geschikl landbiotoop als gevolg van
het Intens'eve agransche gebrulk en de slechte kwahtelt van de wateren
maakt dat de dlchthe,d aan amftb,een laag IS. Een verge/lIkIng van de
gege\lens van 1999. 2000 en 2001 leert dat de amfib,ei!n nret elk jaar In
delelfde mate van delelfde wateren gebrUik maken De populatles lijn weI
stab,e!.
Tljdens het veldonderzoek in 2007 werd in tegenstelling tot de sloten langs
de diJk, blj de poel midden op de HemelriJkse Waard geen amflbieen of
laIVen waargenomen De betekems van dele poel, gelegen te midden van
akkers, hJkt voor amftb,een dus genng. Aile amftblei!n zlln beschermd
vanull de Flora- en Faunawel. Voor de Poelkikker geldt een slrikte
beschermlng van de Flora- en faunawet doordat deze soorl In Tabel3 en
de Hab,tatrlchtJlJn is opgenomen.
Reptielen
Er 1I1n geen waarnemlngen bekend van reptielen In hel plangebled Gellen
het agrarrsche karakter van de biotopen In hel plangebied lullen dele h,er
ook geen volwaardig leefgebied \lInden MogeliJk komen er enkele
levenbarende hagedlssen voor, maar dll lullen geen popula ies betreften

Vissen
Er Z'ln geen gegevens over de voorkomende vlssoorten Het is wei
bekend dat er weinlg paalplaatsen In de Maasarm ziJn omdat er wernig
ond,epe delen zlJn. Hetls mogelojk dat de Grote modderkru,per
(habitatrichtlijn-soort) zich ophoudt In de oude Maasarm en een
daarmee In verblndlng staande sloot aan de voet van de dljk. Daarnaast
komt de Rlvlerdonderpad In een aanlal stuwpanden voor, met name op
storlsteen.
Ongewervelde
U,I veldonderzoek Ult 2004 (Kurstjens, 2004) 10 een onderdeel van het
plangebled (het PiiotproJectgebled) komt naar voren dat er geen
dagvltnders. Iobellen, sprinkhanen of andere ongewervelde van de Flora- en
faunawet voorkomen In lotaal ziln 7 dagvlindersoorten. 9 hbelsoorlen en
6 sprrnkhaansoorlen waargenomen. Allen zijn echter algemeen
voorkornende soorten De biolopen in hel gebied z'Jn echter ook we,nig
geschlkl voor bijzondere soorlen van deze soortgroepen.

4.3.3.

Resume
De actuele naluurwaarden van de Hemelrijkse Waard Z'jn ullermate
beperkt De belangriJkste natuurwaarden hangen samen mel de oude
Maasarrn en haar oevers, die feitelojk bullen hel plangebied vall. Flora
en vegetat.e op de HemelrlJkse Waard zlJn zonder ultzonderrng slechl
ontwlkkeld. In botanisch opzichl beperken de waarden zich tot de
oevers van de oude Maasarm en slelle (dljk)laluds Echt karakterrslreke
soorten van een rrvlersysteem komen nauweliJks nog voor Bil
ongewrJZ.gd landgebruik zullen de veelal kleine relictpopulal,es op de
Hemelrljkse Waard verloren gaan.
SoortenriJkdom en dichlheden aan broedvogels zlJn laag Bijzondere
soorten zljn nauwelijks (nog) aanwezlg (bijvoorbeeld Blauwborst), De
autonome ontwikkeling voor de waard zelf hJkt te wllzen op een
gestage achterultgang (zelfs achteruitgang Kievll en Scholekster), maar
de riet- en moerasvogels (oevers) houden wei stand
De amf,bleE!nfauna Is welnlg spec,fiek. De populatles zljn klein maar
liiken wei stab'el Het gebrek aan geschlkt landhabltat wordt h,ervoor
verantwoordelljk gehouden
De oude Maasarm is voor de visfauna van het Maassysleem naar
verwachlrng van enlg belang (Grote modderkrulper). Voor
ongewervelde bledt de Hemelrljkse Waard aileen plaats aan algemene,
welnlg kritische soorten Gebrek aan habItat vormt hiervoor de
belangrijkste verklarlng

4,4

Badem en water

4.4,1.

Bodemopbouw en geomorfologie
Het overgrote deer van de HemelrtJkse Waard bestaal volgens de
bodemkaarl uil de bodemeenheid 'kalklole oo;vaaggrond, lware lavel,
lichte klei', Aileen een kleine locatie ten oosten van de maasarm Is
kalkhoudend De bovengrond van de kalklole ooivaaggrond Is een
donkere gnjsbrulne bodem, de ondergrond beslaal uit brulngrijze, 50ms
zwak roestige, zware zavel of Iichle kle! De bodems kunnen plaatselijk
kalk bevatten en bovendien komen er 50ms dunne bandjes Ilchte zavel of
zeer Iljn zand voor
In het zuidelijk deel van het schlereiland komI een 'kronkelwaardcomplex'
voor
D,t ,s een afwlssehng van lagen sikkelvormlge laagles en ruggen In de
blnnenbocht van een bochtige rlVler, Deze worden blj vrlJe meanderende
rlvieren gevormd en ziin (omdal dilln Nederland nlel meer voorkoml) nu
van grole aardkundlge waarde, De hoogteverschlllen zifn maxlmaal 25 cm
In 2000 Is door Haskonlng bodemonderzoek ullgevoerd. Hlerull blijkl dat
de zandlge kronkelwaardgeulen en -ruggen bedekt zlJn mel een kleipakkel
van 1 lot 2.5 meIer. In de Inventarisatie van aardkundig waardevolle
gebleden In Noord-Brabant (VIsscher, 1999) IS aangegeven dat er lokaal
natuurhJk mlCrorehl!1 aanwezlg is.
In de Jaren dertlg Is de bocht van de Maas doorgegraven, hel afgesneden
gedeelte (bovenslroomse aantakking) IS opgevuld met zand. Verder vall
hel gebied te verdelen In de resl van hel schiereiland, een ooslelijk deel en
een zUldelijk deel blj L1thoijen Op de onderstaande flguur 4.3 zijn de
verschillende eenheden Ie herkennen Van de oorspronkelijke
geomorfologle is nog maar een deel over Door egalisalle van het
akkerland is een groot deel van de hoogleverschillen verdwenen. De
hoogleligglng varieert tussen de 5,00 en 7,00 m+NAP

antropogeen

anttopogeen In oeverzone
.bebouWlng
• na 1850 vwndde lIIlul

_or

nvlevlalm!
vtalCtellaagte ontstaan dOOr egahsabeJ.fgravtng
•

FIBUU' 4.], Geomorfologle (8o<1emlonorinBskuti

4,4.2,

voot

1850 \'e~ndae ge:ul

eso, 2001)

Geohydrologie
Geohydrologlsche schematisatle
De ondergrond In de omgevlng van de HemelriJkse Waard ,s
opgebouwd Utt een aaneenschakehng van goed doorlatende en
slechtdoorlatende lagen, zoals weergegeven In f1guur 4 4 De basis van
hel systeem onder hel watervoerende pakket 3 (WVP3) wordt als
ondoorlatend beschouwd
Het gebled wordl gekenmerkl door de aanwellgheld van de
Peelrandbreuk die dwars door hel gebled loopt vlak len westen van de
Hemelrilkse Waard.
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Ten westen van de breuk In de Roerdalslenk IS het systeem tot aan de
basis circa 200 meter dlep. Ten oosten van de breuk, ter plaatse van de
Venloscholls het systeem veel ondieper, circa 50 meter diep
De verschillende bodemlagen bestaan ult afzetting van verschillende
ormaties. De namen van de Formaties behorend blJ de bodemlagen
lijn weergegeven In tabel 4.4. De hydrologische basis wordt gevormd
door de Formatle van Breda

I

uu Roerdalslenk

demo bouw (WVP. watervoerend ak.k.t.. SOL. slechtdoorllt'nde lu )

TabeI4.4: Geohydrologische scnem.tlRUe

Loq

(oJ

O.kio,S

formatie

FormaUe van 1 wente en Eindhoven (Nuenen)

WVP1

Formall~

van veghel en Slerksel

SDL1

FormatJe

Voin

I<edlchem

wvpz

Formatle van Kedlchem

SDl2

Klezeloohet formatl!

WVP3

Ktezeloohel Formahe

(') WVP ~wal.rvoaral1d pakkal. SOL" sl..,htdQCl('alandalaag

Grondwalerslromlng
De grondwalerslroming on het gebied rond de Hemelrijkse Waard
wordt sterk beTnvloed door de Maas en de aanwezigheid van de sluw
bij Lith. Ten oosten van de stuw is het Maaspeilin een gemiddelde
situatie hoger dan de grondwaterstand in de omgeving en infi/treert
Maaswater in de bodem. Ten westen van de stuw IS het pel/lager dan
de gemiddelde grondwaterstand en dra,neert de Maas De
grondwaterstroming is noordwestelijk gerich In het oosteliJk dee/ van
het modelgebied infiltreert de Maas en Is de grondwaterstromlng naar
het zuidwesten gencht Tussen Oss en lith '5 een laaggelegen lone te
vlnden van waarult lowel de grondwaterstromong als de
oppervlaktewaterstromlng westelijk gericht IS In de richUng van het del'l
van de Maas ten westen van de stuw. Tijdens hoogwater onfiltreert er
waler vanull de Maas on de bodem lowel aan de oost als aan de
weslZlJde van de stuw
De Maasarm In de Hemelrijkse Waard heeft het pell van de Maas en
zorgt voor hoge grondwaterstanden In de omgevong. De Maas ten
oosten van de stuw heeft een stuwpell van NAP +4,9 meter

Het maalveld In de omgeving van de Hemelrijkse Waard IS op veer
plekken lager dan dil sluwpell.
Ten oosten van de HemelriJkse Waard lorgen dralnerende walerlopen
voor de benodigde drooglegglng. In f'guur 4.5 lljn aile verschillen in
maaiveldhoogte afgebeeld en eveneens de bebouwing (in rode sllppen
en vlekken) Met name In llthoijen bevindt het maaiveld Zlch slechts
welmg boven stuwpeli.
De grondwalerstanden hier zullen echler mede worden beinvloed door
de Maaswatef'ilanden benedenstrooms van de stuw. die aanlienlijk
lager hggen.

..........:':

Verschil (m)

."."

~:.

1 m onder a,liJwnell

...

Fl8uur 4.5: lISBln8 van het maaJveld ten opzlchlt van sluwpeUlml
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4.4.3.

Waterkwalileit
De hu,dlge waterkwahleit van hel water on de Maas wordt door
Rijkswalerstaat gemeten bij Belfeld. Dot is voor de Hemelrijkse Waard
hel meesl nablje, stroomopwaarts gelegen meelpunl on de Maas
Benedenstrooms van de Hemelrijkse Waard IIgt hel meetpunt
Keizersveer (ter hoagte van Raamsdonkveer). Doordat dit meetpunt In
de Getljden Maas IIgt wordl dit aJs minder representalJef voor de
waterkwalitelt van de Hemelrijkse Waard beschouwd.
In label 4.5 is gemiddelde waterkwalileit voor een aantal parameters
beschreven in de periode van 2000 101 en mel 2003, evenals de norm
vanull de Kadernchtlijn Water. U,l de label blijkl dat vooral door de
eutrofi~rende parameters (slikslof en fosfaat) de gewensle norm niet
wordt gehaald. Toch is de waterkwallteot - mel name wat belrelt
fosfaat - on de afgelopen Jaren aanzlenlljk verbelerd Doordal de
parameter chlorofyl • wei voldoet aan de MTR IS er, ondanks de hoge
concentratles stlkslof en fosfaat. loch geen sprake van een zeer
hypertroof watersysleem

TabeI4.5: W.,.rkwl'i1.'t MIlS, &.m'dd.Jd. WIArd., m..tpvnt Belf.ld boy.n (bran: Wlt.lSlat)
Prioritaire stotfen

Eenheid

2000

2001

2002

2003

KRW-norm-

Cadmium

0,16

0,21

0,2

0,127

0.2

Kw,k

uo/l
uoll

<0.02

0.026

0.012

0.0062

0.05

Load

URII

6.8

3.7

5

2;'

7.2

Nlkk.1

URII

4.6

2.9

27

343

20

<0.01

O,os

B.nz(oJPyr...

UR/I

<0.05

<0.03

<0,03

Ben lO (b) flu oranthee n

uoll
voll
voll
v011

<0.1

<0.03

<006

<0.02

<0,01

<0.03

<0.03

<0.01

<0.06

<0.03

<0,03

<014

<0.03

<0.03

-

4.04

4.09

4 II

Benzo(k)(luorantheen
B.nlo(.hl)o.~~.n

I ndeno{1.2.3-cd)pvrer:n

!

,

=0.03

<0.03

=0,002

<0.08
MTR·norm

Eutrofierlna

moNIl
moPIl

TOI••I Sbk,'oI'
Ortho·fosfaal

moll
voll
moll
dm

TOI.ollo,loal
Chlo.."'I-.
Zwevende·stof
Ooorztcht

'-2

3

0091

0122

0143

0,7

0,149

0.203

0.214

0.15

9

2

9

12

100

17

19

14

73

85

68

II

10.9

-

I

4

• TOI....' st'kstal = KJehldahl stlkstal + nilrlel + nilr....'

4.4.4.

Milleuhygienische bodemkwalltelt
De kwaliteit van de bodem in de Hemelrijkse Waard is In hel verleden
enkele keren onderzochL In totaaJ 20jn vIer onderzoeken uitgevoerd
verdeeld over drle deelgebleden het Sch,ere.land (Haskonong. 2000). de
Driehoek (Grontmij. 200412005) en de Oeverzone (Arcad,s, 1999, eso,
2004)

39

HerlntlchtlnS Hemelfijkse WWtJ

De resultaten van de bodemonderzoeken zOJn getoetst aan de normen
vanuol het BeslUlt Bodemkwalitelt (zie Bijlage 1) en weergegeven op flguur
4 6 Ter plaalse van de met onderzochte delen IS de verwachte
bodemkwallteot weergegeven op bil50s van de Bodemzonerongskaart voor
de Maa5 De humeuze bovengrond IS deels sterk veronlre,mgd op basis
van Iood Deze sterke verontrelnlglng (boven inventJewaarden) wordt
aangetroffen op de oostoever van de Maa5arm (rood gemarkeerd In liguur
4 6) Roehling de dlJk wordt de roofgrond schoner De veronlre,nlglng IS
afgeperkt tot een d,epte van 1.0 m·mv Hel ovenge geboed oS over hel
algemeen schoon tot IIcht veronlreinigd (met name op basIS van Zlnk)

,

.-.

~mk~lttlltt ~

--

1,0 m..."v

~""""'jeu

.....

,....
FlgUUf 4 6~

BodemkwAllIeit (0 tot 1.0 mllt~r be"~eft mulveld)

4.4,5,

Fysische bodemkwalileil en vermarktbaarheid
In de bodemonderzoeken zijn fyslsche parameters onderzocht waarmee
een Indlcabe IS verkregen van de vermarktbaarhe,d van de vrijkomende
partlJen grond. Hleruil bliJkt dat:;
•
de roofgrand vanwege het hoge gehalte organische stof en de
wortelresten nlel geschikt is voor de grofkeramlsche Industrie;
•
een deel van de klellaag geschlklls voor de grotkeramische induslne.
De monsters mel een te hoog gehalte orgamsche stof of
bi)meng'ngen van schelpen en grind zlJn mmder geschikt voor
vermarkllng. De kle'laag is gedeeltelljk vermarktbaar;
•
het zand geschikt Is voor civieltechnische toepassingen De
marktwaarde is afhankelljk van de samenstelling, winlocatie. en
marklvraag,

•
4,4.6,

Explosleven
In het plangebied Is een onderzoek U1tgevoerd naar de mogeli)ke
aanwezigheid van Conventionele Explos,even (CE'n) uit de Tweede
Wereldoorlog (REASeuro, 2006). Ult het onderzoek blijkt dat de kans op
hel aantreffen van CE'n (vllegtulgbom) bmnen het plangebled reeel
aanwezlg Is. Dlt betekent dat er sprake Is van een verhoogd rlslco am de
graafwerkzaamheden ve,Iog Ie kunnen laten plaatsvinden ziln er twee
mogelljkheden.
• voorafgaand aan de werkzaamheden opsporen en velWljderen van
eventuele CE'n;
•
Ultvoeren van de voorgenomen werkzaamheden onder begeleiding
van een gespecialiseerd bedrijt in het velhgstellen van achtergebleven
ooriogsmatenaaJ.

4.5

Landschap. cultuurhistorie en archeologie

4.5,1,

Landschap
In het landschap van de Hemeln)kse Waard wordt de belangrlJkste grens
gevormd door de Maasdljken. Door de hoogle van de dljken Is er een
duidelljke scheidlng lussen blnnen- en bUitendijks. Binnendljks zljn er de
besloten kemen met bebouwmg op de oevelWallen, met daartussen lagere
open agransche geb'eden. BUilendijks, in de Hemelrijkse Waard. de geheel
open uitelWaarden, met weidse vergezichten. In de beschnjving hieronder
wordt achtereenvolgens ingegaan op hel bUltendijkse gebled. het
blnnendijksgebied. en op de grens tussen beiden. de Maasdijken
BUilendljks: de bedljkte rlvier
Hellandschap van hel nvierengebied van dil deel van de Maas wordt als
slnds eeuwen gedommeerd door de aanwez,gheld van de dlJken en andere
aan de rivler gekoppelde vormen De belangrijkste vorm b,nnen het
plangebled Is de oude Maasarm avenge elemenlen In het plangebied, die
naar de nv,er velWijzen zlJn de nvler de Maas zeIt, de omnngende dijken.
de veersloep en de stuw

De stuw is een belangrijk ori!!ntatiepunt. de hoge lorens lljn lol ver in de
om trek te lien De veerstoep vormt een tweede orientaliepunl De plek
van de C1vler IS tenslotte in het gehele plangebled herkenbaar door de
aanwellgheid van bakenbomen.
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De slrucluur van het plangebled wordt In de eerste plaats bepaald door de
rlvler mel bakenbomen en de omhggende diJken Het tussenhggende
ulterwaardgebled IS leer open. Het landschap IS welds met z;chthjnen naar
omliggende ori!!ntatlepunten lOals de kerken van lIthoijen, Alphen en
Teefelen, en de molen biJ Alphen Ook de hoge bebouw;ng van de s1uw
en van de bedrljvlgheld blj lItholJen IS van verre lIchlbaar
Bil L1tholjen en op hel schlerelland Is de oude Maasarm met aanliggende
lachthaven en bedrijvenlerreinen leer bepalend voor hetlandschap
BinnendiJks: Contrast tussen open en besloten
De kernen In het studlegebled hebben een hoge waarde ten aanzlen van
hlstorische stedenbouw op de cultuurhlstorische waardekaart van de
Prov,ncle Noord-Brabant. De oudere kemen bevonden loch vooral op de
oeverwal of andere hogere plekken.
De kemen hebben hun hlstonsche relalle met hel open achterland
grotendeels behouden Minder open was aileen een smalle lone me
ellen hagen rondom de diJkboerderilen. Een restant van dele ellen hagen Is
nog aan de BatteriJweg (len luiden van Uthoijen) zlchtbaar

Flgu"r 4,8, D. oud••n d. nleuw. dlik bl' Oll.n

Maasdljken
De dijken van de Maas vormen de grens tussen be,de h.erboven
beschreven gebieden. De scheiding tussen binnen- en bUltendljks is visueel
versterkt blJ de laatste d'jkversterking. TIjdens dele dl)kversterklng Is een
hoger dlJklichaam aan de bUitendljkse zijde aangebracht Dele hogere d'Jk
is tevens m'nder oochbg aangelegd. waardoor op enkele plekken
opgehoogde restruimten tussen de oorspronkelijke dlJk en de nleuwe kade
zijn ontstaan. Aan b,nnend'jkse zl)de is het oude dljkhchaam herkenbaar
bewaard gebleven. Ook herkenbaar zijn nog enkele restanten van oude
doorbraken (w,elen) Sommige ervan zljn in de hUldlge situabe aileen nog
Ie herkennen aan de bacht In de dijk.
Zlehtlijnen
Vanaf de di)ken zlJn er lange ziehU,jnen over de ulterwaarden en de f1vler
naar de overzijde Het beeld vanaf de dijk IS dat van een open gebled. mel
gespre'de boerderljen en enkele kernen achter de dijk. Opgaande
elementen zljn kerklorens en molens. In het bullendljks gebled is
nauwehjks bebouwlng aanwezlg. Vanaf de dljken 'S er ook zicht op het
blnnendljks geb,ed. ZlChl 's er op de kernen op de oeverwal van de Maas.
en op Teeffelen dat op een laag nvlerduin ligl. In de verte IS de hoogoouw
van Oss zichtbaar
Aan de blOnendlJkse voet van de d,jken 's veel bebouw,ng Oudere
boerderl)en IIggen veelaJ d,rect aan de dijk. op de oeverwallen De welnlge
oorspronkelijk builendl)ks gelegen bebouwlng bl) lltho,)en. Benedene'nd.
en Oi)en Is bJOnengediJkl biJ de laatste dljkverslerkJOg. Het belangrijkste
beeldkenmerk van de u,terwaard '5 de weldsheid. de open he,d. het rUlme
gebied geflankeerd door een oochtige dljk. en het water van de Maas.

4.5.2.

Cultuurhlstorie
De hogere plekken in het landschap vormden de vestlgJOgsplekken sJOds
de late Oude Steentljd en Midden Steentijd. Bewoning was waarschijnlijk
leer verspreid. Hetzelfde geldl voor de bewomng JO de Nieuwe Steentijd
TIjdens de IJlerbjd raakt het oostehJk nvierengeb,ed relalief dichl bevolkl
De oude stroomruggen van de Maas tellen vanaf die bjd taJrlJke
vindplaatsen.
Er is bewonlng In de hUld,ge kern lithoi)en. Teefelen en Ol)en. Ook lussen
Teeferen en Oijen is een nederzetbng uil deze peflode aanwezig.
In de Romelnse lijd Is deze bewoning waarsehljnlijk gecontinueerd Het
landschap langs de Maas Is dan volledig ,ngerlcht mel kleinere en grotere
nederzeltJOgen. grafvelden. akkersystemen en helhgdommen Ten
zUldoosten van TeefeJen IS In het kader van het MaaskantproJect een
opgrav'ng gedaan. waarvan het vondstspectrum W'jst op de mogelijke
aanweZlgheld van een helllgdom. De meeste nederzeltJOgen zljn na 250 n
Chr In omvang afgenomen U,t de MerovlngJsche en Karo'JOg,sche
perloden ziJn un het onderzoeksgebled enkele vlndplaatsen bekend. al was
de bewoningsJOtens,lelt In hel Maasgeb,ed laag

De meeste huld.ge dorpen zljn ontstaan In de Karolinglsche tijd en de
penode daarna tot ca 1100 Van aile kemen In hel studiegebled zijn
bewonlngssporen vanaf de volle Middeleeuwen bekend. tot aan de
moderne bJd (website gemeente lith; DHV. 20061
De hUldlge verschijmngsvorm van het landschap IS bepaald door de Maas,
en door de verschdlende fases In haar beteugehng. De vrij meanderende
Maas Is In het studlegebled vanaf elnd 13' eeuw steeds meer aan banden
gelegd De smalle en kronkelige bedding van de Maas kon echter bij zeer
hoge waterstanden de afvoer naar zee met aan, met dl)kdoorbraken als
gevolg Een gevolg van de vele dljkdoorbraken zl]n het grole aanlaJ wlelen
langs de Maas Ook bi) OIJen waren In het verleden een aantal wlelen
aanwezlg. waarvan er echler enkele zlln binnengedljkt of gedempl bl) de
laatste dljkverzwaring. In de jaren 30 van de vonge eeuw Is de Maas
gekanaliseerd Bij de kanahsalJe werden bochlen afgesneden en een aantal
stuwen gerea/Iseerd Een relicl van de Maas voor de kanahsalie Is de
meander rondom de Alphense Waard. die daardoor als een schiereiland in
de uiterwaarden hgt Tenslotte 's In de vorlge eeuw een dlJkversterking
LlItgevoerd, waarbi) de kronkellge Maasdijk verhoogd IS Ook zlJn h,erbl)
bochten In de dljk afgesneden Veel bLlltendljkse boerdenjen zijn hierbij
blnnengedljkt.
Bouwkundlge en hlstonsch geograflsche rehcten van de geschiedenls van
het plangebled ziin In onderstaand overzicht opgenomen. Dllecl bUllen het
plangebied zl)n aan de dljken vele oude boerderiJen en andere
monumenlen aanwezig.
T.&beI4.6 Cultuurhistorische re-Iicten (bran: KICH, Provlntie Brabant. -NVO de keen'" OHV, 2006)

Monumenl

Beschril,lnK

Stalus

SIUIS Qllense Benedeodlik

SIutS2ebouw met oude' wer:.retle etc

N"'I beschormd
Godomol

van W,el

Rehel Wlel Vlterstraat

Re~tanl

Rehct enkele hagen op

laatste meldoomhagen. van groter &ehetl Slechl
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-

-
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-

Archeologle
De verwachlingswaarde len aanzlen van de archeologie m hel gebied
wordl vooral bepaald door de genese van de Maas Overa! waar slerke
erosle is opgelreden IS de archeologlsche verwachlmg afhankelijk van de
periode waann de erosle 101 een elnde kwam

'n het plangebled zi)n geen vondstmeldingen bekend, met uitzondertng
van een baggervondsL
fen groot deer van het plangebied. het Sch'erelland (Alphense Waard) en
de Dnehoek (HemelriJksche Waard), kent een lage tot middelhoge
verwachting voor resten van de Middeleeuwen en jonger (NVO De Keent,
DHV. 2(06). Naarmate de erosie van de verschulvende meander langer
geleden Is, zijn de kansen op oudere resten groter. In de smalle zone ten
noorden van de HemelriJkse Waard kunnen zich nog oudere waarden
bevlnden. mede In verband met de bewonlng vanaf de IJzertijd op de
oeverwal en bij Teeffelen
PlaatsellJk zijn er ,n het plangebled wat hogere delen. ook deze kunnen
nag enlge waarden bevatten. vooral als ze niet zijn aangetast door de zlCh
verplaatsende Maasmeander fen voorbeeld hiervan is de hogere donk. die
overigens In de bureaustudies (NVO De Keent) met onderkend is.
Archeologische monumenten ziln nlet aanwezig in het plangebied Hoge
waarden en monumenten zijn In de omgeving te vlnden blj de
blnnendiJkse kernen LltholJen en Teeffelen Daarnaast IS op enkele kaarten
van voor 1700 het dorp Gijssen ten oosten van de dijk weergegeven
(blnnendijks) Na 1750 wordt het niet meer op kaarten vermeld Het dorp
Is nu nlet meer aanwezig
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Fl,uur 4,9: ArcheoloBle In kurt
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4.6

luchtkwaliteit
In hel dichtbevolkle Nederland zlJn vrij hoge concentrabes stikslof (NO.)
en filn stof (PM,.,) aanwezig. Blj meuwe activltelten moet dus rekemng
gehouden worden mel de heersende achtergrondconcentralles In de
hUldlge sltualie, en met de verwachte ontwikkellng in de komende jaren,
die over hel algemeen een verbetering vorml Voor de hUldige slluatie zlin
de achlergrondconcenrralles bepaald ter plaatse van hel plangebled (lie
label 4 7) DaarbiJ is eerst de luchlkwaJileit beschouwd londer invloed van
lokaJe bronnen zoals hel scheepvaart- en wegverkeer
De reeds heersende achlergrondconcenrralle worden laarhJks door hel
Mlheu en Naluur Plan bureau (MNP) bepaald als Grootschalige
Concentratles Nederland (GCN-waarden) op basis van modelberekemngen
mel het 20genaamde OPS·model en hel Landehjk Meelnet Luchtkwahlell
(LML).

De GCN·waarden worden aJs achlergrondconcenlralies ,n de
berekeningsmodellen voor luchtkwalilell gehanleerd. De
achtergrondconcenlralles voor NO. hggen rUlm onder de jaargemlddelde
luchlkwahteilels (40 llg/m J ) Ook de jaargemlddelde
achtergrondconcentratles voor fiin stof hggen onder de grenswaarde (40

llg/m').
Tl.beI4.'· Achtergrondconcentratie-s IIj" stof en N02
PUI.·meter

NO
Fi n

no' ..

Achteflfondconcent,.."Ue

Norm

A.nul overschrljdlngen

Max. loel....tbur at.nta.!

Ips/m')

[Ps/m'

,rensw••rde

overschrljdlngen

)

lunt.1 o.r lur]

runt.1

0"

2011

2005

2009

2011

2005

2009

22.7

19.2

18,2

40

0

0

a

18

24.0

23.0

22.1

40

18

'5

12
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4.7

IS

lurl

Indus-Ief de correctl~ yeor zeezout

Recreatie en leefomgeving
Reerealief gebrulk
Aan de zUldwestelijke oever van de oude Maasarm liggen twee
,achthavens Vlak bi] de Jachthavens Is een lonneweide aanweZlg, Ook de
oevers van de Maas in de omgevmg hebben een recrealieve functle,
ondermeer als sportvislocatle De dijkweg Is onderdeel van de recreatieve
knooppunlenroute Oost-Brabant. Blj de pont van Oljen kunnen bewoners
en recreanten de Maas overSleken In het plangebled IS een mogeliJkheld
voor een rondwandelmg aanweZlg (zle Figuur 4 10)
Bewoning
Bewonmg Is verspreld aanweZlg langs de blnnenZlJde van de UtholJense
diJk, Daarnaasl hggen de kernen Oljen, Teeffelen en Utholjen van bovennaar benedenstrooms fangs de HemelriJkse Waard Vanull Olien en
Lltholjen IS er een goed Zleht op de Maas

landbouw
De landbouw In de we5telijke Maasvallel be5laat (ook binnen de Groene
Hoofd5tructuur) uit rundvee- en intensieve veehouderij mel weide en
bouwland (sOIJmaYs) als grondgebrUlk. Er I.ggen een paar graslanden
b,nnen het plangebied Blnnendljks liggen enkele Intensleve
rundveehouderiJbedrijven Er 15 een toegangsweg voor de
landbouwpercelen, maar geen bebouwlng.

RaUtH 4.10: lltht op het ketkle van Alphen. cellen \lAna' de enlse rondwlndelln8 In het lebled, Op do VOOf&fOnd!ten
bakenboom

Scheepvaart
De Maas is van belang voor de scheepvaart en 5telt eisen aan de dlepgang.
De betoncentrale blJ de Ingang van de Maa5arm valt bUlten het plangebied
maar IS net als de Jachlhavens van belang. omdat het eisen stelt aan de
bevaarbaarheid van de oude Maasarm (dlepgang en dWar55tromlng voor
de scheepvaart) De betoncentrale wordt door binnenvaarlschepen
bevoorraad met grondstoffen. De Maasarm wordt gebrulkt door
pleziervaarl: zeU- en motorboten, voorzover niet te ondiep.

4.8

Plannen jn voorbereidjng of ujtvoerlng
Natuurontwlkkellng
Natuurmonumenten werkt aan het project Meer Maas en Is de beheerder
van een groot aantal uiterwaarden van de Maas tussen Ravensteln en
Raamsdonkveer of zaJ dat gaan worden. Voor het project Meer Maas
wordt winning van delfstoHen gekoppeld aan de ontwikkeling van de
natuur De klei wordt verkocht aan de baksteenlndustrie, de opbrengst
h,ervan wordt gebrulkt voor natuurontwikkeling In de aangekochte
gebleden.
Natuurmonumenten voer! momenteel een pilot-project (20 hal ult blnnen
een deel van de Hemelrijkse Waard. In het deelgebled wordt een aantal
geulen aangelegd en aangrenzende oeverzones verlaagd Hlerbij wordt de
klelgrond loveel mogelijk afgevoerd en de (nutrl~ntriJke) roofgrond
opOleuw toegepast on belde geulen en oevers.
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Ter plaatse zal ztCh een nv'ermoeras ontw.kkelen, omgeven door
wllgenstruwelen en bosonlw.kkel.ng op enkele hogere delen
(zoe flguur 4 11)

..

. _....._ ...'. .....ar _ ....._ _

Figuur411. P.Jot N"tuurmonumenten (~~ & Voorwlnden, 20~)

De tweede component van de pilot beslaat Ult de ,ntroductoe van een
natuurgericht extenSlef begrazlngsbeheer In het gebied, met het oog op de
onlw,kkeltng van een structuumJke graz'ge Ulterwaard metlokaJe ru.gteen slruweelvorm,ng Het p.lolproject wordt onlw.kkeld ,n samenwerklng
met de projectgroep van het NURG-project HemelrlJkse Waard De pilot
wordt zodanlg Ultgevoerd dat deze past b,nnen het.nrtChtmgsplan van de
gehele HemelrlJkse Waard

Over de Maa.s
Aan de overkant van de Maas Is een grootschalige zandwinning gepland,
met de naam "Over de Maas" Voor dlt project is een MER opgesteld in
het kader van de beslu.tvormlng van de provlncie Gelderland over de
partieIe herzlening van het streekplan (2005). De aanw'JZlng van Over de
Mail5 als zandwln- en natuurontwlkkelinglocatJe wordt in een 'concrete
beleldsbeslissing' (cbb) planologlsch geregeld Nadat Over de Maas
planologisch als wlnplaats IS aangewezen heeft het ontgrondend
bedrijf5leven de mogelijkhe.d om h,er zandwlnning Ie reahseren door het
aanvragen van vergunnlngen.
Het plangebled hgt in de U1terwaarden ten noorden van de rlYler de Maas
tussen
Alphen en Voorne (tussen km 199 en km 205) en bestaal uit twee
deelgebleden, te weten 'Over de Maas' en 'Molenelndsche Waard' (zle
figuur 4 12). Hel totale plangebled beslaat circa 275 hectare,
De mlloeueHecten van Over de Maas (zoals beschreven In het genoemde
MER) met betrekking tot luchtkwalitelt, stof en geluid hebben mogeliJk
Invloed op de mllieueffecten van het plangeb.ed HemelriJkse Waard. Deze
aspecten zijn verder ultgewerkt in
paragraaf 77 (geluldhinder) en 7,8 (luchlkwaJitelt)

FlgLlur 4.12: Piingebied MER Over de Mus (Provincie Gelder'and. 2005)
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5.

Het Beoordelingskader

..

..

... .... ....

Het beoordehngskader vormt de basis voor de feitehjke beoordeling van
miheueffecten on het MER. Op elke van de In het beoordelingskader
vermelde disclphnes zi)n criteria bepaaJd op grond waarvan de beoordeling
kan worden U1tgevoerd. De genoemde criteria zijn mede op basis van de
nchtlrJnen voor de m.e r vastgesteld.
In hoofdstuk 7 van het voorhggende MER zljn de resullaten beschreven
van de beoordellng van de miheueffecten van de gekozen aJternatieven
(hoofdstuk 6). De effectbeoordellng is daarb~ ultgevoerd aan de hand van
de in onderstaande tabel vermelde beoordellngscritena De label geeft
bovendlen een overzlCht van de wlJze van beoordehng. de gebrUlkte
meeteenhe,d voor de toets,ng en tot slot de regelgeving waarop de
beoordeling is gebaseerd (voor zover relevant) Voor een ullgebrelde
beschriJvlng van het wettelijk kader en beleidskader wordt verwezen naar
bijlage 1
rlbolS 1: 8ooo,dolinskado, voo' mill "oHecton MER HomelrlJku Wurd
Rlvlerkunde

Code

Beoordellna.scriterium

SeoordellnR

Meeleenhold

Wet· tn ,..oluvln.

R1

Watef'5tandvertaRlnR.

I(wanlltaliel

Vella.tn. MHW (em)

Proloetdoel.toll,ne

R2

Hinde' sche-tov.aart

I<walll..atief

R3

Sldndzeketheld van de

KwahlaUef

o b.Y. stroomsnelheid
o b y itroomsnelheld

Wet beheer

hoofdwatericeong

RIJkswaten:tadu·werken,

WelOD de Waterkenn2

Bodemli,u.lnR en morfo!O,l!le

Kwahtal:ief

o bv

N1

Behoud/vern1etlgln8 habitat

Kwantllauef

Oppervlakte (hal

Natuurbeschermtn,gswel,

Trend

In

Flora· en Faonawet

N2

VerslorJng broedvogels en

KwahLallef

ob v

gelmd ~n mensellJke

R4

stroomsnelhejd

Naluur
b~sc.hl!'rmde soonen

actlVttelt

wlnterl,,"sten

N3

broedpopulaUes

RealJS8tle natuurdoeltypen EHS

KwantltatJe

Oppervlakte (hal

Natuurbeschermln8swel.
Fk>ra- ~n Faunawet

Ecolog's{he

HoofdilnJctuuf
N4

Robuustheld natuuf en
versterkmg

Kologl~he

relahes

Kwanljtabef

o b v. omvang populabes en

&

beheer

Kwalilauef

N5

Verdrogmg van waardevolle

Kwahlallef

.eb,eden
N6

Effecten vanabel stuwpell

Kwal,labef

.

.

Kwantltabef

Volume (mIl per

8esluII Bodernkwahlelt

Bodem

81

Hoeveethetd

ar te voeten

sterk ve,onlrelnja:de ,lrond
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bodemkl..",
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62

KWdoblahef

Verandenng van de
bodemkwallt~il

• oppervlakte toptaas (m')
boven I~waarden

Bestull 80demkwahtcil

· concentratle

veronlrelml!"de stof {mI/kl:}

63

Kwantlt.!tJef

Biootsttlling. en
vl!!'r~preldIn g rlSiCO's

RISICO voor mens, ecologle.

Handteldmg sanen"g

oppervlaktewater,

watemodems

~rondwate,

64

VergrdVlng Vdn

Kwahtahet

·

KwalrlatJef

·

geomorfologtKh waardevolle
el~menten

65

Hetkenbaarhetd \lao

morfologrsch wdardevolle

.

I!!'lementen In hetlandschaD

GOGhvd,olo.T.
GE01

R1SICO

op grondwaterovertast

Kwaoblabef

.

bebouwlI1.1

GE02

Opbrengst verandenngen
landbouw

Kwantltallef

Perceolase (.... l per
opoervlakle (ha)

Waterkwilfllelt
W1

Realo"'lIe KRW·doeleo

Kwalol.tbef

I.

I Kade"khtlo,o Water

W2

Vertroebehna Maaneul

kwafltahef

I.

I.

Kwalol.tuef

·

Landschl • Cultuurhlstorie en Archeolo.le
LCA'

V ISterklos I .. nlaSlins

Lands<hapsbeleld
pfovm(:le-

landschappelilk shuctuur· en

beeldkeomer1<eo (ooenne,d)
LCA2

Nll!OW landschap

I<walltatlef

LCA>

Behoud/aantastrng

I<wahtatJef

·

landschapsbeleld
provinefe'

Nota Belvedere.

culluurhl~tonsche structuren,

Monumentenwet

Da,tronen en elementen

LCM

I<wahtatlef

Behoud/aantastlng

Verdrag van MaJla

archeolo,l!ische waarden
Ge'.'d~lnde,

(;1

Audrogeluld

Kwantltabef

GeluldsOIveau (dBCA»

Handre1klng
lnduslnelawaal en
verllunnlnlverlenlnl

L.,htkwallt"lt
L1

luchtverontremlglng

KwanUlanef

Jaargemlddelde conceolratle

NO"

(maatg~vende

Besluilluchlkwahtelt

stot)

(.,'m3)

L2

l uchlYeron trfl olg tng

I<wanbtahef

Uurgemlddelde concentrahe

Beilult luchtkwahtelt

NO, (maatgevende stol)
(u,lm3)

L3

Slolh,nde.

Kwantltabef

Jaargemlddekfe (oncentratle

Beslult luchtkwalltelt

I/ln ,tol (PM .) (U",o3)
L4

Stolhlnde,

Kwanlltatlef

DlIggemlddelde concentrahe

"10 stol (PM,,)
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(URlm3)

Beslult lucht~wailled

Recseatie en leefom••vh....

Rl1

MogellJlcheden voor recrt!atJe

KwahlalJef

.

.

KWolnWattel

Euro

.

(zowel retreaUevorm als

hoe"e.lheld mo.eillkhed.n)
t(oslen
F1

ReahsatJeka'5~n

2rondvfi7el

fnnchlln8 en

6. Alternatieven en varianten
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Inleidlng
De hennnchbng van de HemelriJkse Waard Is een Ingn)pende verandenng
over een groot oppervlak Initiatiefnemer RiJkswaterstaat wll daarom
weloverwogen Ie werk gaan. In het verleden is de Inrichting vaak
onderwerp van overleg en studle geweest. ondermeer tijdens het opstellen
van het 'Verkennmgenrapport HemelriJkse Waard (mel 2005). Ook Is een
actorenanalyse ultgevoerd. waarin de wensen van omwonenden. bedrijven
en andere gebrulkers van het gebled duldeliJk zljn geworden. Op basis van
deze studies IS ,n de Startnotitie van deze m.e.r.-prOCedure het speelveld
aangegeven waarblnnen de altemalieven ontwikkeld moeten gaan
worden.
In het kader van dlt MER Zljn de mogeh)kheden voor alternabeven onder
de loep genomen Daarbij is per alternatlef een schelding gemaakt tussen
de componenten
•
lo.dchting en...b.e~ In de emdsituatle •
•
UJ1llOe[jng van het project II/dens reahsatlefase.
Een deel van de milleueffecten, dat In dit rapport worden beschreven,
hangen Immers samen met de Inrlchtmg. Daamaast hangen
mllieueffecten samen met de WI)ze waarop het project wordt
ultgevoerd (blJvoorbeeld de hinder vanwege grondverzet).

6.2

Ontwlkkellngsstappen
De ontwlkkehng van de In dlt MER onderzochte alternatleven heeft
langs een aantallogische stappen plaatsgevonden. Deze stappen ziJn
ook te zlen In ftguur 6.1

I. PtOj<etdoel n ]

2. Va30lStetlen
Otltw~rprulmtt!l

3. lO@Ke:n nur

II aanlrnoplngspunten
\0

5.

GIDWJ~

toets,"O

1:

4 AfleJde.n dne
1'\1",• • Itrmat.leven

fj

Bljstefien dne

afternaUeven
7, Toe~n'lll door
om9e.vrtlg

8, 8ep.aIe:n
uJtvoenngs

v.trian""
9.0ntllrlklclUnO

det .lte-f'""beve.n.
kld. MMA

to Beoordeflng

e.ffeaen
11 V"ststeJlt'"

VKA

flguur 61 PfoceutApp.en blJ onlwlkkeUng van de .lternl.Ueven

Vertrekpunt voor de ontwlkkellng vormen de Illillectd.a.elen
natuurontwikkellng en verbetering hoogwaterveihgheid Op grond
h,ervan Is een analyse gemaakt van de onlwerprUlmle voor de
ontwlkkeling van de alternatieven. Ull de analyse blijkl dal de
doeisteiling 'hoogwaterveiligheid' primair In de oeverzone langs de
huid'ge Maas kan worden bereikt. De overoge delen van hel plangebled
zijn voor deze doelslelling mlnder van be/ang U,t de analyse blijkl dat
ju,sl ,n deze delen van hel plangebied de ruimle aanwezig IS voor
ultgebre'de natuurontwikkeling Conclusie is dat de projectdoelen
kunnen worden behaald door het crei!ren van een nieuwe in roehling,
zonder dat bij voorbaat een ruimtehJk dilemma ontstaat tussen
veillgheld en naluur.
In de vo/gende slap is een analyse gemaakt van mogelijke
aanknopongspunten om de onrichtong vorm te geven Deze analyse slaat
beschreven in bijlage 4 Gekeken is hierb') naar natuurlijke,
landschappelijke. cultuurhislorische. morfologische waarden van het
gebled Geconslaleerd is dat oude morfologische strucluren hel
proma,re aanknoplngspunt vormen voor de ontwlkkehng van de
allernalJeven
Vervolgens zljn droe OJ.We.Alle[nati~l/.en ontwlkkeld dIe onderscheldend
Zl)n naar de wlJZe waarop de morfolog,sche waarden van hel gebled
zi)n geimplementeerd De ruwe allernal,even zi)n
• alternalief A primal! maa,veldvolgend ontgraven van roofgrond om
nUlrii!ntarmere en schonere basis Ie verkrijgen voor
naluuronlw,kkeling;
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•

•

alternatlet B als A met daarblj extra ontgravmgen om oude
morfologlsche structuren, loals stroomgeulen en kronkelwaard, In
het landschap te versterken.
alternatlet C. waar mogelijk ontgraven tot op zandlaag. die globaal
aanwezig is rond het huldige stuwpell. Daarmee wordt een
schra/ere bodem verkregen. hetgeen wenselijk Is ult oogpunt van
natuurontwlkkeling. Bi] dit alternatief worden oude morfologlsche
structuren evenals blj B geaccentueerd.

Vervolgens "In de ontwlkkelde (ruwe) alternatieven gh)bjlilj gelll~
door deskundigen In andere disciplines, zoals geluidhmder.
luchtkwalitelt. archeologle. cultuurhistorie, geohydrologle en
bodemkwaliteil Op grond van de resultaten van de globale toetslng
zl)n de schetsen van de a/lerniltleYen biigestekl en gepresenteerd aan
de omgeYlng tljdens een bewonersavond op 7 maart 2007 m L1thoijen.
TiJdens het ontwikkelingslIaject van de alternatleven heef! ook
atstemmmg plaatsgevonden met de beoogde toekomstig beheerder van
het gebled: de Vereniglng voor Natuurmonumenten.
In de volgende ontwlkkelmgsstap zijn ultyoerlOgsYjlfian1e.n bepaald
Er is in dit MER voor gekozen om de miheueHecten tijdens uitvoering m
beeld te brengen door mlddel van twee ultersten' een reallstlSche
"worst case" voor de U1tvoenng dIe een bovengrens voor de eHecten
geeft. en een meest milleuvnendelljke werkwlJze. die de ondergrens
vorm!. De voorkeurs-ultvoerlngswijze van de Initlatiefnemer Is in een
latere ontwlkkellngsstap bepaald. In paragraaf 6.4 zl)n de gehanteerd
overweglngen biJ het vaststelien van de ultvoerlngvananten nader
toegelicht.
Op grond van de verkregen inz,chten Is, rekenlng houdend met de
richtlljnen voor het MER, het Meest Mllieuyrlendelijk Alteroatief (MMA)
ontwikkeld en Is ervoor gekozen om a/ternatlef B te laten vervallen.
omdat dlt alternatief re/alief welmg afwl]kt van het MMA,
Hlermee zlln drle van de vier alternatleven voor het MER def,n.t,ef
bepaald Tot slot is. rekenlng houdend mel de resu/laten van de
dfeetbeoordeliogl:[}, door de Inltiatietnemer het ~UL:iilima.lid
(VKA) bepaald He! VKA vormt he vlerde allernatief dat IS onderzocht
,n dlt MER.
De In dlt MER onderzochte mrlchtlngsaltematieven op een rlj
• basisalternatlef (BA) (voorheen alternatref A);
• maxlmaal alternatret (MAX) (voorheen alternatief C);
• meest milieuvriendellJk alternatlef (MMA);
• voorkeursalternatlef (VKA)
In bljlage 3 IS het ontwlkkelmgsproces van deze alteroatleven ook
weergegeven

6.3

Inrichtingsalternatieven
De In dit MER onderzochte allernatleven zi]n elk samengesteld Ult een
mnchtlngscomponenl en een ultvoenngscomponent. In deze paragraaf
wordt een beschrijving gegeven van de gemaakte overwegingen bij de
ontwlkkeling van de inrichtlngschetsen van de alternatleven De
ontwlkkeling van de alternatleven In dlt MER heeft In eerste Instantle
plaatsgevonden door gezamenlijk overleg tussen deskundlgen op het
gebied van ecologie. landschap en rivierkunde. Hierblj Is gebrulk
gemaakt van de beschlkbare gebiedskennis. uileenlopend
kaarlmaterlaal en resullaten van eerder uitgevoerde studies en
onderzoeken (waaronder de verkenningenstudie en starlnotitie).

6.3.1.

Overweglngen
Analyse specifieke aanknopingspunten
Blj aanvang van de plansludie waren er geen allernatleven bepaald. In
de eerste fase van de alternatlevenontwikkeling Is daarom een analyse
gemaakt van speClfleke kenmerken van het plangebled die zouden
kunnen fungeren a's 'aanknopmgspunt' voor de alternatieven Doel
hierblJ was hel ontwlkkelen van enkele onderscheldende alternatieven
voor hel MER blnnen de gegeven projectdoeisteilingen t.a. v. velhgheid
en natuur. Een beschnjving van deze analyse IS opgenomen 10 bljlage 4
In de analyse is gekeken naar onderslaande aspecten.
•
hlstorfsche /andschapontwlkkellng;
•
terrelOhoogten en nVlerpellen;
•
aanwezig substraal.
Ult de analyse bliJkt dal de acluele ecologlsche waarden van de
Hemelrijkse Waard beperkl zi)n Wanneer met wordt IOgegrepen, lijn
ook de toekomslige ecologlsche polen ties U1lermate beperkt Ie
noemen. Door lngnJpen kunnen de umeke potenties van het gebied
lulst worden onts/oten
De gebiedsanalyse laat oak lien dat op dlt moment de IOvloed van de
rivierdynamlek uitermale beperkl is Op de langere termi]n louden
daardoor slechts vochtige lot droge ruigten en oolbossen het
landschapsbeeld gaan bepalen. Daarmee wordt niet voldaan aan de
beoogde natuurdoeisteillngen voor het geb,ed.
Geconcludeerd wordl dat kansrijke gebledskaraktenstieke ecotopen
voorzover kenmerkend voor het natte milieu (moeras. ondlep open
waler en plasdrasmilleus) aileen door m'ddel van geheel of gedeeltellJke
maaiveldverlagingen zijn le ontwikkelen.
Emge varialie van het stuwpeil kan de ecologlsche potentles nog verder
vergrolen. Geconcludeerd wordl verder dal oude morfologlsche
structuren hel pnmalfe aanknoplOgspunl vormen voor de ontwlkkeling
van de alternatieven

De in dit MER onderzochte alternaheven zl)n elk samengesteld ulI een
onrlchtongscomponenl en een uitvoeringscomponent De onlwlkkeling
van de allernatieven in dll MER heefl in eerste Inslantie
plaatsgevonden door gezamenlijk overleg tussen deskundlgen op hel
gebied van ec%gle, landschap en ovierkunde en inbreng van de
omgevlng Hierbij is gebruik gemaakl van de beschikbare
gebiedskenms, urteenlopend kaartmateriaal en resultaten van eerder
ultgevoerde studIes en onderzoeken (waaronder de verkenmngenstudle
en startnotitie).
De doelstelling ten aanzien van 'hoogwaterveillgheld' wordl pomair
berelkl In de oeverzone langs de hUldige Maas In de rest van het
gebled figt het primaat bi) naluurontwikkellng. Aanknopingspunten
voor de nadere ultwerkong van de alternatieven zl]n echter beperkt (zle
hiervoor) Alternatieven waarblj de morfologie als vertrekpunt wordl
gehanteerd IIJken nog het meeste perspecllef te bleden, H,ermee kan
tenmlnste worden aangesloten op oorspronkeli)ke structuren en
patronen in het landschap en de ondlepe ondergrond BI) de nadere
ultwerklng wordt steeds onderscheid gemaakt tussen de
RlVIeroeverzone, de Doehoek en het Schlerelland.
Voor aile alternatleven Is ervoor gekozen om roofgrond
maalveldvolgend te ontgraven om een nutrlentarmere en schon ere
basIs te verkoJgen voor naluurontwikkelrng. Daarnaasl is een aantal
extra ontgravlngen voorzlen om oude morfologlsche structuren In het
landschap e accentueren, zoa/s stroomgeulen In de driehoek en de
kronkelwaard op hel schlereiland
Inbreng omgevlng
Tljdens drie bewonersavonden In maart 2007 (LilhoiJen) en Juni 2007
(Lilh en Alphen) 15 door aanwezlgen een aantal aspecten IOgebrachl
waaraan bljzonder belang wordt gehechl De Imliatiefnemer (RWS)
heeft aangegeven dal blj hel ontwerp van de alternatleven waar
mogeliJk rekening zal worden gehouden met genoemde aspecten
Samenvattend hebben de Ingebrachte aspecten belrekklng op doe
lhema's. namelilk
1. openheid van het gebled,
2
honder bi] ultvoerlng en;
3. toegankelijkhe.d van het gebied.
Gedurende het planproces ziln deze thema's op verschlllende
momenten aan bod gekomen Mel name hel eersle thema heeft een
dlrecte relatle met hel on twerp van de inochtlOg van het plangeb.ed
Hel beperken van hinder is expliclel onderdeel van de m ,e.r ·procedure
(zle ultvoeringsvaoanten, par 64) De loegankell)khe.d van hel gebied
komI primalr aan de orde bl] de uilwerklng van hel inrlchlingsplan
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aelangriJkste bevlndlngen bewonersavond UtholJen. maart 2007
• Openheld. openheld. UIIgedflJkl in Ulleenlopende vonnen. word I befangnJk gevonden.
• Ill.cgankdiikill:ll1 omwonenden hechlen aanZlenf'lk waarde aan mogeliJkheden op hel
geb,ed Ie betreden vanulI u,leenfopende perspectJeven
• Hinder omwonenden vOOfZlen geen grOle obslakets bJdens ulllloenng. mede gelel op de
afsland 101 won,ngen en de mogeliJkheden om vnJkomende grond zoveel mogellJk per
.chlp af Ie voeren
• I!l:h=' enkefe bewoners geven aan een rol Ie will,," hebben In hel evenluele loekomsbge
beheer van hel gebled
• Waardeong een aanzlenliJk deef van de bewonelS spreekl waardenns u,l VOO' hel
gepresenleerde pfan

Open held
Ten aanz'en van het aspect openhe,d van het geb,ed IS gedurende de
ontw,kkelong van de alternatleven gezocht naar mogeliJkheden om hler
optomaallnvullong aan te geven Openhe,d kent meerdere
(belevongs)vormen zo heelt voor omwonenden openhe,d vooral
betrekking op doorzochten. terwl)1 open held voor de wandelaar ,n het
gebled een heel andere betekems kan hebben Voor de
zellsportbeoefenaar heett openheld van hel gebled betrekk,ng op
wondbelemmenng door vegetat,e De proJectdoelstelilngen (extra
velllghe,d en natuur) slulten enlge openhe.d on het plangebled op
voorhand nlet u,1. De vorm waann het gebled In de loekomst wordt
beheerd. kan hlerbi) een factor van betekems z,)n Gezochlls naar het
scheppen van voorwaarden om door middel van relatlef lage vegetatle
een zekere mate van open he'd Ie creeren D,t heeft geresulteerd In
verschillende allernalleven waarln on meerdere of mlndere male
aaneengesloten zones van open water. moeras en rietvegetatle zlJn
opgenomen Hierdoor kunnen verrassende doorllchten ontstaan door
het gebied, maar ook blJvoorbeeld naar de overllJde van de Maas
Nlel aile zones bonnen het plangebied komen In aanmerk,ng voor
dergeliJke lage vegetatle D,t geldt evenmln voor hoger opgaande
vegetatoe als zachthout- en hardhoutoolbos
Schiereiland
Door de relatleve hoge Iigging van hel schlerelland ,n comb.natle met
de logging In een stromlngsluwe zone, IS het schlereoland b,) ultstek
geschlkl voor de ontwikkeling van hardhoutoOlbos. Deze mogeli)khe,d
doet zoch slechts op welmg locat.es voor langs de Grote rivleren Om
loch emge openheld en differentia tie op het schlereiland te
bewerkstellingen wordl ook gekozen voor de aanleg van natte zones
U,t hydraulosch oogpunl (beperk,ng opstuwong) zl)n deze moeraszones
IUlst on het noordeliJk deel van het schlereoland voorz,en Op het
zUldeloJk deel van het schlere,land IS met ullzondenng van het
basisaltematlef, een ontgravmg VOOlZlen waarbl] oude
kronkelwaardstructuren worden geaccentueerd

Oude Maasarm
In geen van de alternat.even wordt de Oude Maasarm aangekoppeld
Ecologisch /evert dlt geen dUldelijke meerwaarde op De bestaande
gradient In de waterkwahte.t IOU verdw'Jnen. en door aankoppellng
IOU naar verwachting de veruoebeling toenemen Danklij het re/atief
geTsoleerde karakter is het water helder De aankoppeling IOU
bovendien de toegankelijkheid van het Schierelland sterk beperken. wat
ook beheersmatig (en recreatief) minder gewenst is Inlet van een
eHectieve begrazing als middel om hellandschapsbeeld te sturen.
wordt daarmee bemoeiliJkt
De verwachting is bovendien dat de recreatievaart lal toenemen. wal
de rust en de helderheid van de oude Maasarm ook niet ten goede lal
komen.
Drlehoek
In belangrijke male maatgevend voor de In"chting van de driehoek
vorml het plan voor de Pilot van de Vereniging voor
Naluurmonumenlen Dit plan is ongewlJllgd opgenomen In aile
altemalleven Het oppervlak van de d"ehoek is grOler dan het plan
voor de pllol van Natuurmonumenlen
Het plan van Natuurmonumenten omval de aanleg van Iwee
geisoleerde geu/en met daar omheen onder meer moeras en enkeJe wal
hogere gronden, Dit concept Is In de overlge delen van de driehoek
gehandhaafd waardoor rUlmte wordt gecre@erd voor nalte ruigle, open
water (geulen) met lachthoutoo.bos en plukJes hardhoutoolbos.
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Oeverzone: nevengeul met ell and en
In de eerder ultgevoerde 'verkenningenstudie' zljn geen nevengeul of
ellanden beschouwd In de betreffende stud Ie werd ultgegaan van een
Integrale oeververlaglng Ult nadere analyse blijkt dat ultsluitend een
oeververlaging onvoldoende tegemoet komt aan de proJectdoelstelhng
ten aanzien van naluur Immers op een verlaagde oeverzone zal zich
snel vegetatle ontwlkkelen, die de doorstrommg van water belemmert.
Geconcludeerd IS dat met een nevengeul veel beter aan deze
doeistelllng tegemoel wordt gekomen Een geul zal niel d,chtgroelen
(mIls juisl ged,mensioneerd) waardoor een lagere hydrauhsche
weerstand optreedl
Een tolale verbreding van de Maas is nlet wenselljk ulI landschappehjk
oogpunl en even min ook uil oogpunl van naullsche veillgheid.
Oaarnaast worden m dal geval negalleve morfologlsche effeclen
verwacht. Om deze redenen IS het handhaven van enkele langgerekte
ellanden In aile alternalleven voorzien
Met uitzondenng van het baslsallernatlef wordtln aile allernalleven
uilgegaan van een 'zandplaalmodel' voor de eilanden Oat wll zeggen
dat de bodem van de ellanden wordt verlaagd 10 enkele decimeters
boven stuwpe,' waardoor zlCh dankzlj golfslagerosle zandstrandjes
kunnen ontwlkkelen Bovendlen zal bij hoogwaterafvoeren lI,dehjke
mundalle van de ellanden optreden

Op de2e wij2e wordt een Ie sterke vegelatieontwikkeling tegengegaan
Mel name worden ploniervegelattes verwacht, waardoor beheer tot
een minimum kan worden beperkL
am de stablliteit van de eJianden te waarborgen wordl de bestaande
steenbertorting op de oever verwljderd tot net onder de waterlijn;
onder water wordt de bestorting gehandhaafd Een deel van de
vnjkomende stenen kunnen worden gebrUlktter verdediging van de
bovenstroomse kop van de eilanden en voor het aanleggen van een
kleine drempel voor de in- en ultstroomopeningen van de nevengeul
HoogwatervluchtpJaats
am Ie anl'c1peren op de mogeh)ke Inlet van gralers li)n enkele
hoogwatervluchtplaatsen (HVP's) voorzlen In aile alternalieven Een
HVP bevlndt llch op het schlerelland ter hoogte van de huidlge
oeverwal aan de oostliJde. Dele oeverwal lal extra worden
geaccentueerd (opgehoogd) om als HVP te kunnen fungeren Een HVP
op het schlereiland IS nodig vanwege de relalief gelsoleerde IIgging ten
op2ichle van andere hogere gronden Een tweede HVP IS geSltueerd on
de driehoek omdat dele gedeeltelijk geTsoleerd Iigt ten oplichte van de
dijk. Als locatie voor de2e HVP is een beslaande hoogte in het terrein
aangehouden.
Bakenbomen
De hoge bakenbomen langs de Maas vormen een cultuurhistonsch
accent op de huidige rivieroevers Ze daleren U1t de periode van de
Maaskanallsatle. De meeste bomen (popuheren) ll)n thans naar
schaltlng circa 60 Jaar oud en verkeren daarmee m hun laatste
levensfase. RI)kswaterstaat hanteert een ullsterfbeleid voor de
bakenbomen. Afgestorven of omgewaaode bomen worden verwijderd
en niet herplant. BI) natuurontwlkkeling op de HemelnJkse Waard IS er
voor geko2en dele bomen niet te handhaven. maar le actief te
verwijderen
De 25-30 meter hoge bakenbomen vertegenwoordigen op llChlelf
geen specifieke natuurwaarde, maar belemmeren In hoge mate de
voorgestane ecologlsche en morlologische ontwlkkeling van de oevers.
Daarnaast louden le In toenemende mate voor een riv,erkundlg
obstakel kunnen 2orgen. Dlt wordt hleronder toegellcht.
De hUldlge verdedigde. hoge oeverlijn lal deels plaats gaan maken voor
lage schaars begroeide, nagenoeg onbeheerde landplaten met
ploOlervegetaties. die daarmee tevens een geschikl broedgebled bledl
voor scorten als pievier en vlsdlef De land platen vormen een speclfiek
ecoloop bmnen dlt natuurontwlkkellngspro)ect, en kunnen aileen langs
de nvleroeverllJn duurzaam worden ontwlkkeld. Het hand haven van de
bakenbomen lal die functie voor dele specifieke vogelgroep van
landige pioniermilleus leOlet doen (visuele belemmenng)

63

Hrrlntjchun& HemeJrljkse Wu,d

De eventueel te behouden bakenbomen zouden bovendlen komen te
staan op hoge. nlet vergraven bullen op de zandplaten. Door
uitspoellng van grond Ult deze bulten zullen de overlevingskansen
worden gereduceerd Bovendlen zal de aanwezlgheid van bulten mel
bakenbomen evenmin de sponlane morfologlsche ontwlkkeling van de
zandplaten ten goede komen Door de afwezigheid van beheer wilen
deze bullen bovendien al snel dichlgroeien mel houtopslag
(wortelopslag. strUlken) Dlt za' de visuele belemmerlng voor de
broedvogels aileen maar vergroten. Het gevolg IS dat deze spedtieke
soortengroep zlch h,er nlet of met lang zal vestigen.
De inzet op nagenoeg onbeheerde zandplalen was mede vanuit
rlVlerkundlge motleven (verlaagde slromlngsweerstand) Ingegeven. De
"boomvoet·eilandjes" met toenemende opslag zullen de
stromingsweersland juist weer vergroten. Bovendien bestaat een
gerede kans. dat de omgevallen bakenbomen op de hggende stammen
opnieuw ultgroeien.
Van het speeifieke zandplaatmilieu zal dus hoegenaamd nlets terecht
komen Indlen deze bakenbomen behouden blijven Onderzoeht zou
nog kunnen worden In hoeverre mlddels een alternalleve vorm van
bebakening de typische strucluur herkenbaar gehouden zou kunnen
worden
veerstoep
De hUldlge veerstoep maakt deel ult van een soort lokale tlessenhals in
de Maas. Gelel op de projectdoelslelhng om biJ te dragen aan een
waterstandsverlaglng. wordt er In twee alternalleven (VKA en MMA)
voor gekozen om de veersloep enigSZlns in te korten. Deze beperkte
ingreep levert een verbeterlng op van de doorstroming biJ hoge
alvoeren

6.3.2.

Alternatleven veer de inrichting
Basisallemallef (BA)
D,t alternatlef ncht nch op het mlnl/naltseren van de Ingreep
Uttgangspunt vormt het verkri/gen van een zo schoon mogell;k
sub..traal voor natuurontwikke/ing, door mlddel van een relil!:fvo/gende
maalveldver/agmg De flvlermvloed neemt hlerdoor amper toe In
verge/I/kmg met de hUldlge sllualie
Behalve het Integraal verwljderen van de vermestte bovengrond
worden ook de voorkomens met sterke verontrelniging verwijderd De
afgravlngen, orde grootte 30 a 50 em, zorgen er voor dat langs de
Maasoever en de bUltenbocht van de Oude Maasarm natte en vochtlge
ecotopen ontstaan. Op zeer beperkte schaal ontstaan kleine. naar
verwachUng perlod,ek ultdrogende ondlepe poelen Bil de afwerklng
wordt aangesloten op de ",nchtlng van de Dnehoek (In aanleg) Hler
bevlnden zlch enkele wat grotere. permanent watervoerende plassen.
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De laagste delen raken aJ spoedig begroeld met nelmoeras (Drlehoek
en oever Oude Maasarm) of zachthouloOlbos (Driehoek,
rivieroeverzone)
De hogere delen op hel Schlereiland dragen naar verwachtlng een meer
open landschap met uilerwaardgraslanden met verspreide
(hardhoul)bosjes en ruigte. Hel landschapsbeeld maakl een lamelljk
halfopen Indruk, hoewel plaalselojk de concenlraties met
hoogopgaande begroellng de doorkijk vanaf de dlJk. nchling de nVler.
belemmert.
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Maxlmaal alternatlef (MA)

Oil al/erna/lef "ch/ ztCh op he/ zand In de ondergrond. am de kansen
voor ontwlkkelmg van de gewenste ecotopen In het aqualJsche milieu
zo goed mogelijk /e facill/eren. wordt gezochf naar zoveel mogeli;k
zand/g bodemsubstraat. Morfo/oglsche struduren worden daarbij
beperkt meegenomen Vanwege de dlepte van he/ aanweZlge zand zal
de "vle"nvloed In het gebled toenemen en /reden overstrommgen
frequenter op dan nu
Bepaalde delen van de uiterwaard worden tol aan de zandondergrond
U1tgegraven om de ontwlkkeling van een riJke, gevarieerde
waterplantenvegetatie mogelijk te maken Andere delen worden zeer
flauw afgegraven om brede contactzones (water-land) te verkrl)gen.
ten gunste van rletmoerasontwikkehng Ook de hogere delen worden
plaatseliJk relil!fvolgend. maar wei tameliJk diep ontgraven om vochtige
tot naUe ecotopen te onlwikkelen
De hoge stellrand langs de Maasarm blijft Intact maar wordt wei
ontdaan van de verriJkte bovengrond. H,er zl)n op beperkte schaaJ
uiterwaardgrasland met mogelijk stroomdalelementen aanwezlg. Vooral
langs de rivieroeverzone zlJn op uitgebre.de schaal (zeer) ondlep water
en moeras aanwezlg. Temldden daarvan zlJn plekken aanwezlg dIe net
wat hoger Iiggen en waarop ook geYsoleerde wilgenstruwelen zulien
opslaan Ook langs de oude Maasarm en de te onlwlkkelen geuren zi)n
gradientzones aanwezig van rietmoeras naar zachthoutoolbos op hoger
gelegen ruggen.
Langs de rlvier liggen vrije eroderende zandplaten, met versprelde
bossages De frequente overspoeling (o.a golfs/ag), draagl er aan blJ
dal houtopslag beperkt bUjft
Het landschapsbeeld varieer! van zeer open (waleren en rietmoeras) tot
dlcht vanwege de aanwezlge hoogopgaande begroeling op het
Schiereiland. enkele hogere ruggen (oolbosontwlkkehng) en op
bepaalde plaatsen langs de randen van de waard. DoorzICht vanaf de
dijk naar de rivier is op verschillende plaalsen echter weI aanweZlg
dankz.j ultzlcht.en over de watervoerende geulen.
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Meest Milleuvrlendelijk alternatlef (MMA)
Oil alternatlef "chi Zich op het maxlmaliseren van het areaa/ vochtlge
tot natte ecotopen, waarbl/ bovendlen versterking p/aatsvlndt van de
bestaande morf%gische struduren Oaarnaast wordt rngezet op het
mlnlma/Iseren van negatleve e/feden bll de uitvoerlng. P'aalseli,k
neemt de rivlennv/oed dUideli/k toe ten opzichte van de huidige
situatle.
Dlt wordt berelkt door het zodanlg vergaand afklelen datln de
rlvieroeverzone en In de Driehoek brede moerasslge slenken ontstaan
met permanent walervoerende geulen Deze narte slenken zl)n deels
van elkaar geschelden door wat hoger gelegen ruggen. Het bestaande
natuurontwlkkehngsproject In de Drlehoek wordt volledlg geintegreerd.
Op deze delen van de waard zal de rlvlerlnv/oed door een hogere
inundatiefrequentie wat loenemen. De lnstroom In de slenken vanUlI
de rlvler zal zlCh al gaan voordoen bi] een gennge verhoglng van het
riv.erpeil.
Ook op hel Schlerelland worden enkele slenkachtige structuren wat
meer geaccenlueerd Langs de oude maasarm blijft de steilrand Intact
en maakl onderdeel Ult van een hoge wat zandlge rug die geleidelijk
aflooplln het geaccentueerde geulenpalroon dal hler ook nu nog op
de waard vaag vall Ie onderscheiden Op tal van plaalsen zullen veelal
klelne. naar verwachtlng perlodlek uildrogende ondlepe poelen
aanwezlg kunnen zl]n In de rest van het gebied wordl net als In hel
Basisaltemallef het maalveld verlaagd om een schoon ultgangssubstraal
te verkrijgen
Langs de nVler Iiggen vnJe eroderende zandplaten. met verspreide
bossages. De frequente overspoeling (o.a gollslag), draagt er aan bl]
dat houtopslag beperkl blijfL
Gelet op de omvang en het relatlef natte karakler zullen In de slenkeo
op grote schaal ne!moeras en moerasrulgten tot oolwikkellng komen
Op de net wat drogere delen van de gradl~nt wordt dat moeras
geflankeerd door zomen van zachthouloolbos. Het gebled vormt een
eldorado voor moeras- en watervogels. Mede afhankelljk van de
hoogteligging zullen op de hogere ruggen half-open vegetalles van
vochlige lot droge grazlge rulglen en ulterwaardgrasland en
(hardhoutlbos]es aaowezlg zi]n. De meest droge delen bevlnden zlch op
de hoge wallangs de oude Maasarm en worden gekenmerkt door de
meesl uitgesproken bloemrijke vegetaties, verwant aan
slroomdalgrasland. Vooral de warmlem,nnende fauna (bljv vlinders)
vlnden h.er hun plek De begrazlngsdruk kan hier vri] hoog zi]n
Het landschapsbeeld bledt een zeer gevarleerde aanblik. Plaatselijk
maakt het een wat geslolen Indruk vanwege de aanwezlge
hoogopgaande begroeiing van bosJes en struwelen De brede
moerassige slenken wilen echler door hun relallef lage begroellngen op
lal van plaatsen gevaneerde doorzlchten waarborgen De doorkljk
vanaf de dljk naar de nvier bli)fl daardoor op veer plaalsen mogeli)k
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Voorkeursalternatief (VKA)
Hel voorkeursallernatief (VKA) IS door de iniliatiefnemer opgesteld In
overleg met de projeclgroep (zie paragraat 3.1). Hlertoe heeft op 23
me, 2007 een werksessle plaatsgevonden waaraan de betrokken
partljen hebben deelgenomen De resultalen daarvan ziln In bijlage 6
opgenomen.
De ontwikkeling van hel VKA is verlopen fangs twee sporen: enerzijds
de elndlnrlchtlng van het plangeb.ed en anderzlJds de uitvoenng van
het plan. Ais vertrekpunl voor het VKA heeft de imt,at,efnemer het
MMA aangehouden
Ten opzlchte van het MMA (zoals eerder beschreven In d,t hootdstukJ
zl)n voor het VKA enkele aanpasslngen voorzien. De aanpasslngen (ten
opzichte van het MMA) hebben betrekklng op de volgende aspecten:
1 zulde")k deel van schiereiland minder ontgraven overeenkomstig
bas,salternatief om ontwlkkelingsmogelijkheden voor
hardhoutooibos te vergroten.
2. noordelijk deel van schlerelland meer moeras en rietland ten
opzichle van MMA:
3 in het MMA was rekening gehouden met toepassen van grond In
een grondlichaam nab.) de d,Jk Dit heeft nlet de voorkeur van de
Inltlatiefnemer omdat dlt primalr wordl beschouwd als een element
dat niet d,rect,s at te le,den uit de pro)ecldoelsteliingen en
bovend.en we'n1g toegevoegde waarde heel! voor de inrichllng van
het gebled
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6.4

Uitvoeringsvarianten

6.4.1.

Overwegingen
Ultvoerlngswljzen
De milieueffecten die tijdens uitvoerlng van het project HemelriJkse
waard optreden. hangen grotendeels samen met het grondverzet, dat
voor het project nodig .s. OAt er grond afgegraven en vervoerd moet
worden staat vast De hoeveelheid grand die afgegraven moet worden,
is verder direct afhankelijk van de elndlnrichtlng die wordt nagestreefd
De keuzevrijheid voor de uitvoeringsfase Is dus vooral gelegen in de
wille waarop het grondverzet wordt uitgevoerd
Start- en doorlooptljd
Behalve door de wijze van ultvoering worden de miheueffecten bepaald
door de keuze van het Innchbngsalternatlef. Bovendlen vormt de
ultvoeringsduur van het project een belangrijke factor bij het bepalen
van de milieueffecten Een korte ultvoerlngsduur leldl tol relatief grole
hinder gedurende een korte penode, terwiJI een langere
ultvoenngsduur lot hellegenovergestelde zallelden, hetgeen ook als
een vorm van hInder kan worden ervaren. In dit MER wordt ultgegaan
van een (minomale) doorloopbjd van vier jaar om ZO objectlef mogelijk
de overlast voor omwonenden te bepalen (conform Rlchllljnen MER
HemelriJkse Waard). In het vervolgtraJect kan worden gekozen voor
een langere uitvoerlngsduur waardoor mlnder hinder zal oplreden
gedurende een langere periode. Ullgegaan wordt van een maxlmale
ultvoenngsduur van zes jaar
Het moment van aanvang van de werkzaamheden hang! mede af van
het verloop van de grondverwerving en ontpachting Het voornemen Is
om uiterlljk In 2010 met de ultvoeringswerkzaamheden te starten
Vrijheid voor de mark!
Elke marktpartl) heeft in de regel zl)n elgen werkwljze, afhankelljk van
het blj hem beschlkbare materieel of zijn ervaring. De initiat,efnemer
k,est ervoor om de marktparbjen enige rulmte te laten voor hun elgen
aanpak. binnen de grenzen die door de initiatlefnemer zelf worden
vastgesteld en de ultgangspunten op grond waarvan dit MER is
opgesteld. Aigemeen geldt het uitgangspunt dat het gebled zo veel
mogeliJk In deelgebleden wordt ontgraven en per deelgeb,ed zo snel
mogeliJk daarna wordt afgewerkt, zodat nlet hel gehele plangebled
tegelijk "op de schop" Is
De werkwlJze t'Jdens uitvoenng IS besproken met twee marktpartlJen
een zogenaamde marktverkennlng. Een verslag hlervan vlndl u In
blJlage 5.

In

TabeI6.1: Keuzemogelljkheden c.q. ult'iCWIringsvar-l.anten proJect Hemelrijks.e Waud
Onderwel'D

Keuzemo'eUlkheld

N,et v@rmarktbare Ircnd

exteme toepassmg. blJvoorbeeld

verond,ep~n&

oude

verwerken In &fOl'ldhchaBm nab'J dlJk
bergen In klelberging I zandWlnput

hoogwat.",luchlplaat< (HVP)
extern depot
Afvoeren

V.ln

grond

AanleB loswal YOOf

SChopo"
Situertng kle1berg,ng I
omputfocatJe

per as

-per SChip
oever Oude M"5arm
aeve, langs Maa!i

- -noordel1lk van 'schleredand'

-

noordellJk In 'dnehoek'

De belangrijkste keuzes die relevant zi)n voor de mllleueHecten.
betreHen
• de wiJze van a!voer van de vriJkomende grond (over hel weg of
over hel waler).
• de omgang mel niet-vermarklbare grand (zand, klei) die ull hel
project vrijkomt.
Deze keuzes worden in de navolgende paragrafen nader loegelichl
Gronda!voer
De vermarklbare en nlel-vermarktbare grand kan op twee manleren uit
het plangebied worden afgevoerd' over het water of over de weg Over
hel water hgt het meesl vOOr de hand, gezien de nablJheid van de Maas
en de aude Maasarm, en omdat dlt naar verwachling de minste hmder
oplevert (geIUld. t"'hngen, verkeershlnder op de weg).
Er moet echter rekenmg mee worden gehouden dat een deel van de
grand mogelijk een bestemmong kan vmden op korle afstand van de
Hemelrijkse Waard, waardoor a!voer over de weg weilichl het meest
eHicienle transport is. 011 hangt eveneens samen mel hel type grand
(kleo of zand) en de uilvoerder van hel project en ziin afzetgebled (boJv.
een aannemer dIe voor de grand bestemmingen In de regia heeft. of
een delfstoHenwlnner die lulst de landelijke markl bedienl)
Verdeilng schlp versus as
Voor de verdelmg van de afvoer over water en over de weg wll de
inltialJefnemer een realistisch uitgangspunt kiezen, Daarom Is gekeken
naar de verdeling btj hel
pIlot-prOJect dat momenteel in de Hemelri]kse Waard wordt ultgevoerd
en IS verkennend overleg gevoerd met twee marktparti)en
(zle bljlage 5)
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Gekozen IS voor een verdeling van de afvoer van 80% per schip en
20% per over de weg. Dele verhouding geldt lowel voor de
vermarktbare als de niet-vermarktbare grond

A /voer per as
Voor de a/voer over de weg is de onderstaande route aangehouden
(lie figuur 6.7)

Figuur 6.7 ~ Afvoerroute yoor tnnsport over de weg

A /voer per schlp
Voor afvoer over het water dlent een loswal voor schepen te worden
gemaakt aan de oever van de Maas of in de oude Maasarm. Om hinder
voor scheepvaart op de Maas zoveel mogeliJk le voorkomen, heeft een
locahe In de oude Maasarm de voorkeur In dlt MER is de voorlopige
keuze gemaakl voor een locatle b,j de mondlng van de oude Maasarm.
om de vaarafstand lot de Maas le beperken, en daarnaast om met de
extra scheepsbeweglngen In de Maasarm de daar aanwellge
recreallevaart lO mm mogelljk le hmderen, Bijkomend argument voor
dele locahe vormt de 'worst case' benadenng gelet op de nabljheld van
he projecl Over de Maas,

BI) het Maxlmaal alternahef (lie toehchtmg m de volgende paragrafen)
zaJ een li)delljke open verbmdlng worden gemaakl tussen de Maas of
oude Maasarm en de ompullocahe ten behoeve van de afvoer van de
daar vriJkomende grond (mn. land) De slluering van dele open
verbmd,ng mede hangl al van de keuze voor plek van de ompul/ocalle.
Voor deze verblnd,ng geldl ook dal de localle bl) de mondlng van de
oude Maasarm de voorkeur verd,enl om hlervoor genoemde redenen

Bestemming niet vermarktbare grond
Bij de uitvoering van het proJecl komi veel grond vrij Ondersche,d
wordt gemaakt tussen drie hoofdsoorten. roofgrond, klel en zand
Roofgrond wordt aangelroffen m de eerste 30 a 50 em onder maa,veld.
Dil deel van de ondergrond Is vaak veronlre,nigd onder .nvloed van de
landbouw of afzetlingen van de rivier (zie par 4.44), en is vaak kleiig
en humeus van samenstelling.
Onder de roofgrond wordt In de Hemelrijkse Waard meestal een laag
aangetrotfen die hoofdzakelijk ult klel bestaat.
De klel is meeslal mmder veronlre,nigd dan de roofgrond. en ook het
nlet-vermarktbare deel hiervan kan voor diverse doelemden worden
gebru,kl (bljV. aanleg van hoogwatervluchtplaatsen).
Dieper in de ondergrond bevindl zich een laag die hoofdzakeliJk ull
zand bestaat In hel kader van de Innchting wordl dll zand nlet
ontgraven. behalve mogelijk lokaal. ,n het kader van omputten (zle
verder in dele paragraaf).
Een deer van de klel en hel evenlueel ontgraven land kan een nuttlge
loepassmg v,nden in de bouwsector (bl)v. sleenfabneken of
betoncentrales) Een ander deel is "niet vermarktbaar" vanwege de
chemlsche of fyslsche samenstelling. Niel vermarktbaa, Is wei wal
anders dan nlel bruikbaar Grond d,e blJvoorbeeld gezien de
samenstelling of de ve,houdlng lussen kwalite'l en t,ansportkoslen nlel
,nteressant gevonden wordt door de steen- of betonfabneken. kan
bijvoorbeeld wei worden gebrulkt voor de aanleg van
hoogwalervluchlplaatsen in de Hemelrljkse Waard Bovendien kunnen
nutt'ge bestemmmgen voor 'mel vermarklbare' grond worden
gevonden bullen hel plangeb,ed.
Een eerste vraag is wat er met die niel-vermarklbare grond moet
gebeuren. VanUiI hel bodembele'd wordt er naar gestreefd om
dergelijke grondslromen lO veeI mogelijk ter plaatse nUltlg toe Ie
passen. mits de risico's h'ervan aanvaardbaar z,)n. Er Is een reeks van
besiemmmgen mogelijk voor deze grond. zowel binnen als bUilen hel
plangeb'ed Hlerbij wordt onderscheid gemaakt m de
veron reiniglngsgraad van de grond (zie onderslaande label).

Tn~1

tL2: Mogelljke bMtemmlnl~ nlet·YeI"marlctbare gnmd

BfHitemmlns

fn~rn/.xt~m

pllJl!.bled

"let tot

mati!

verontre.ln'sde

I

.rond
Intern

J(

Intern

X

Inlrrn

X

Intern

X

nutl1gf loepas5lng bullen ht:t

eJC~rn

X

alon.ebled
bestd."d deaal

eJClern

hoogwatefVtuchtplaatsen

(HVP'sl of teroe"
ophoglng van het rnaatYeld .....aar

sterle
verontreinigde
II'rond

I

wenselilk
tot:passen tn grondllchaam nablj

ded'lk
omputten tn het plangebled

(kle,be",".)

I
X

De bestemmlngen worden hleronder kort toegellcht
HoogwateNluchtplaatsen (HVP's)
De HVP's zul/en worden opgebouwd ult kle.grond Er zi]n !wee of drie
HVP's voorzlen, mel elk een hoogle van ca 3 m boven het maalveld
De mogeliJke localles van deze HVP's IS aangegeven op de schetsen
van het MMA en VKA
Ophogtng van het maa/veld waar dll gewenst IS
Een deel van he! gebled (!ussen hel gebied van de plio! en de oude
Maasarm) dlent voor de verwlJderong van slerk verontrelnigde grond
dleper te worden atgegraven dan voor de eindinrochling wensehJk IS
Een deel van de n1et-vermarktbare grond kan worden gebrUlkl om d.1
dieper Iiggende deel op te vul/en tot de gewenste maaiveldhoogle.
Deze bestemming word! In he! vervolg "aanvulhng I.p.v. (afgegraven)
veronlreinigde grond" genoemd
Een ander deel van he! gebied (lussen de Maasarm en de Beatrixweg.

zie figuur 4.8) is deels verontreinlgd met sterk verontreinlgde grond.
Bezien vanult de Inrichting van de alternalieven Is he! nlet noodzakeliJk
deze grond at te graven Het IS mogehJk deze verontrelnlglng te
isoleren door hierop een atdeklaag aan Ie brengen van nlet lot mallg
veronlrelnlgde klei. Deze bestemmlng word! in hel vervolg "atdekken
zUldehJk dee'" genoemd
Grondlichaam nabll O//ense Benedendlll<
Een deel van de n1et-vermarklbare grond kan ook worden loegepasl In
een grondlichaam bUllendiJks ges.lueerd fangs de Qljense BenedendiJk
Het tralecl dal h,ervoor In aanmerklng komlligt globaal lussen de
Vherslraal en de LuUerweg, maar dan aan bultendijkse ziJde, Qp dil
lraJect zorgl de ophogmg nle! voor opstuwmg van rivlerwaler tijdens
hoogwaler.

Deze bestemmlng kan worden beschouwd als een nuttlge toepass.ng
vanult het oogpunt van hoogwaterveollgheld. Bovendien IS de
bestemming niet strijdig met de pro)ectdoelen dan wei met het belang
van hel waterschap als beheerder van de waterkering.

Nutuge toepaning buiten het plangebied
Vanuit het bodembeleid wordt gestreefd naar hel zo veeI mogelijk
nutllg loepassen van schone en licht verontrelnlgde grond die bi]
werken vrlJkomt.
Voor zover een nuttige toepassing zich nlet blnnen het plangebied
voordoet. wordt deze bulten het plangebled gezocht. Voorbeelden
h,ervan zijn: verondieplng van de oude Maasarm nabij het plangebied.
verondleping van oude en recenle ontgrondingsplassen In de regio en
het loepassen In geluldswallen of andere ophoglngen In omgeving.

Omputten in het plangebled (klelbergmg)
Een mogelijkheld om met nlet-vermarklbare grond om Ie gaan. Is om
deze om te wlsselen met potentleel wei vermarktbare grond. dIe anders
noel onlgraven zou worden. De vermarklbare grond wordt dan
afgevoerd voor een nuttlge 10epasstOg elders, en de ruimle die daarbij
ontstaal wordt opgevuld met niet·vermarktbare grond. Deze werkwlJze
wordt "omputten" genoemd Bedoellng van dlt omputten Is dat.
• het princIpe van het hUldlge bodembeleld wordt gevolgd;
• de "netto" wt het project vriJkomende grond zo veel mogeliJk
nuttlg toepasbaar 15.
Verder kan evenlueel een reducbe bere,kt worden van de kosten van
ullvoering van hel proJecl. door balen u,l de verkoop van de
vriJkomende vermarktbare grond
Omputten vindt altljd plaals met kle; en zand dat ter plekke aanwezig
Is De kwalitelt van deze grond to het gebled verandert dus niet; de
grond wordt aileen anders In het gebied verdeeld. van een "deken"
over hel gehele gebied naar een "prop" op een plek. Hierdoor nemen
de contactrlsico's per saldo af wat In de regel een posltlef effecl op de
milieukwalitell heef!. Ompulten zorgl er weI voor dat de
bodemopbouw in het plangebied sterker wordt veranderd dan wanneer
niet zOU worden omgeput. In het onderstaande kader wordt nader
ingegaan op het effect van omputten.
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Hoe mlileuvriendelljk i. omputten?
Kan omputten gezlen worden aI. mllieuvnendelJjker (of zelfs al. "meest mllieuvnendeI1lk") In
vergelijklng met nJ/!/ omputlen? Due vraag " nlet gemakkelijk te beantwoorden WI) zetten de
milleuefleeten ,n kwalitabeve zon op een "I.

~

MlIIeu effect
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extra hinder door vltgrlverl

0
-/

omputlocalJe en tlJdell) eo

Bodem .n

+-

waterkwa1lt~lt

~

GtO ndwaterkwailteu

I

ODsI.o
dool concentraUe nemen
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-
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conLlctfrslco's at
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101

ver\prt"ldl"# van grond
GrondwaterstrOmtnB

0

I ef(rden (oP~tuwI08) nAIr
I verwochbne beoerl<t

0

I geen effecten

(1) Het conce-ntrerl!'n VelO de hUld,ge "dektn- YA" verontreirtl,dr bovertgrortd in Hn put heeft In lrder

geval cen peslhef effed Dp de grondwcllNkwall1elt. door d~ redutlle Vdl1 ht'l COrtldctoppervldk mt"1 hrl
grondwaler B11 toepli)$lna bUlt"" hel plang~beold kan ten verdt'rt' rNiuthe ontstaan (mel namr blf ern

gefW"erd. stortpl.. )
Ult bovenstaande vergehJklng bllJkl dal omputten nlet eenduld,g mlheuonvllendeh)ker " dan
-----'

Bertaand extern depot
BiJ een bestaand extern depot wordt gedacht aan bijvoorbeeld de
Kaliwaal. De mllieueHecten van berging van verontrelnlgde grond in
deze bestaande depots zi)n reeds In de m.e.r ·en
vergunnlngverlenlngprocedures van deze depots onderzochl en
afgewogen. en hoeven in het kader van dll MER nlet opmeuw Ie
worden bepaald.
Voorkeursvolgorde bestemmlngen
In onderstaande flguur 6.B is een voorkeursvolgorde aangegeven
waarop met de vrijkomende grond.lromen kan worden omgegaan
Onderscheid Is gemaakt tussen grond boven en onder de
interventlewaarden De voorkeursvolgorde hangt samen met helle
verwachlen eHect dal gepaard gaal mel alvoer naar de betreHende
beslemmlOg

18
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Schoon toilicht verontreinigde grond
(beneden I-waarden)

sterk verontreinlgde grond
(boven I-waarden)

Flauur 6.8: Mogelljke besl@'mmlngen 'Ioor vrijkon'lende grond Hemelrijkse Waard tn voorkeursvolgorde

Localle kleiberging
In hel geval van ompullen (Maximaal allernatief) IS ook de locatle van
de kleiberglng belangrijk. De ulle,ndelijke keuze wordl overgelalen aan
de ultvoerende parti]. In dil MER dlenL echter een locaLie Ie worden
aangenomen om de milieueffecten tijdens uitvoering te kunnen
bepalen. Daartoe is in dit MER de locatie van de kleibergong gekozen
op basiS van een 'worst case' benadenng, waarbi] de bovengrens van
optredende hinder wordt opgezoch Oit is het geval bij een locatie in
hel noordelijk deel van het 'schiereiland' in de buurt van de monding
van de oude Maasarm.
Bij de locatiekeuze dient rekenong te worden gehouden met:
1. de consequenties voor de ecolog.sche kwaliteit van de
eindlnrichting;
2. de effecten op de grondwaterstroming (deze ziln naar verwachLing
beperkt).
3 de bodemopbouw van de locatie;
4 de voorkeuren vanult de ulLvoerlng.
5 de bovengrens·benadenng van de hinder t1Jdens uitvoering, zoals
nagestreefd In het Maximaal alternatlef
Ad 1 en 2 Ter plaatse van een kleiberg'ng wordt de bodem slechter
waterdoorlatend Zonder aanvullende maatregelen zal op de berglng
een zeer natte kleibodem ontstaan Ook zorgt de berging voor
opstuw,ng van het grondwater

Vanult ecologlsch perspectlet heeft een natle kle'bodem met de
voorkeur, beler is om de bovenste bodemlaag zan dig en daarmee ook
goed gedralneerd te maken
Ad 3. De bod em bonnen de Maasmeander (elland) blljkt nog ongeroerd
(atgezien van Jandbouwkundlg gebruik). Omputten binnen het elland
zou voor een eers1e verstoring zorgen. en 15 om die reden ongewenst;
een locatie elders (bljv in de oeverzone) heeft de voorkeur.
Ad 4 Een locatie d'cht b'j de Maas of oude Maasarm heett de voorkeur
in verband met de aanvoer van mateneel en/of de afvoer van grand
Ad 5 De bovengrens voor de honder wordt verkregen blJ een locatle zo
dlcht mogelijk bij Lithoijen of Alphen (oever van de Maas)
Deze overwegongen hebben er toe geJeld dat blj de toelsong van hel
Maxlmaal alternatiet Ultgegaan 15 van een klelbergong net oosteliJk van
de ultmonding van de oude Maasarm Argumenlen hlervoor zljn de
bodemstructuur op hel "eiland" wordt gespaard, de Iocatle is Jogisch
vanUit de uitvoering. en hel vormt een bovengrens voor de honder.
NB NadrukkeliJk wordt gesteJd dat R'Jkswaterstaat met de deflnille van
het Max'maal alternatief er ulteraard ruel naar streett om zo veel
mogelijk hinder Ie (Iaten) veroorzaken tijdens ulNoerlng. Het Maximaal
alternatlef IS bedoeld om Ie onderzoeken hoe groot de hinder maxlmaal
zou kunnen worden. Daarnaast Is het Meest MllteuvnendellJk
Allernatief (MMA) gedeflnleerd waarin Juls"! wordt gestreefd naar
mlnlmalisering van de hinder, en omputten dus met IS opgenomen

6.4.2.

Varlanten voor de ultvoerlng
De gekozen uitvoenngsvarianlen ziJn op een loglsche wljze gekoppeld
aan de in paragraaf 6.3 beschreven ,nnchltngsalternalJeven In drt MER
zijn Vier alternatieven gedefinieerd: het Baslsalternallef, het Maxlmaal
al ernatlef, het MMA en het VKA De hoeveelheid at Ie graven grond
en de daarmee gepaard gaande hinder is het grootst blj het Maxlmaal
alternat,ef Er IS daarom voor gekozen om dll Maxlmaal alternatlef tol
een "worst case" (bovengrens) te maken voor de hinder In en om het
plangebled lijdens Ullvoenng Aangezien omputten ook voor extra
milleueffecten In en om het plangebied zorgt. past ompulten bij deze
"worst case" Omdat omputten nlet eenduldlg en op voorhand als
"meest m,lIeuvnendelljke" U1Noenngsw'Jze kan worden bestempeld. IS
besloten om bij het MMA jUist met van omputten Ullte gaan Bil het
Baslsaltematlef IS de resterende nret-vermarktbare grond zodanlg
beperkt van omvang. dat omputten blJ d,t alternatlef blJ voorbaat geen
Interessan te optle Is.
De verdere Invulllng van de alternalieven wordt hleronder toegellcht

Basisalternatief (BA) en MMA
Van de vriJkomende roofgrond wordt het sterk verontreimgde deel
(boven interventiewaarden) per schlp afgevoerd naar een bestaand
extern depot; van de rest van de grond wordt grondllchaam nablj de
Oljense BenedendlJk gemaakt en wat er dan nog overblijft wordt buiten
het plangebied nuttig toegepasl.
De vrljkomende klei wordt lO veel mogelljk vermarkt Het
nlet-vermarktbare deel dat sterk verontre,mgd IS. wordt in deze
alternatieven volledig per schlp afgevoerd naar een externe stortplaats.
Het met-vermarktbare deel dat nlel tol matlg verontreinlgd Is. krijgt
verschillende bestemmingen:
• aanvulling l.p. v (afgegraven) verontreimgde grond:
• afdekken zuidelijk deel.
• grondllchaam buitendljks nablj Oijense Benedendijk;
• loepassing bullen het plangebled
Maximaal alternatief (MAX)
Bij hel Maximaal allernatief wordt een andere koers gevaren. h,er
wordt gekozen om de geplande klelberging maximaal te benutten Aile
vrijkomende nlet-vermarkbare grond wordt in principe In deze
klelbergmg gebrachl
NB De milieueffecten tijdens ullvoenng worden in hoofdzaak bepaald
door a) de omvang van het grondverzet. en b) de wijze van uitvoeren
van dat grondverzel. Van de Vier gedef,nleerde allernatleven brengl hel
BaslsallernaUef het minste grondverzel met zich mee.
Aangezien bi] d.t alternalief In hoofdlljnen dezelfde uitvoerlngwilze
wordt aangehouden als bij het MMA. Is dit Baslsalternatlef bezien
vanult de uitvoenng fe,teli)k het m,heuvriendeliJkst Echler met het
Basisaltematief wordt een emdinrichtlng verkregen die (vanUit
ecologisch perspectief) zeker met als meesl milieuvriendeliJk bestempeld
kan worden Aan de eindlnrlchbng wordt door de miliaUefnemer een
zwaarder gew,cht loegekend dan aan de tlJdehjke slluatle llidens
Ultvoering. Oaarom heeft het 8asISailernatiel niet het predlkaat MMA
gekregen.
Voorkeursalternatlef (VKA)
Het Voorkeursalternallef is qua ultvoerlng grotendeels geltJk aan het
MMA. Het enlge verschil is gelegen In de loepassing van grond nabij de
diJk. In het MMA was rekenmg gehouden met toepassen van grond m
een grondlichaam nabij de dljk. Oil heefl niet de voorkeur van de
initiatielnemer omdat dll primair wordl beschouwd als een element dat
niel direct 15 af te lelden Ult de projecldoelstellingen en bovendlen
we,mg toegevoegde waarde heeft voor de Inrichting van het geb.ed
Oaarom is deze toepasslng in het VKA achterwege gelaten
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6.4.3.

Inzet materleel en planning
Voor elk van de alternatieven 's een grondbalans opgesteld Op basis
htervan Is bepaald hoeveel materieel (graafmach,nes, vrachtwagens.
schepen) moet worden Ingezet om het project blnnen de gestelde !ljd
van 4 jaar ull te voeren. Daarmee zijn vervolgens de etfeclen op het
gebied van ge/uld en Juchtkwahteit berekend.
De grondbalansen en de berekenlng van het benodigde materieel Zl)n
opgenomen In b'Jlagen 7 en 8. De belangnjkste ultgangspunten worden
hieronder kort toegelichL
De beschlkbare Uitvoeringsti)d (4 jaar) wordt zo veeI mogelijk benut: er
wordt nlet gestreefd naar een snellere ullvoenng conform de RlChthjnen
voor het MER Hiermee zou a) de k/eimarkt (verder) overvoerd kunnen
worden. en b) de effecten op geluid en luchtkwahteit groter, en
welhcht boven de wellelljke normen Een onzekere factor Is de
vermarktbaarheid van de ontgraven kle'. Na overleg met
Natuurmonumenten (Inltlatlefnemer pilot). de marktverkenning en
Intern beraad Is aangehouden dat 50% van de klel vermarktbaar IS
Hlerbl] IS rekenlng gehouden met verzad,gmg van de markt
Het zand dat b,' het MaxlmaaJ alternatlef vrijkomt, wordt voor 80% per
schlp afgevoerd naar een nader te bepalen localie bUlten he!
plangeb,ed, om daar bewerkt te worden tot vermarktbaar en
niet-vermarktbaar zand
Gezlen de ,e/alief beperkte hoeveelheid wordt er van u,tgegaan dat de
bewerking p/aatsvlndt met een reeds bestaande Installatle.
Aangenomen wordt dat 20% In de nab'Je omgevlng van hel plangeb,ed
toegepil5t kan worden. Dlt deel wordt per vrachtwagen afgevoerd.
Het volgende materieel IS voorzlen:
• loofgrond afgraven: De roofgrond wordt afgegraven met een
bulldozer of graafmachlne. korl voor de start van het afgraven van
de kle,. De roofgrond wordt met een kraan op vrachtwagens
geladen De bulldozer IS maxlmaal de helft van de
uitvoeringstermiJn nodlg en wordt tngezet om roofgrend te
verplaatsen;
• klel afgraven Voor het afglaven van klells een graafmachlne
nodlg. en van tijd tot hJd een tweede (behalve b,] het
8il5isalternatief) Deze klei wordt vervolgens direct met de kraan in
een vrachtwagen gebracht Deze vrachtwagen vervoert de klei
vervolgens naar een Interne of externe bestemm,ng De
graafmachlnes zijn In het prOject bepalend voor het tempo van
uitvoenng van het project.
• verwerken grond op tnterne bestemmtngen Bi] de diverse ,nterne
bestemmmgen (HVP. d'Jk. aanvulhng I afdekkmg) IS een
graafmachines of bulldozer aanwezig om de roofgrond en kle, aan
te brengen en de locatles af te werken Bi) de loswal storlen de
vrachtwagens direct In het sch,p;

•

land wmnen, Voor het Wlnnen van land IS een zandlUlger nodlg.
Dele zandzulger lost het gewonnen materiaal (toutvenant) direct in
een beunschlp. Schepen kunnen de omputlocaloe bereiken via een
aan te leggen tijdelo)ke open verbonding met de Maas of oude
Maasarm. Zoals gebruikeliJk bij zandwonning zal transportwater
tijdens het laden van het schip direct over de rand terug In de
wlnplas vloelen.

Bij het Maxlmaal aJtematief wordt als eerste de kleiberging
uitgegraven, de roofgrond en klei wordt verwiJderd, waarna een
zandzulger de kleiberglng maakt. Tijdens het maken van de kleiberglng
wordt verder gewerkt aan het afgraven van de roofgrond en klei Het
nlet-vermarktbare deel h,ervan kan op dat moment nog nlet worden
geborgen on de kleiberging, omdat deze nog niet klaar is In het MER IS
er van ultgegaan dat deze nlet-vermarktbare grond tijdelojk wordt
opgeslagen op maa,veld. on hopen direct naast de plek van ontgraven
Zodra de kleiberglng gereed is, wordt deze grond In vrachtwagens
geladen en naar de klelberging gereden am daar geborgen te worden
De locatles voor tlldelijke opslag van grand zlJn niet vastgelegd, maar
de opslag mag niet In de oeverzone plaatsvmden, om ongewenste
opstuwlng van rivlerwater tiJdens hoogwater te voork6men
Blj het Maxlmaal altematief zljn zodoende twee lasen In de ultvoerong
onderscheiden:
• lase': tlJdens het maken van de klelbergmg (duur ca , ,5 Jaar),
•
lase 2: vanaf het moment van gereedkomen van de kleiberglng
(duur ca. 2.5 jaar)
De Inzet van mate"eel Voor de verschlllende altematleven IS
samengevat in biliage B

6.5

Toekomstig beheer
Het beheer van het plangeb,ed Hemelrl)kse Waard sluit aan de bij de
keuzen die op rijks- en provinciaal overheidsnlveau li]n gemaakt voor
een ontegraal beheer volgens een 'begeleld-natuurlijke eenheld'
(beschreven in het Handboek Natuurdoeltypen) en vastgelegd In het
provlnclale Natuurgebiedsplan Westelojke Maasvallei. Het beheer in
deze begeleld-natuurliJke eenheld bestaat zoveel mogelojk Ult 'noets
doen', waarblJ grootschahge landschapsvormende processen
ongestoord kunnen verlapen Indlen noodzakelljk kan een beperkte
sturing op landschapsniveau toegepast worden In begeleld-natuurlilke
eenheden kan extensleve begrazlng plaatsvlnden

Bij de ontwlkkehng van de alternalieven IS rekemng gehouden mel de
beheersdoelstelling conform de begeleid natuurllJke eenheld. Za zljn de
langgerekle eilanden m de rlvleroeverzone zadamg gedlmensloneerd
dal deze naar verwachllng voldoende frequent overspoeld raken Iijdens
hoogwatergolven om houtopslag te beperken en daarmee oak de
beheersinspannlng Bovendien zullen deze ellanden constant worden
beinvloed door wmd- en scheepsgolven.
Op de overlge delen van het plangebied (schierelland en dr/ehoek)
ontslaan door maalveldverlaging brede moerasslge slenken mel
permanen walervoerende geulen Door de onlwlkkellng van dele
geulen, Is houlopslag verder beperkt tot de oevers en hoger gelegen
ruggen. Zoals eerder vermeld 15 ontwlkkehng van aOlbos vanull
nVierkundlg perspectief h,er lOegestaan, onlwikkeling van ooibos In
deze gebieden heeft vanwege de slrommgluwe IIgging vrlJwel geen
Invloed op het walerstandverlagend effect
VanUit landschappelijk en recreal,ef oogpunlls het wei wenseliJk om
plaatsehJk meer open held te cre~ren Extensleve begrazll1g met
runderen kan hier worden ;ngezet om ontwikkeling van oOlbos tegen te
gaan en daarmee het open karakler te behouden De wljle waarop het
beheer wordt aangepakt IS U1temdell)k een veranlwoordelijkheld van de
beheerder.
Primalr ullgangspunl voor het plangebled HemeJrilkse Waard vormt
beheer op basiS van begeleld-natuurh)ke eenheden en de daarbl)
beoogde arealen van verschlilende natuurdoeltypen zoals beschreven
paragraaf 7 2 Zowel betrokken overheden als omwonenden en de
aanhggende watersportverenlglng vl/1den openheid op met name het
schlere,land belangriJk. Openheld draagt blJ aan U1tzlChten en
ongestoorde wind voor zellers.
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Om tegemoel te kamen aan deze wensen en belangen 15 1/1
samenspraak met de toekomstlg beheerder een aantal (aanvullende)
U1lgangspunten geformuleerd voor het beheer van hel schiereiland
voor de kamende 20 jaar
1
Op helschlerelland lal maxlmaal 25% bosontwlkkehng
plaatsvmden
2
Het betrefl geen aaneengesloten bosontwikkeJlI1g, maar eerder
verspreide bosjcs Minder bos Is In verband met de geslelde
natuurdoelen niel mogelljk
3
Door beheer wordt gcstuurd op het totale areaal aan bos, mel op
de precieze locatle waar dat bos zich ontwlkkeld
4
Er wordt geen bos aangepland
5
Er wordt zoveel mogehik I/1legraal begraasd In de gehele
Hemelrijkse Waard mel m,nlmale zonerlng
6
De Verenlg,ng voor Natuurmonumenlen Is als toekomsllg
beheerder van het plangebied aanspreekpartner voor het beheer
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6.6

Visualisatles toekomstlge sltuatle
Deze paragraal geeft een ,mpressle van de loekomstige siluatie van het
plangebied de Hemelrijkse Waard Uligangspunt voor de herlnrlchllng
en helloekomsllg beheer van hel plangebied is hel principe van
begeJeld natuur eenheld.
Oit betekenl da! he! landschap In de HemelriJkse Waard l,ch loveel
mogelijk op een naluurlijke wijle lal gaan ontwikkelen mel beperkle
begelelding van de mens. Er word! loveel mogellJk prioriteit en ruimte
gegeven aan naluurlljke processen om hel gebied lijn eigen beeld te
laten bepalen.
De vo/gende beschrijvlng geett dan ook slechls een sfeerbeeld, een
indicatle van hellandschap loals lich dat zou kunnen gaan
ontwikkelen. gebaseerd op ervanngen blj vergellJkbare proJeclen.
BeschrlJving loekomstig beeld
De belangnJkste structuurdragers van de HemelriJkse Waard: de oude
Maasarm (afgesneden meander), de Maasdijken en de Maasfoop
blljven zlchtbaar aanwezlg In helloekomstlge landschap Het
landschapsbeeld bledl een zeer gevaneerde aanblik. Plaalselijk maakt
het een wat gesloten Indruk vanwege de aanwezlge hoogopgaande
begroeilng van bosjes en struwelen. De brede moerass,ge slenken
zullen echler door hun relal,ef lage begroeiongen op lal van plaalsen
gevarieerde doorz'chlen waarborgen. Oe doorkijk vanaf de dljk naar de
rlvier blljft daardoor op veel plaatsen mogelijk.
Op het schiereiland bliJft de sle,lrand fangs de oude maasarm ,nlact en
maakt onderdeel ult van een hoge wal zandlge rug d,e geleldehjk
afloopt In het geaccentueerde kronkelwaardcomplex. Hel gehele
geb,ed wordt extenslef begraasd door rundvee, dal gezamenhjk met
het verschil In hoogte, ruimte b,edt aan de ontwikkehng van een grote
versche,denheld aan bijzondere en zeldzame vegetalle
Op de hogere delen ontstaat een parkachllg landschap mel bloemnjke
graslanden en plaalseliJk enkele hardhoutbossages. Op de lagere delen
wlsselen open, grazlge en rulge, kruldachtlge vegelalles elkaar al.
Vooral de warmtemlnnende fauna (bijvoorbeeld vlinders) vinden hier
hun plek. De opslag van bomen 'S zeer beperkl, waardoor zlchtlijnen in
de nchtlng van de kerktorens van Teeffelen en Lithollen, maar ook
richtlng de oude Maasarm en dijk, behouden blljven
Langs de Maas bepalen vrije eroderende zandplalen en langzaam
slromende geulen hel beeld De frequenle overspoellng en mogellJk
ook de golfslag door passerende schepen dragen er aan bij dal
houtopslag beperkt bll)1t Op de ellanden en ook op de oevers ontstaal
een mozaTek van p,onlersgemeenschappen, waarvan de zaden
meegevoerd worden door de nVler. Deze "lkdom aan zaden trekt veel
kle,ne d,eren aan, die weer gegelen worden door roofvogels
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De vrij open begroellng met vooral krulden blijft in stand !nd len er
periodleke overstrommg en verslUlving plaatsvlndt Vanaf de met
schapen begraasde dlJken is er een goed zochl op de ellanden, de
Maasloop en de overkant van de nvler mel ondermeer de kerktoren
van A/phen en een molen.
Voor de driehoek, hel tussenliggende gebled, wordt zoveel moge/ijk
aangeslolen op het plan van naluurmonumenten dal nu al in uitvoerlng
Is Het gebted krijgl een nat en ruig karakter met enkele open plassen In
hel verlengde van de Maas, stroken mel nel en zachthouloolbos en
moerasslge rUlgten
Door het vergaand atklelen In de dnehoek ontstaan brede moerasslge
slenken met permanent watervoerende geulen. Deze nalle slenken ziJn
deels van elkaar gescheiden door wat hoger gelegen ruggen.
H,er worden het moeras getlankeerd door zomen van zachlhoutoolbos
Mede athanke/Ilk van de hoogte"gglng zullen op de hogere ruggen
half-open vegetaties van vochtJge tot droge grazlge rulgten en
ulterwaardgrasland en (hardhoul)bosjes aanwezlg ziJn

FI8uur 6.9: Vogefvluchtimpress~eyoorkeursa.ltematlef na u. 2S

JUJ

In figuur 6 9 is In een vogelvluchtschets de mogelljke sltualle over 25
jaar na de herinrlchling van hel gebled weergegeven. Ter
verdUldehJkmg van de versch"lende landschapsvormen is op de
navolgende pagina's een aantal referenltebeelden (fOlO'S) opgenomen
die mogehJke toekomstige sltuaties van de diverse deelgebleden
"'ustreren In f1guur 610 is de verwachte locatle van deze beelden
weergeven.

F1suur 610; MogellJke IOCAtfe van referenlfebHlden De djfers verwlJzen nur "8uren op
votgende P"ItnA'S

to~komsU8 beeld van l1et Schlereiland. met open, aruige vegetatles en lokaal oOlbol
bossases (foto boven G. Gerrits. Royal Haskoning; foto beneden T Teunlssen. ARK Natuurontwlkkelln8)fisuur)

ffguur 6 11 Mogelljk

F1,suur 6,1:2: Mogelilk toekomstlg bHld va.n de Oevenone. met undJse piAlef1 en geulen tAngs de Mus Lang$ de oevels
V61l de 'lvler kunnen door ,01&I_g (vrll) erodelende oeyelS tot ontwllc.kenng komen (tolo's Bart Peters, Bureau Dllft)

Flguur 6 13: MogellIk toekomttls beeld van de Orlehoek en het noordelljke deel van het Schlerelland, met op de
I.geredelen atwintlend open w.ter, rlet· en mOerAJ;Veget"t1e en op de hagen delen nJlmte voor de opslag
wilaensaorten (foto's B.llIrt Peters, Bureau Drift)

90

Hffln'KhtJnc Hemt"lrllk~t' Wa,ard

Vii"

6.7

Resume alternatieven, varianten en beheer
De belangnJkste kenmerken van de allernaheven zljn In tabel6.4
samengevat.

Ti.beI6.3: Samll:nvaltlng kenme.rken van de altem.t1even
kenmerk

Badem I ontgravlnl

Bolsisallern.lttef

Mu'mul alternatief

SA

MAX

Reh!fvolgend

onte,raven van
rooflaag

Waar mo,ge'.Jk
ontgraven lot op
,andlaag, die glob;w

a,oJ,nwezig

IS

rond hel

hutdlge stuwpell

Accentueren Dude
morfok>8 l sche
Vegetatre

Schlerelland

Zacl1thoulOQlbos en
delen hardhoutoolbos

mel bepetkt verrw8d
Irasldnd

Vegel"tle Orlehoek

Beetle open waler en
natte rulgle Veel
zdchthoutooibos

Ve!et~lie

Verrulgd grasl.a.nd en
zachthcutoolbos
Seheer door b1lv
begrazlng 15 nodlg om
doorstromlng blJ
hoogwaler nl@l II!
belemmeren
Gee" of exlenslef
beheer conform
doel'telling
OpenheJd bl!perk'
door' ullgebreide
ontwlkkeHng van
zaehthout en
t>.,dhoutoo,bo, Op
hogere delen
tsch.erelland) me~t~
k.ns op opent1cld I
open ple"en

Oever.rone
Brheer Oevenone

8eheer Schlerelland
en Driehoek
Openheld I
landschap

o
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structuren
Ca kwart open water

mel naUe flllgte. helfl
lachLhaulOOlbos en ca
kwar1 hardhoutaolbos
met verrulgd grasland

Meest
milleuvriendelljk
alternl.tief
MMA
Rellefvolgend

onlgraven van
fOoflaag •
Accentueren oude
morfologlsche
structuren (geulen.

Voorkeuni-alt.f!rnaUef

VKA

IdemMMA In
afwlJkln& van MMA
mtnder oolera".ng op

IUldpunt van
sch~redand

kronkelwaard,
oeverwal)
Natte rUIBte I
lacl1thoutoolbos en
delen met

Als MMA, echter metr
hardhoutoolbas aan
luidzlJde en meer naUt'

hatdhoutoolbo. en

zones .un noordll)de

IJerrulsd grasland
un lUldllJde Narte
rUllte,
zl1ch,houlOOlbos.
open waler adO
noord"lde
Idem MJ>:X

Idem MJ>:X

Idem BA

Idem BA

Idem BA

Idem SA

Idem SA

Idem SA

Idem SA

Idem BA
Ceventueel btdehJk
meer tntensief)

M~e, openhl!ld dan 8A
door aanwezigheid van
open water mel natte
rUigte Ec.hLer, dool
klelner areaal 'hOKe'
gronden dan BA mlOder

Idem MAX, eehte,
mlnder openheld op
schlerelland
vanwege mmder
open watertones

Meer ka.ns op
openheid op zl,lIde11lke
deel schlcrell,aod dan

Mec, open water dan
BA Natle rUlgle. open
water met vet'l
zdchthoulOOlbos en
olukle. h.,dhouloOlbo,
Idem BA

ontw,kkehng
hardhotJtoo,bos en
daardoor mlOdfr kans.
op openheld op due
olekken

Hellntlc:hbn& HemelrlJk\e Waard

MMA en MAX door
grater areaal 'hoge'
gro"den eo daardoor
meer ontwlkkellog
hardhoutoolbos en
'an, op openheld op
de,. ple"en

~enmerl<

8ulsal'emalle'

Mulmaal .Item,tlef

Meest

Voor1ce urc·.l tflfnat Ie f

mi1leuvrfendelijk

SA
MHW.yerlag,"s
door

edanden

InrkhUng

Rooflaag a(grdyen

Nevengeul met

.Itelnan.'

V~A

Idem SA

MMA
Idem BA

Idem SA

Afgraven tot ca 20 em

Idem MAX

Idem MAX

Idem MAX

Idem MAX

boven nuwpell.
oevetbe-schemllng lot
witerhJn IIl.len lltlen
Verwacht wordt
frequent overs;poelde
undolaat

ellanden langs
ne'tlengeul

6eheer ellanden

MAX

om ongewensle

Naar verwachbng
welOlg beheer nodlg

opgloel Ie

(conform doeisteillng)

Beheer noodzakehlk

voorkomen
Bakenbomen
V erstoep

Actlef verwljderen
HUldjge vorm

Idem SA
Idem 8A

Idem 8A
Alternatlef
Cmkorten)

Idem SA
Idem MMA

HVP
ToegankeliJkhel
d

Ja, mo 2
Wandel· en

Idem 8A
Idem MAX

Idem 8A
Idem MAX

1.1 Mm J
0.7 Mm J

Idem 8A
WAndel- tn
struinpaden. 1000(118
met loopbruggen over
moeras om schllHelland
en Maas te kunne"
berelken
~.O Mm'
1.7 Mm)

.Rrond
AI teo voereon
Rrond

Roorlrond en klei

Bi!~ltmmln8

Grondvenel
At te voeren

strulnpaden

1.7 MmJ

1.6 Mm'

1.~ Mm'

1.4 Mm'

RoorArond. Idel en rand

Roof«rond tn kl I

Roofgrond ~" klel

depot t'xlern

depot extern

depot elltetn

depol extern

.

la
nee

nee
Ja

nee
nee

Idem SA

Idem SA

Idem SA

verctllremlgde

",ond
Ompulten

Torpassrn rest
ktel In
dl,kll<'.am nob'l
dllk
Doorloopbjd
Ultvoerlng

nee

4 (tot

Jna.)l

6) laar

7.

De milieueffecten
. . . . ..

.. . . .. . .. ... . .. ..

In dit hoofdstuk llJn per discipline de resullaten van de effectbeoordeling
gepresenteerd. Gelet op de lweI' hoofddoelstelilOgen van het prOject
wordt In paragraaf 7.1 en 7.2 reeds de beschouwlOg gegeven voor
rivlerkunde en natuur Daarna volgen de overige aspecten bodemkwaliteit
(par 73), geohydrologie (par 74), waterkwaliteit (par 75), landschap,
archeologle en cultuurhlstone (par. 7.6), gelUldhlOder (par.7.7),
luchtkwalltell (par] 8) en tOlslot recreaUe en leefomgeving (par ] .9).

7.1

Rivlerkunde

7.1.1.

Inleiding en melhodiek
De heronrlchlong van de HemelriJkse waard heefl verschillende
consequentles voor de nVler De aanleg van 1'1'.0 nevengeul en de
verlaging van hel maaJVeld geven meer rUlmte aan hel rivierwaler,
waardoor de waterslanden blj hoogwaler zullen dalen Tegelijkertijd
wordlook meer rUlmte geboden aan vegelatieontwlkkeling De
vegetatle kan JUlsl weer een obslakel vormen voor de afvoer van
rovlerwater, en is dus nlet overalln dezeltde mate gewensL

Ult verkennende berekemngen die voorafgaand aan het MER door
RiJkswaterslaat llJn ullgevoerd, kon al snel de condusle getrokken
worden dat er sprake Is van een dUldelijke tweedellng van het
plangebied:
• de inrlchling van de =IZ.QLle fangs de Maas 15 sterk bepalend
voor rovlerkundlge effecten. De doelsteillng van
walerstandsverlaging moel grolendeels In deze zone worden
gereallseerd, mlddels verfaglng van het maaiveld, aanleg van 1'1'.0
nevengeul, en/of een begrensde onlwlkkeling van vegetatie';
• de Inrlchtmg van de Hemelrllkse waard lelf (dus rand de
Maasmeander) heeft maar zeer beperkle rlvlerkundige
consequenlies. MaaJVeldverfaglng of begroeiing in dit deelgebled
heett relabef welmg effect op de waterstanden In de rivler 011
geett dus veI'l rUlmte voor een natuurlljke mrochtmg.
De nvierkundlge effecten lljn bepaald voar de eindsitualle van hel
prOJect, dus na afloop van de herinrochtlOg

Overweglngen biJ de nevengeul zlJn gegeven In par 6.3
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Beoorde/lngskader
De rivierkundige effecten worden beschreven aan de hand van de
onderstaande aspecten

Tabel?1: Beoordellngka.d!'l'rivlerkunde

I o•• laspo<:l

Asp~ct

I a) wat.erstandsverandermg cp de d'i van de nVI~J
1 Veilliheid lege" ovel"5tfommg

bl, MHW

b) waterstandsverandertng ter plaatse van dl!'
walerkerlnllen bll MHW

2. ~Inder voor sche~pya.ut

-

3 Standukerheld van de

-

hoofdwate-rke,lne

4. Bodemhg,m, en morfologle

d) aanzandjn& en ero'Slt van hel zornerbed (Inc!
oevers)

b) unzandlng en

e'O~ll~

van I,nlerwaard en

nevenReulen

Ad 1. Toellchtlng aspect Veiligheld tegen overstromlng
De hennnchlJng van de Hemelrijkse waard moel blJ maatgevend
hoogwater (3.800 m'/s) ler plaatse van het projectgebled een
walerstandsverlagmg van mlnlmaal 4 em opleveren om de nVlerkundlge
doeisteiling van hel project Ie behalen Deze walerslandsverlagmg
wordl bepaald in de middelllJn (de "as") van de <lVler
De waterstandsverlaglng IS het grootst ter hoogte van het plangebled.
en neemt af on boven- en benedenstroomse riehtong. In bovenstroomse
nchtlng kan hel effect op hentaJlen kilometers afSland nog merkbaar
2ljn: aan benedenstroomse zljde IS het effect echter snel ultgedempt
Dlt IS bJj rlvlerverrulmlngen altiJd het geval.
Een waterstandsverlagong die groter is dan 4 cm IS geen prim air
projectdoel. maar wordt wei aantrekkelijk bevonden vanult het
oogpunt van velhgheld Bovendlen IS een extra verlaglng gunstlg vanuil
he oogpunl van het beheer van het gebled; dat wordl h,eronder
toegelieht.
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Inlermezzo: consequenlle van eventuele extra wale"tandsve,laglng
Na hermrlchlJng bledl de HemelrlJkse wiard rUlmte aan spontane
naluuronlwlkkehng De erolopen dIe in hel gebled worden verwacht zlin
besch'even In pal 8 2.4 Hel" nlel zeker of de naluur zlch In werkeh)kheld
conform deze verwachUngen ontwlkkelt VanuII rMerkundlg oogpuni '5 d.1
relevant. omda' begroellng van de ullerwaard [mel name ,n de oeverzone
langs de Maas) remmend kan werken op de aflloer van riv.erwaler Hoe
dlchler de begroehng, des Ie meer hel nvierwater wordt afgeremd
R\v,erkundlg spreekt men dan van een loename van de "ruwh.,d"
Slel dal de herinnchling van de HemelnJkse waard - met een bepaalde
verdeling van ecotopen - conform plan een waterslandsverlag,ng van
prec'64 em oplevert Elke loename van de vegetat.. die verder gaal dan
gepland zorgt dan vocr afremmmg van de walerafvoer en daarmee voo,
een walerslandsverlag,ng m'nder dan 4 em Om de beoogde
waterstandsverlaglng te behouden zal de vegetabe duo moeten worden
gekapl of anderszlns beperkt Er 's dan geen rUlmte vocr exIra
vegelabeonlw,kkehng, deze moel door m,ddel van natuurbeheer dorect
worden bepe,kl O,t 15 m ~f1)d mel hel pnnClpe van 'begeleld naluurltjke
eenhe,d (proJectdoel) waarb;) elke vorm van beheer lot een mm'mum
wordl beperkl
Wanneer de herrnrichUng een grotere walerslandsverlaglng oplevert. bljv 6
em, dan IS er wei rulmle voor exira vegelalleonlwlkkellng zonder dat de
doelslelhng van 4 em waterstandsvMaglng dorect m gevaar komI Hel
natuurbeheer kan dan m'nder mIens..' z'jn Extra walerslandsverlagmg
heelt dus een voordee' voor hel beheer van hel gebled
Bij een rlvierverruiming zoals in de Hemelr;jkse waard wordt plaatsehjk
meer rulmle geboden aan afstromend r;v,erwater (in dll geval door
aanleg van nevengeulen langs de Maas en verlaglng van het maalveld
rand de Maasmeander), Het water dat meer rulmte heef! gekregen
moet aan de benedenstroomse zljde van de Hemelrljkse waard, voor de
stuw van lith, weer terug In het (smalle) nv,erbed, Dil zorgt lokaal
altijd voor emge opstuw,ng van "v,erwater. Opstuw,ng strookt met
met de doeisteiling van het project, maar het is een onvermijdelijk
neveneffect van een lokale "vlerverruim,ng. Hoe meer water er door
rlv'erverruimlng van de hoofdslroom van de "vier wordt afgeleld (en
uite,ndellJk dus weer In de "vIer terug moet), hoe grater deze 10kale
opstuwlng
De opstuwlng kan beperkl worden door hel waler geleldeli)k (over een
langer trajectl terug te voeren naar de hoofdslroom van de rivler (In
plaats van abrupt. op 1 punt) Nihil zal hel effect echter noo,l worden
(lenzi] benedenstrooms weer een nieuwe nvlerverrulmlng wordl
ultgevoerd, die de lokafe opstuwing mlddels een waterstandsverlaglng
compenseert, zle blJv. Over de Maas).

Dit Is te vergellJken mel de opstopp'ng d,e ontstaal op een drukke <nelweg
die van 3-baans terug gaat naar 2-baans
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Een andere remedle 15 om na te gaan of de waterkenngen rond de
locatle waar opstuwlng optreedt voldoende hoog Z1Jn om zander nslco
de lokale waterstandsverhoglng op te vangen Het 15 aan de
waterkenngbeheerder (het waterschap) om dlt Ie beoordelen.
Ad 2+3. Toellchting aspect hinder voor scheepvaart, standzekerheld
van de hoofdwaterkerlng
De Maas heeft met aileen een waterafvoerfunctle. maar 15 ook een
vaarweg. Door de aanleg van de nevengeul kan het stromlngspatroon
van het rivlerwater veranderen, een deel van het water wordllmmers
afgeleld rich ling deze nevengeul en komt verderop weer terug In de
hoofdgeul Van belang 15 of de verandenng van het stromlngspatroon
zodanlg groot Is, dal de scheepvaart er hinder van ondervlndl 011 is in
het kader van het MER nagegaan. Verder Is onderzocht of de
(hoofdlwalerkerlngen langs de nvler door de nvlerverrulmlng nlel
kunnen worden aangelast. door blJv. een loename van de oevererosle
als gevolg van sneller langsstromend water
Ad 4. Toelichtlng aspect: bodemligglng en morfologle
Tens/otte is nagegaan of er structurele verandenngen op zouden
kunnen treden in de bodemllgglng van de nvler als gevolg van
aanzandmg of erosle. zowelln hel zomerbed, als in de uiterwaard en de
nevengeul. De voorspelde stroomsnelheden van het waler zijn hlervoor
een belangnJke in lormatiebron.
Methodlek
De elfecten op waterstanden en slroomsnelheden zlin bepaald met het
Iweedimensl0naal waterbewegmgsmodeJ WAQUA Het WAQUA
referenttemodel en de Basehne bestanden zljn beschlkbaar gesteld door
RIJkswaterstaat limburg Opgemerkt wordt dat In dll referenliemodel
het momenteel uitgevoerde pilot-prOJect van Natuurmonumenten aiel
15 opgenomen, de sltuatle zonder de pIlot vorml de relerentle Dlt
strookt met de rivierkundige doelslelling van hel project Hemelrijkse
waard (4 em waterstandsverlaglng), ook hlervoor is de sltualle zonder
de pilot de referenlle. Voor de berekenlngen is ultgegaan van
maatgevend hoogwater condltles (MHW), overeenkomend met een
afvoer van 3.800 m'/s te 80rgharen. De maatgevend
hoogwalerperlode heeft een gemiddelde herhalingshjd van eens in de
, 250 Jaar
De rlvlerkundlge analyse bestaal ult de volgende stappen'
,
het ultvoeren van een hydrauhsche berekenlng van het
referenliemodel bij MHW condltles met WAQUA,
2 analyseren van de berekenlngsresultaten van de referentlesltuatie,
3 modelschematlseringen van de verschillende allernatteven.
lnvoenng van de maalveldhoogte en de loekomstlge vegetatie (m
verband mel de weerstand legen walerslromlng),
De berekenlngen lIoor de MER Hemelnjkse Waard zlln ullgevoe,d mel
WAQUA lIe,sle 9 29 Modelsthemallsabes "In ullgelloe'd als maal,egelen In
Baseline lIersle 4 02

4
5

ultvoeren van modelberekenlngen en analyse daarvan.
vergelijk,ng met de referent,es,tuatie en beschroJv,ng etfecten.

De rivierkundige etfecten worden hoofdzakellJk gestuurd door twee
karakterl5tieken van het geb'ed' de bodemligging/maalveldhoogte, en
de "ruwheid" gevormd door de vegetat,e. Per alternatlef In het MER
zi)n deze twee karakten5tieken vastgelegd.
De maaiveldhoogte is relalief eenvoudig; deze volgl direcl uil het
ontwerp. Hlerin zijn meegenomen
• het hUidlge maalveld In de omgevlng van het plangebied. de
bodemligglng van de Maas. de Maasmeander en andere
voorkomende wateren,
• de nieuwe nevengeul;
• de maalveldverlagingen In het plangeb'ed (lnel strangen en
plassen);
• de hoogwatervluchtplaatsen;
• de aanleg van een grondllchaam legen de dijk ("toepassen nab'j de
dijk").
• de afdekklng c.q sanenng van hel perceel aan de zuldkant van de
Hemelnjkse waard
De verwachle vegetat,e Is aangegeven m,ddels ecotopen Hel RIZA
heeft van een groot aantal typen ecotopen bepaald In welke mate deze
rem mend werken op langs- of overstromend rlvlerwater; de
zogenaamde hydraulische "ruwhe'd" (Handboek Strom,ngsweerstand
vegetatle In uiterwaarden; RIZA, 2003) Hlervan 's In dlt project
gebruikt gemaakt Het ontwerp van de herinrichting is vertaald In een
verdeling van ruwheden, met bepaalde codes conform de Indeling van
het RIZA H,erUlt volgen eendu'd'g de ,nvoergegevens voor de
hydrau"sche berekenlng.
De maa,veldhoogten en ecolopenverdellng binnen het plangebied die
In de riv1erkundige berekenlngen zijn gebruikt. zljn per alternatoef
afgebeeld In bijlage 9.
De eHecten worden hieronder per beoordellngscnterlum besproken.
7.1.2.

Waterstandverlaging (R1)
Hel belangrijksle resullaat van de rivlerkund,ge bereken,ngen IS de
walerslandsverlaglng op de as van de rlvler Deze is voor de v,er
alternalieven aangegeven in onderstaand flguur en bijbehorende tabel
7.2 De veranderlngen zijn daarnaast ook bepaald ter plaatse van de
waterkerongen (zle tabel7 3)
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Tabel '.2: SAmenv.aWn.s w.alerstandsverschll1en In de as van de rlvler

8..1.
41 mm

Maxlmale

Mulmul

MMA

VKA

83 mm

96mm

98mm

wale rrta ndsve ria ~In ~
OD nvle.rkllometer

195,6

195,5

195,5

195,5

Max ODSWWI02

34mm

31 mm

30mm

31 mm

ler olaatse van kmr

1989

199,7

199,7

199,7

Tabel".3. Watll!!.rstandS'verandll!!.rlngen blJ de waterkerlngen

I 8 ••i,
Max opnUWIn& dan

Mulmul

I MMA

VKA

I .33 mm
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' 26mm
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FIBUUf 11' Waternand!Ovefschlllen In de ,1,1 van de rivle( (In mm)

Uit de ftguur 7 1 blijkt het volgende:
• aile alternatJeven behalen de doe/stelling van hel project (4 cm
waterstandsverlaglng bij maalgevend hoogwater). He! Maximaal
altematlef, het MMA en VKA gaan daar zelfs ruim overheen met
een waterstandsverlaglng van 8 tot blJna 10 em
NB: Het "Maxlmaal altemahef" geef! OIet de maximale opstuwlng,
de term "max'maal" stamt u,t een eerdere fase van ontwlkkellng
van de alternaheven, waafln het betreHende alternahef afgezel
werd tegen andere alternatieven met een kleine' volume van de
afgravlng. Om reden van navolgbaarheid IS de naam wei
gehandhaafd,

,.
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o

o

o

•

•

o

aile aJternatleven zorgen voor een lokale opstuwlng
benedenstrooms van ca 3 cm Oe oorzaak van dlt effect Is reeds
toegelicht In par 7 1 1 Het opstuwingseffect zal moeten worden
besproken met de waterkeringbeheerder (het waterschap) om te
kunnen bepalen of de opstuwing consequenlles kan hebben voor
de hoogte van de betreffende keringen. OaarblJ kan rekemng
gehouden worden met het effect van proJecten benedenstrooms
van de Hemelnjkse waard (bljv. Over de Maas);
de waterstandsverlaglng door de HemelrlJkse waard heefl tot
t1entallen kilometers bovenstrooms effect.
de waterstandsverschillen tussen MMA en VKA zijn nlet heel groot
Oe eilanden en geul liggen bij beiden op de zelfde hoogte en
hebben grotendeels zelfde ruwhe,d Het waterstand verlagend
effect wordt met name bepaald door de geul en de ellanden Oat
de lob In beide varlanten anders Is Ingericht blijkt dus voor de
waterstand op de as van de rlvier nlet veel te doen. Wei verandert
de inrlchtlng wat aan de lokale opstuwlng langs de bandijk;
In het Maximaal alternalief hebben de ellanden en de geul dezelfde
hoogte als rn MMA en het VKA. In het Maxlmaal alternatief '5 er
wei meer zachthoutoo,bos langs de rand van de geul Olt IS
mogelljk de oorzaak dat het Max,maal alternalJef ca 1.5 em mlnder
waterstandsverlagrng geefl;
hel BasisalternalJef geeft veel mrnder waterstandverlaglng dan de
andere alternatleven. doordat de e,'anden 25 em hoger Ilggen (op
NAP +5.5 m I.p.v. 5,25 m) en de ellanden deels begroe,d zlJn met
verrulgd grasland I.p.v. een zandplaat zoaJs In de andere drie
allernatleven Ook Is de bodemhoogte ,n de lob zelf hoger dan in
de andere vananten (NAP +5,75 m l.p.V. NAP +4.9 m), en het
oppervlak plasgebled veel mmder groot.
opmerkelijk Is dat het Basisalternatref (als enige) aan de
benedenstroomse zljde van de Hemelrljkse waard (km 200, blj stuw
Lith) nog een extra waterstandsverlaging te Zlen geeft.
Waarschijnlijk wordt dlt veroorzaakt omdat bij dil alternatlef (ook
als enige) minder water de Hemelnjkse waard In stroomt dan in de
huidlge situatle (zie tabel en toeliehtrng hieronder)

Ult de berekeningen blljkt ook dat er bij hoogwater In het algemeen
meer water door de Hemelrijkse waard gaat stromen na de
hennrichtlng (zie onderstaande tabel). Uitzondering hlerop IS het
Baslsalternatlef. H,er wordt het maalveld in de Hemelnjkse waard maar
beperkt verlaagd. maar ontstaat wei een "ruwere" begroellng dan In de
hUld'ge situatie. waardoor het water mrnder makkeilJk de u,terwaard In
strooml Oat de Ulterwaard mlnder water trekt zal ook het
waterstandsverlagend effect van dit alternatlef beperken Echter de
rlvierverrulming bovenstrooms van de Hemelrijkse waard (nevengeul en
omgevlng) zl)n en blljven grotendeels bepalend voor de
waters tandsverlag In g
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TabeI7.4: ANOet door de HemeltlJkse

to . ~:.-

I R.I.,.nl,.
I 740 m'l.

wu.rd b1J mutgevend ),oop.ler Lp.v. km 199.4

I Besl.
I 673 m'ls

Maxlm.....1

I MMA

VKA

878 m'ls

I

951 mJ/s

910 m'ls

De verdeling van de waterstandsverlaglng over het oppervlak van het
plangebied Is in bijlage 9 voor elk alternatlef weergegeven

7.1.3.

Hinder voor scheepvaart (R2)
Tot aan het moment waarop de stuwen gestreken worden is de
Instroming naar de verlaagde oeverzone en naar de Hemelrijkse waard
beperkt en daarmee ook de U1tstromlng. De scheepvaart zal tot aan die
afvoer vrijwel nlets merken van laterale stroming
BIJ een hoogwaterafvoer van 1960 m'/s (1 maal per 6 jaar) verandert
het stroombeeld m de vaargeul wei merkbaar. De snelheld neemt daar
af, terwi)1 deze dicht langs de zUidelljke oeverzone toeneemt. Deze
verandenngen zlJn echter klein In het VKA Is de snelheidsverlagong on
de hoofdgeul maxlmaal 0.25 m Dlt levert geen enkel
navigatieprobleem op. temeer omdat dlt niet gepaard gaat met
dwarsstromlng.
Vlak langs de oever. treedt wei zijdellngse stromlng op' Instromlng
tussen circa kmr 196,0 en kmr 197,0 en rondom kmr 199,0, alsmede
ultstromlng nabl) kmr 197,5 en vanuit de Hemelrljkse waard tussen
circa kmr 199.5 en kmr 200.0. De verandenng m de stroomsnelheden
dlcht blJ de oeverzone zlJn echter beperkt: mlnder dan 0.2 m/s. Bil een
MHW-afvoer IS dlt nog meer het geval: h,er zijn de relatleve
verandenngen nog kleiner longs de oeverzone. Dit geett de Indlcat,e
dat er welnlg effecten op de bevaarbaarheld voor de scheepvaart zullen
zlJn.
Waar de stromong blJ de referentlesltuatie nog zeer klein IS In de
zuldelljke oever- en uiterwaardzone, blijkt biJ de verschillende
altematieven sterkere stromlng op te treden. waarbij de on- en
Ultstromlng een en'gszons golvend karakter vertoont De
stroomsnelheden blj de In- en ultstroming bllJven beperkt tot maxlmaal
0.3 m/s en hebben doorgaans een kleine hoek met de hoofdstromlng in
de geul De ultstromlng blJ kmr 197 5 Is nog het meest afwijkend,
grofweg onder 45' met de hoofdstroom een dergehJk spnngeng
gedrag kan versterkt worden door numeneke effecten bij de
modelslmulatles Mocht dlt laatste nlet het geval ZIJn, dan Is de haakse
dwarsstroom-component hoogult circa 0,2 m/s en kan als alleszms
acceptabel worden beschouwd (de toegestane dwarsstroomsnelheld IS
0,3 m/s) Op overlge locaties zijn de haakse stroomsnelheden veel
kleiner, omdat de in- en u.tstromlngnchtong meer In de rich long van de
hoofdstromlng Is.
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Naarmate de atvoer hoger wordl. zal de slromlng in de zUldell)ke
oever- en ulterwaardzone bij de allernalleven die blJ de Referentle gaan
benaderen en zullen de relalleve verschillen naar verwachting kle,ner
worden

7.1.4.

Standzekerheid van de hoofdwaterkering (R3)
De primalre diJk loop aan de zuidkant d,cht langs de verrulmde
oeverzone De standzekerheid van deze dlJk dienl te blljven
gewaarborgd. Dit dlent op lweelal manleren Ie geschleden.
1
de dijk dlenl zelf stroom- en golfslabiel te blijven;
2
de teen van de d'Jk mag niet worden ondergraven doordat de
oevergeul zlch teveel naar de dlJk ZOU verleggen
Het eerste effect kan worden ,ngeschat door de het In beschouwlng
nemen van de verandenng van de stroomsnelheden langs de dlJk als
gevolg van de aanwezigheid van de verlaagde oeverzone (Inc/uslef
geul). 81j een 8orgharen-atvoer van' 960 m'/s bllJkt dat de maxlmale
stroomsnelheid langs de dlJk (rond kmr 198) van circa 0.3 m/s in de
referentle de nelging heeft af te nemen Dit komt omdat de strom,ng
sterk naar het verlaagde oevergedeelte wordl toegetrokken BIJ de
MHW-afvoer figt de stroomsnelhe,d In de referentiesltuatle ler plaatse
tussen 1,0 en 1,5 m/s BIJ de alternatieven bedraagt deze mlnder' de
afname Is tot enlge decimeters per seconde. Geconc/udeerd kan dus
worden dat de waterkering ter plaatse gunstiger wordt belast door de
ultvoenng van de alternat'even, zodat de dlrecte stablliteit gunsUger
wordl
Hellweede aspect heeft relatie met de horizon tale stabiliteit van de
oevergeul H,erop wordt verderop Ingegaan (bij 'aanzanding en eros;e
van ulterwaard en nevengeulen') De uftkomst h,ervan IS ovengens dat
er geen gevaar voor sterkI' mor/ologlsche activite't van de geults, maar
dat wei aanbevolen wordt een 'vlnger aan de pols' Ie houden door
monitoring van he! mor/ologisch gedrag na forse hoogwaters.

7.1.5.

Bodemligging en mor/ologle (R4)
De effecten op de morfologle van het inrichtlngsplan HemelriJkse
Waard worden kwafitatief beoordeeld volgens de rlchth,nen MER.
Effecten op de morfologle van het zomerbed worden gewoonfijk
bepaald door berekeningen biJ een rekenwaarde voor de atvoer welke
karaklerisUek is voor de morfologlsche ontwlkkeling de zogenaamde
dommante afvoel

Blj de Maas Iigt dit nog extra gecompliceerd, omdat de rivler over het
jaar bez,en langdurig gestuwd IS en geen 01 nauweliJks morfologische
acbvltelt vertoont Aileen tijdens de veelal kortstondige
hoogwaterperroden 's er wei sprake van morfolog,sche act,vlte,t.
Voor een onschatting van de morfologische effecten voor het MER IS de
aanpak als voigt. We gaan In eerste instan tie uit van bedvullende
alvoer; h,ervoor ,s een conservalieve (hoge) alvoer genomen van 1.960
m'/s biJ Borgharen. Deze afvoer komi bij benadering 1 maal,n de 6 jaar
voor In die situatie zi]n de stuwen in de Maas volled'g gestreken (bi)
Lith gebeurt dat rond een alvoer van 1.500 m'/s) Indien blijkt dat er
geen noemenswaardlge morfologlsche onlwlkkellng is te verwachten,
dan Is dit voldoende Indien zou blijken dat morfologlsche ontwlkkellng
vrij krit'sch Iigt, dan wordt nauwkeuriger gekeken door een
geschematiseerde bereken,ng van het morfologisch eflect van de
afvoerhydrograaf. Met datlaatste worden de tW'Jfels omtrent de keuze
van de dominante afvoer weggenomen
Veranderrng in de morfologie van de ulterwaard (incluslel aan te leggen
geulen) betref! een tweetal aspecten
1 veranderrng on sedimentatie In de u,terwaard,
2 verandenng In de vertlcale en honzontale stablilteit van de
u,terwaard (inclus,ef geulen).
Het eerste punt IS vooral afhankelijk van de hoeveelheid extra water
dal naar de u,terwaard wordt gevoerd. Het laatste punt is van belang
voor de Inrtandhoudlng van nreuwe geulen en de potent,~le bedre,glng
van de prrmarre waterkerrngen en wordt bepaald door de verandering
van de stroomaanvalln de uiterwaard Morfologlsche effecten worden
onderscheiden on effecten dIrect na de mgreep, en over een langere
perlode waarblj een evenwlCht wordt bere,kt ,n de bodem
(evenwichtssituatiel.
Aanzandlng en erosie van het zomerbed en oevers
Bil een hoogwaterafvoer van 1.960 m'!s stroomt de geul m de
verrUlmde oeverzone maar beperkt mee. Dlt geld! ook voor de
Hemelfljkse Waard zelf.
Het deb let door de geul bliJft b,] de alternatleven bovenstrooms van
kmr 199,0 beperkt tot circa 50 m'!s, ofwel CIrca 2,5 % van de totale
afvoer, waar dat In de relerentle mlnder dan 10 m'/s was. De relatief
beperkte stroming door de geul, v,ndt z'Jn oorzaak vooral in de
omkading van de geul op NAP + 4,B m (terwlJI de geul op NAP + 3,B m
/Igtl. Ter hoogte van de Hemelnjkse waard trekt meer water de
verlaagde Hemelrijkse waard In circa 100 m'/s meer dan In de
referent'esltualie BiJ een lagere Borgharen-afvoer, b'Jvoorbeeld 1.000
m'/s, treedt nog maar we,nlg ,nstromlng In de HemelriJkse waard op
De oorzaak daarvan Iigt vooral m het mee gaan stromen van de
oevergeul (deze doet bill 000 m'!s nog we,nrg), welke de stroming
naar de HemelriJkse waard geleid
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8i) een 8orgharen-alvoer van 1.960 m'/s loopt de oorspronkeliJke
stroomsnelheid van rUlm 2 m/s In de hoofdgeul terug met maxlmaal
circa 0.2 m/s. Bij de MHW-afvoer neemt het extra instromlngdeblet
relalief bezien weer sterk al. tot CIrca 1.3 %
Het voorgaande overzlende. geeft aan dat er bovenstrooms van kmr
199.0 geen aanzandingsprobleem IS: blJ de relabel hoge alvoer van
1.960 m'/s bliJft de onttrekklng vanUlt de lomerbedgeulslechts 2,5 %
BiJ de HemelriJkse waard neemt de relatleve afvoer even snel toe (van
vrijwel nihH bij 1.000 m'/s. tot Circa 5 % blJ 1 960 m'/s, waarna dele
weer sterk afneemt blJ de MHW-afvoer (1,3 %l Sedlmentatle van het
zomerbed zal dus beperkt blijven
De stroomsnelheden in de as van het zomerbed nemen nergens toe:
erosle zal daar dus niet optreden
Omdat de zUldeli]ke oever Is verJaagd (met daarachter de verlaagde
ulterwaardl. neemt de stroomsnelheld In de oeverzone sterk toe. Waar
bij een 8orgharen-afvoer van
1.960 m'/s de oever In de referentiesltuatle maar welnlg wordt
overspoeJd, met stroomsnelheden van rond de 0.3 mis, Is bij de
afternalleven sprake van een stroomsnefheid boven de oever van rond
de 0.6 m/s. Dlt zal normaliter bl) een begroelde oever geen erosle
veroorzaken. Wei zou er fangs de leen van de oever In het zomerbed.
door de stroomconcentralie daar. enige erosie kunnen optreden Hel is
van belang dat de standzekerheld van de oever hlerbij niet in gevaar
komt
81) de MHW-afvoer zijn de stroomsnefheden in de oeverzone ovengens
aanzienlijk hoger. tot circa 1,5 mls
Op basis van voorgaande wordt aanbevolen om. zeker aanvankeliJk (aJs
vegelaLie zich nog moet ontwikkefen) na hoogwalers van rond de
2.000 m'/s en hoger de verrulmde zuidelijke oeverzone ler hoogte van
de Hemelrijkse waard en verder bovenslrooms Le monlloren qua
morfologlsch gedrag
Aanzanding en erosie van uiterwaard en nevengeulen
Bij een bedvullende alvoer van rond 1.960 m'/s wordt maar welnlg
water naar de U1terwaard afgeleld Extra aanzandlng In de Hemelrijkse
waard lal dan ook slechts af en toe kunnen plaatsvlnden tlJdens
extremere hoogwalers. In Ii]n hlermee zal ook de sedimentafzetting in
de andere grote u.terwaardgedeelten nlet noemenswaardlg veranderen
Ten aanzlen van erosle moet het volgende worden opgemerkt In de
verruimde ulterwaard bovenstrooms van kmr 199,5 komen bij een
8orgharen-afvoer van 1.960 mIls stroomsnelheden tot 0,6 m/s voor.
vergelijkbaar met de snelheden boven de oevers ler plaatse

Dit zaJ In de praktijk nauwelijks sedlmenttransport en oevermigralle In
de aanwezlge geul geven. maar dll s mede afhankelijk van de
samensleillng van de bodem en oevers; doorgaans neeml door
b.ologlsche processen de theore\lsche knlleke stroomsnelhe.d b.j een
zandlge bodem loe van rond 0.3 m/s tot circa 0.6 m/s. maar dil is nlet
geheel zeker Het verdlent dus aanbeveling om naast het gedrag van de
oeverzone. ook het morfologlsch gedrag van de geul Ie mOnltoren blj
hoogwalers van rond 2.000 m'/s en hoger
De noodzaak lot monllonng blljkl nog slerker ull de stroomsnelheden
In de oevergeul biJ MHW-afvoer; deze lopen dan lokaal op 101 boven 1
m/s. De slroomsnelheden bl) exlremere hoogwalers ziln overigens oak
weer nlet van dien aard dal de geul prevenlief vaslgelegd zou moeten
worden' evenluele morfologische verandenngen wilen blj deze
stroomsnelheden dusdanig langzaam verlopen dat het veranlwoord IS
am na afloop van een fors hoogwaler de sllualle Ie monitoren D.t
laalste heeft dan oak slerke voorkeur vanull ecologlsch en
landschappelijk oogpunt.

7.1.6.

Beoordellng allematleven
De effecten zoals in voorgaande paragrafen beschreven z.)n vervolgens
vertaald naar beoordellngen. mel een schaallopend van· . (sterk negallef)
tOI ++ (sterk posibef) De wijze van verlalen is in onderstaande tabel
aangegeven

lAbel 7.5: Vertallna etfedeon tlvierkonde nur scor@'$

Cod.

-.

I-

10

I.
I >_4 em

R1

BlOOtd.lfnncrlte,lum
Waterstandvtrl.allllni
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Kwalltabef o.b,Y. sttoomSI'lelheld

R3

Sl.nd,eker~od
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<4

em

I nvI

b..
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Bodemhlil'l!:lnl!: f'" morloloille

Kwalltatlcf 0 b v stroomsnelheld

De alternatieven worden nu als voigt beoordeeld.
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Beoordellna: allematiettlen

Code

BNordelfn&scrlterfum

R1
R2
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MAxlmul

.. ltern~t1lf
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•

Hinder scheeovaart
SlAndzek~(held van de

R3

noofdwat.,kerlnR

R4
legenda.

Bod.mhu,nR en morfoloR"

Slgm(lcanlllc.ht ne8a~( ~frecl kan optt~den

Sterk
o

ne8alt~r

effeC't It",n opueden

Neutraal effect I Been Slgmflcant effect

H

MMA

VKA

.t+

++

-

-

.

.

•

+

f

+

·

.

.

.

...

Slgniflc.ant hchl POSlll~f I &un5"ltg eff~cl kan oplrl!d~n

+i

Slt:rk posllief I gunSli8 erfect k,n oplfeden

X

Nl.et van to paSSln8

7.2

Natuur

7.2.1,

Inlelding en methodiek
In dlt hoofdstuk worden de ecologlsche aspeclen behandeld, die
samenhangen mel een eventuele herlnrochllng van de Hemelrijkse
Waard (235 hal,
o
ten eerste gaat het gaat hierbl) om de effecten op de bestaande
natuurwaarden,
o
ten tweede gaat hel om de mate waarin de (beoogdel
natuurwaarden worden behaald die mel de verschiJlende
allernaloeven worden nageslreefd.
De Hemelrijkse Waard of de directe omgeving vall niel onder een
speciale beschermlngszone van de Vogel. of HabllatnchtliJn Het ligl
evenmln ,n de naasle omgevlOg van gebleden met een dergelijke
slalus,

7.2.2.

Vernietiging habitats (N1 l
In de actuele sltuatle ziJn nlet of nauweli)ks bl)zondere habitats
aanwezlg (hootdsluk 4 3, zle ook tabel 7 2 3) In totaal wordt mlnder
dan 5 ha aan min of meer natuurliJk habitat vergraven (moerasrulgte &
riet, ge'isoleerde plassen en vochllge grazlge rulgte (met opslag»
Moerasruigten en rlet komen zeer spaanaam voor als smalle linten
langs de oude Maasarm Het grootste deel (de rletgordel langs de
Driehoekl daarvan wordt ontz/en Mogelijk dat elders wat eutroof
(I,esgras)moeras wordt weg gegraven. Hel betrett een te verwaarlozen
oppelvlak « 1 hal Het grootste vernletlgde areaal betreft ca 3 ha aan
droge en vochllge grazlge rUiglen al dan nlel met opslagl, Deels gaat
hel om een plcknickweide. Deels gaat hel om Ult beheer gehaalde en
nu verruigende productlegraslanden.
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Voor het overige belrelt het akkers en product.egrasland Deels hebben
d.e nog een beperkte functle voor wintergasten (ganzen) en als
broedgebied voor mlnder krilJsche weidevogels (k.ev.t) Die
laatstgenoemden komen (nog) m zeer lage dichtheden voor.
Op de Hemelrijkse Waard is recenl nog de Poelkikker waargenomen,
een Hab.talncht/l)nsoort, waarvoor een slrlkte beschermlngsformule
geld I. De soorl houdt zich gewoonlijk op b'J kleme, stilstaande wateren,
zoals poelen en slolen. De HemelrlJkse Waard vormt op dil momenl
geen opl,maalleefgebied voor deze soort noch voor de overige 4
soorten, dre oolt z.jn aangetroffen De (vermoedeli)ke)
voortplantrngsb'otopen zullen grotendeels worden vergraven « 1 hal
De vermet'ging van habitats bedraagt m,nder dan 10 ha en bestaa! ult
liJnvorm.ge elementen of kleine geisoleerde stukken die mel optlmaal
ontwlkkeld zljn en geen duurzaam leefgebied voor faunapopula!.es
vormen
De moge"jke voortplantmgslocatre van de Poelklkker wordl vergraven,
maar na de ingreep ontstaan er meerdere geisoleerde plassen die als
voortplanllngslocaloe veel beter funct.oneren
De functie van foerageergeb,ed voor wmtergasten zal tl)dell)k (door de
vergravingl vermlnderen, de elndsltualle bestaat onder andere Ult plasdras s.tuaties met vochhge graz.ge ruiglen en moerasru.gten en riel.
Deze vegelaties/natuurdoellypen vormen een naluurllJk
foerageergeb,ed voor wmtergasten. De vermetrging van m,nder dan 10
ha njel optimaal onlwikkeld naluurlljk habitat vall In het mel b.) de
onlwlkkeling van grote oppervlaklen goed ontw.kkeld naluurlijke
riv.ernatuur, waar de populaties van de nu voorkomende soorlen z.ch
ten minste net zo duurzaam kunnen hand haven als .n de hu.d.ge
srluatle. Aileen het tl)delijke effect (door de vergravmg) maakl dal he!
effecl als neulraal kan worden beschouwd
TabeI7.7: Resultut van de eHertenbeoordeling

Cod.

B~oordellng$cnterlum

HuldlS

Bufs
.ltemaUef

alternatie'

0

0

f-

N1

0

VerOletlg1n, habltats/natuurdoeltypen

Maxlmu'

MMA

VKA

0

0

le,genda

o

Sl,&nlffcant hehl ne&allef effect k<1n optf~en

+

SI&mhcant Ilcht po5lt1ef I gunstl« tHeel ko1n optreden

Sterk neg.JlII~'f effect kolin optreden

++

Sterk posltJef I gunitlg effect kan opueden

NE"Ulraal effect / «een slg",rrcant effect

x

Nlet

y~n

toep4ssmlj:

7.2.3.

Ver5toring broedvogels en wlnlergasten (N2)
De werkzaamheden zorgen voor een bjde"jk verhoogde
geluldbelaslong H'ervan kan een verslorende Invloed uilgaan Boven 42
dB(A) wordl algemeen aangenomen dal voor broedvogels sprake IS van
verslorlng (Reijnen el al., 1992)
Binnen hel plangeb'ed zal gedurende ullvoenngspenode sprake
(kunnen) zijn van de meesle overlast Afhankelljk van hel alternal'ef
wordl hel plangebled In meer of mondere mate vergraven De
uilkomslen betreffen de geluidsbela5ling van de niel vergraven delen
Buiten het plangebled kan ook verstorlng optreden van broedvogels
Het gaat hierbij om de b,nnendijkse gelegen gronden dan wei de
ullerwaarden aan de overzljde van de rlvier
Het ma)(Jmaie. door geluld belasle geb,ed. omvat over een pertode van
4 jaar on lotaal bljna 8 ha. voornamelljk een beperkl oppervlak len
noorden van de Maas (akkers, producl,ewelde) en een groenslrook ler
hoogte van de waterzulverlng. Hel ulleondelljke ecologlsche effecl zal
echler zeer beperkt zl)n (score "cht negalief) Olt vooral omdal de
dichtheden aan broedvogels al zeer laag zijn, als gevolg van hel
Inlensieve landgebruik.
Oaardoor is de habilatkwailleillaag (gertnge ablobsche (morfologlsche)
vartatle. soortenarme en slructuurarme vegetalles)
De verwachllng '5 echler dat het maxlmale rUlmlebesiag van 8 ha
vanwege de berekende, gecumuleerde gelUldsbelaslong no011 zal
worden bereikl omdal de geluidsbeJasling zich Inde praklljk meer
gespreid In de lijd zal voordoen Oat wI! zeggen dal ook hel
ru,mlebeslag op enlg moment tijdens de uilvoenng minder grOOI zal
11)n.
Broedvogels mogen ,n de broedlijd n,el worden verstoord Om dil te
ondervangen moeten de werkzaamheden daarom voor die liJd zijn
begonnen.

Tabll!:l '.8- A.Mull&at van de l!:ffe-c:tenbeoordeling

Hu'd'a

Reoard Itllngscrttl!:rrum

Code

N2

VerslOn"g b1oedvogels. en

8asls

Murmul

altem.Uef

aUtrnaUef

-

-

0

MMA

VKA

-

.

wmtergasten
Lt'&endtt

o

Significant Ilcht neg311ef ttffe<t kan optreden

+

51gnlftcant iteM POSI11e( I gunSl18 effect kan optredeo

Sterk ncgaljef effect kan optreden

++

Sterk pos,hef I ,unst,&: effect kan opueden

X

NI~t

Neutrc1i11 effect I

g~n

s.ttnlfttant effect
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7.2.4.

Realisatie natuurdoeltypen (N3)
In towl beslaat het plangeb.ed c,rca 235 ha In de actuele toestand
domlneerl het agrarisch grondgebrUlk het landschap, met voomame"Jk
akkers Meer speof.eke, (half)natuur"Jke natuurdoeltypen ontbreken
nagenoeg geheel. De HemelrlJkse waard wordt na Inrlchtlng
omgevormd en beheerd als natuurgeb.ed In onderswnde tabel zlJn
voor de alternat,even belangrlJkste natuurdoeltypen weergegeven Aile
alternabeven vo/doen aan de bele,dsmat.g verwoorde, mlnomaal
gewenste arealen aan verschillende natuurdoeltypen (score ++).
De ontw,kke"ng van Zachthoutoo.bos verloopt zeer snel Veelal zullen
blnnen 10 Jaar de daarvoor gunst.ge, tame"Jk nalle standplaatsen al
geheel door w.lgenopslag worden ingenomen Op de hoge en daardoor
drogere delen verloopt de ontwlkkellng van hardhoutooibos
daarentegen veel trager

TabeI7.9· Globale natuurdoeltypenverdellnlln hecttre na,lofwea 20 jAir (% van de toL opp.)

Actue-el

Basis

VKA

0

Maxlm...1
Illern.Uef
30 (13)

MMA

altern.Ue'
30 (13)

30 (13)

10 (13)

< I

5 (2)

28 (12)

20 (8)

15 (6)

0

6 (1)

8 (3)

13

13 (5)

W.a.ter Nevengeul

Water gelsoleerde plasse"
Zandpla.t (oeve,,)

(~)

& net

2

1 (l)

52 (22)

51 (24)

54 (2])

Vochuge grazlle ruille met 0 sl.1.&

2

96(41)

33 (14)

38 (16)

'10(17)

Orole •.r"i1l13e rutleten

1

44 (19)

22 (9)

22 (9)

Hardhoutoolbos

0

11 (5)

5 (2)

5 (2)

~oer.srulsttn

24 (10).
9 (4)

Mede In aanwezigheid van grazers zal pas na ongeveer 25 Jaar sprake
ziJn van 10-20% bos, terwljl na circa 50 Jaar het aandeel kan oplopen
tot circa 40% (Van Eupen et al., 2003). Voor het bepalen van het
oppervlak hardhoutoOibos daarom aangenomen dat clfca 20% van
het (potentlele) areaal droge grazige ru,gten na ongeveer 20 Jaar door
d.t bostype wordt Ingenomen. Op het In tabel 7 9 gepresenteerde
areaal droge grazlge rUlgte IS d,t hardhoutareaal al,n mlndenng
gebracht

'5

TabeI7.10. Re-sultaat

Code
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de .ffectenbcoordelinl
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Re.h... be n.luurdoell)pen EHS

I

Bui.

Mulmul

..Hern.tI,f
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0
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+
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X
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7.2.5.

Robuustheid en ecologische relaties (N4)
Bestaande natuurwaarden leiden een kwakkelend bestaan Bij
ongew1lzIgd landgebruik zul/en naar verwachtmg de nog bestaande
weldevogelpopulaties verder atnemen. Amtiblei!n IIjken stablele
populatie te vormen. maar op een laag nlveau. Hlerdoor zljn ze
kwetsbaar vOOr calamlteiten Relictpopulalies van aan riv.ergebonden
plantensoorten op de Hemelrijkse Waard en water- en moerasplanten
langs oevers staan zwaar onder druk Alom is sprake van verruiglng
(eutroflerlng).
Na herinrlchtlng zal de Hemelrijkse Waard gezien haar forse opperv/ak
(235 hal een van de grotere natuurkernen langs de Maas vormen Tal
van (rivlergebonden) natuurdoeltypen komen hier op ruime schaal tol
ontwlkkeling
De robuusthe.d van de Hemel"Jkse Waard IS geillustreerd met behulp
van Indlcatorsoorten Deze soorten zlJn representatlef voor een
bepaalde sOOrlengroep. waarvan de soorten gebrulk maken van een
overeenkomstlg habitat. Oat habitat kan bestaan ull een of meerdere
natuurdoeltypen
Voor deze Indlcatorsoorlen is het mlnimale oppervlak bekend dal voor
deze soorten noodzakehjk Is eer er kan worden gesproken van een
duurzame (sleutel)populatle Voor sommlge soorlen IS het daarvoor
benodlgde oppervlak zo groot. dal een dergelljke populatie In
Nederland zelden blnnen een natuurgebled zal kunnen voorkomen
Oaarom IS voor dlt type "regionale" soorten ook het min/male areaal
weergeven voor een alzonderlljke Reproductleve Eenheld (paarlJe). De
gehanteerde rekenregels en toedeling van de indlcatorsoorl(groep) aan
de natuurdoeltypen ziln te vlnden In bijlage 10
In onderstaande label Is op bas.s van de te verwachten
natuurdoellypen (complexen; zie ook tabel?11) aangeven In hoeverre
de Hemelrijkse Waard vOOr de verschll/ende Indicatorwoordgroepen
van belang is levens IS de actuele situalte weergegeven.

TJ.be.l7.11~ Indrc.a.tI~e do~lrt!aJls4tl@:

lo.v_ ull&angssllu.tU@'

Aclueel

Sasis
atl@rnatief

MuimuJ

VKA

MMA

alternat!e'

Rtvlerrombout

1

3 SP

3 SP

3 SP

3 SP

Winde

0

30 re

30 re

30 re

30 re

0

5 SP

28 SP

20 SP

15 SP

+

5 r.

28 r.

20 re

'5 ro

~salamander
Snook

2 f.

22 Ie

1 SP

1 SP

, SP

Kwak

0

0

0.7 re

07 re

06 ro

Bever

0

2 ro

5,.

5 ro

Dr bJauwtle

0

9 SP

2 SP

2 SP

I(warielkonrns

0

3 SP

, SP

, SP

0

4

5

5

81.owoo...1

A.ntal soorl8JOepen met
sleuteloDDulatles

sP- deutelpopuilltrf!

re. reproduct'l've fenhtld

'09

(ZIf!

oak btl/age 9)
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--

-

-

S fe
7SP1 SP
5

-

-

Ult de tabel valt af te lelden dat voor meerdere soortgroepen duurzame
(sleulel)-populal'es op de HemelrlJkse Waard mogen worden verwacht
Hlervoor geldt dat de Waard dan als reservOir zal gaan funclioneren
van waar ull populatles In klelOere gebleden In de omgevlOg sleeds
kunnen worden aangevuld Voor andere soorten zal de HemelnJkse
Waard loch omvangrijke populatles kunnen herbergen, al kan dan nlet
van een sleutelpopulatie worden gesproken.
Ten opzichte van de actuele sltuatle betekent dlt een zeer forse
verbeterlng In hel MMA. VKA en het Maxima.al Alternaltef mogen
meer sleu elpopulatoes worden verwacht dan In het Baslsalternatlef
De verschillen tussen de alternatieven onderling zijn veel minder groo
Samenhangend met een substantieel groter areaal zachthoutoolbos en
moerasrulgte mogen voor het MMA. VKA en Maximaal Alternatlef
sleutelpopulatles worden verwacht Voor hel Basisallernatlef geldt dal
met hoewel sprake kan ziJn van een fIonke broedpopulatle.
Soortengroepen van meer drogere tot hooguit matlge vochtlge
ecotopen (Bruin blauwtJe. Kwartelkoning) zlJn hel best af met het
Baslsaltematlef en In mlndere mate het VKA Voor deze soortgroepen
scoren hel MMA en Maxlmaal Alernatief weliswaar mlnder goed. maar
kan voor de Kwartelkoning·groep nog altijd sprake zljn van een
sleutelpopulabe op de HemelnJkse Waard
Hel MMA bledl plaats aan een wat meer gedlfferenlleerd aantal
sleutelpopulatles. kenmerkend voor een meer evenwichtige verdeling
van ulteenlopende habitats dan hel Maxlmaal Alternatief. waar vooraJ
de soortengroepen voor oppervlaklewaleren goed at zlJn In
vergelijklng met het VKA ligl In hel MMA de nadruk meer op de.
gewenste. nalte naluurdoeltypen
In wat rUlmer verband vormt de HemelflJkse Waard samen mel het
nabijgelegen naluurontwikkellngsgebied Fort 5t Andries en de
toekomstige natuurontwikkeilng van de Alphense waard (Over de
Maas. aan de overzljde van de HemelflJkse Waard. op termljn een groot
samenhangende natuurkerngebied van vele honderden zOOlet een paar
dUlzend hectaren Daarmee komen voor nagenoeg aile Indicatorsoorten
duurzame sleutelpopulaties blnnen handbere,k.
Zelfs de Incidenlele VestlglOg van de Kwak kan dan voor hel Max/maal
alternatlef en het MMA nlel worden ultgesloten De HemelriJkse Waard
bledl op zich al een aanzlenliJk areaal voor de vesliglng van een
broedpaar. van deze ulterst kfltosche. verstonngsgevoelige soort(groep)
Resumerend kan worden gesteld dat voor aile allernatleven sprake zal
zijn van sterk positoeve effecten (score ++) ten opzichte van de hUldlge
sltualle. Van de alternalieven beantwoordt het Baslsallernatlef het
mlOst aan de ecologlsche doesleilingen. door haar accent op de waf
drogere natuurdoellypen
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Tabe.17.12~ Re-~ult:.ut

van d@ lI!!HlI!!de.nb~tde.llng

Be-ootdellnssulterfum

Cod!!

fluid IS

Robuustheld en ecologlsche

N4

reJatl

0

Basis.

MUlmaal

alternetie'

altern.tlef

H

MMA

VKA

++

t-+

H

I

5-

Legenda,

o

Slgnlllcan lith! nesallef efleel 'an oplreden
Stel' negattef effecl ,an opl'eden

+

SIgnificant Itchl poSltiel I gunntg tffed kan optreden

++

Sterk posltJe:f I KunstlS effect kan oplteden

Neulrdal effect I ,geen Slgnlf.cant effect

x

Nlel van toepassing

7.2.6.

Verdroging van waardevolle gebleden (N5)
Er IS geen sprake van verdroging van hydrolog.sch gevoelig gebied
Eerder lilkt er sprake van enige toename van de kwel naar de lager
gelegen polders. Dit kan tot meer kwelln poldersloten leiden. In
ecolog.sche zin kan dit In potenlle tot versterking van de botanische
waarden van die kwelsloten lelden Doorslaggevend daarvoor zijn het
aanliggende landgebruik en (slootlbeheer. Score Iich! positief ten
opzlchte huidlge sltuatie

TabeI7.13: Rfsultut van de effectenbeoordelins
Code

N5

Beoordellngscrlterlu m

Verdro£ln£ waardevolle gebJeden

7.2.7.

fluldlS

0

Buls:

Maxlmol

alternaUe'

aJtern,at!e'

0

0

MMA

VKA

0

0

Effect van varlabel stuwpell (N6)
De toepasslng van een variabel stuwpeJi zal leiden tot een
kwaliteitsverbeterlng van de
moerassige natuurdoeltypen, meer in het biJzonder het R.et/and (Peters,
2005). De vltaliteit van het riet neemt toe en er ontstaat naar
verwachting ook een groter areaal watemet Pelilluctuaties beperken
de snelle success Ie als gevolg van strooiselophop.ng In de rich tong van
rUig nelland en in een latere lase vestig.ng van bosopslag Het effect
wordt groter naarmate de peJifluctuaties groter worden en een groter
areaal onder .nvloed van de peildynamiek komt te staan Daarmee zai
dus ook de duurzaamheld van dlt natuurdoeltype worden vergroot

AfhankeliJk van de mor/ologle van de ondiepe vooroevers van de
plassen en de mate van pel/dynamlek ontstaan In meer of mmder male
in laag water situatJes slikklge oevers Hoe groter de dynamlek en
f1auwer het lalud des te groter wordt het areaal dat droogvaJL SI/kklge
oeve~ vormen een gunst.g foerageerhabltat voor aI/erie; waadvogels,
maar ook een klembed voor al/erlei plonierplanten, Of! natuurdoellype
komt In een siluatie met vast stuwpe" nlet voor Tach "ormt helln een
naluurl/Jk sysleem een Inlegraal onderdeel u'l van een wetlandsysteem
Een vanabel stuwpell zorgt er bovendien voor dat er peilverschillen
ontstaan tussen de Maas en Oude Maasarm en daarvan ge'isoleerd
Iiggende oppervlaklewateren op de waard bmnen hel gebied Oil kan
aanleldlng geven lot een grotere afwlssehng m kwel en mflltralle
processen. Deze dragen blj aan een verdere ecologische differentiatie in
de aanwezige oppervlaktewateren In een laagwater sltuatie op de
Maas, zal er een afstromlng plaats gaan vlnden vanu,t de ge'isoleerde
plassen op de weerd In de nchltng van de Maas en daarmee m
verblnding staande wateren.
Bi] een hoger peil op de Maas treedt toeslroming van grondwater op
naar de hydrologlsch ge'isoleerd gelegen plassen op de waard, In
hoeverre daadwerkel/jk kwel en Infiltratie optreden hangt samen met
de bodemopbouw. Hoe zandlger het subslraat des te makkelljk
grondwate~tromlng optreedl
TlbeI7.14: Ecologsiche effecteo v.. n..bel stuwpell (20 em)
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Legend.
Signlfteant 1.cht poslbef I gunSh&, effect kiln oplfeden

SI8nrricant loch I ne&attef erled kan optreden

o

Sterk negaBef effect kan optreden

+.....

Sterk pos1t1ef I gunshg e-ffect kan optre-d@n

NeUIt".:tr fffett I geen §]gnlflunl effect

X

N,el van toepass,"&

In theone kan met een vanabel stuwpeil de successle In het gebled. een
vorm van eye/Iseh beheer worden toegepast. Door eens In de loveel
jaar. gedurende langere tijd een wat hoger sluwpe,l aan Ie houden, zal
in de laagste delen van het terrem bossterfte kunnen worden
bewerkstelligd, len gunste van moeras en netland Vooral het MMA.
Maxlmaal alternatlef en het VKA knJgen een Wnke ecologlsehe impuis.
doordat een groot oppervlak aan natte natuurdoeltypen (moerasruigte.
plassen, lachthoutoolbos) door pellfluetuatle5 kan worden be'lnvloed
Temeer daar hel beheer en ontwikkehngsnchting op dat soort plaatsen
op een wat meer natuurhJke wljze gestuurd kan worden Het effect
daarvan en hel beinvloede oppervlak zal b'i grolere pellfluetualles naar
verwaehllng bedu.dend groter z'ln
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De effecten hjken het meest gunsUg voor het Maxlmaal Alternatief en
MMA, omdat daar het areaal zachthoutooibos en plassen het grootste
IS (tabel 7.9) Echter, de oeverzones langs de Maas en die langs de
Oude meander zlln met In deze analyse betrokken H,er bevlndt zlch
ook nog een groot potentleel areaal aan droogvallende oevers.
Daardoor zal het onderlinge verschil tussen de alternatieven MMA,
Maxlmaal alternatief en het VKA, toch mlnder groot zijn dan het nu
!lJk!.
TabeI7.15: Re!5ultut

Cod.

VAn

de eHectenbeoordelina

Beoordelln8Kriterfum

EHecten vanabel stuwpell

N6

0

Max'm..1
altem.Ue'

MMA

VKA

.!llfn.tie'
0

++

H

•

Sa51s

Huldl,

I

Legend.

o

SlsnlfKant heM nelabef eHeet ltan optre-den

..

Sterk "esanef effect "an optreden

++

Sterk

X

Nlet vln toepassln8

Neu'raal effect J Ifen

7.2.8.

~1&nlfICdnt eHect

SigOlft.cant Ilcht pos,t,ef I gunihg effect kan optreden
po~tJef I

lunslJg effect kan

opt~den

Mitigatie/Compensatie
Er ziin op basis van het voorgaande geen specifieke maatregelen
noodzakeliJk ter mitigalte van negatleve effecten op de ecologie. De
enlge te compenseren waarde betreft In principe de Poelklkker.
Bestaande ecologische waarden Zl)n zeer beperkt, welnig specifiek voor
een rivlersysteem en bovendien met of nauwehjks duurzaam te
noemen Blj ongewijzlgd landgebrulk is de verwachting dat zij op niet al
te lange termijn zullen verdwijnen.
In het Kader van de gefaseerde uitvoering van dlt
natuurontwlkkelingsproject wordt een veelvoud aan vervangende
habitats gecreeerd en een meer duurzame ecologlsche ontwlkkeling
kenmerkend voor een rivlersysteem De fasenng ,n de ultvoenng
garandeert bovendlen dat voorzover de instandhoudlngsdoeisteliing
van de Poelkikker In het gedlng zou zl]n er meer dan voldoende
vervangende habitat beschlkbaar Is. In dat IIcht kan het pIlot-prOJect
van Natuurmonumenten in de Dnehoek (20-40 hal al als rUlm
voldoende compensatie worden beschouwd
Ten aanzien van broedvogels moeten de werkzaamheden v66r de
broedperiode worden begonnen om verstonng van broedsels te
voorkomen.

7.3

Bodem kwaliteit

7.3.1.

Inlelding en methodiek
De uiterwaarden van de Hemelrojkse Waard zlJn door de sedlmentatle
van zwevend staf uit de Maas gedeeltelijk deels veronlreinigd met
zware metalen. Het gaal hierblj vooral om de aanwez,gheid van lood
Door het agrarische gebrulk heeft de toplaag van de bodem bovendlen
een relat'ef hoog humusgehalte en bevat veeI meststoffen (zle ook
paragraaf 4 4.4) Omdal de verontreiniging zich vooralln de bovenste
meters van de bodem bevindt. kan er in de huidige en toekomrtige
sltuat,e sprake ziJn van bloolstelling aan deze verontrelniglng Bepalend
voor de male van bloolstelling zijn de oppervlakte waarover de
verontrelniging zich verspreld en de gehalten van de verontreln'gende
sloffen Naast bloolstelling kan sprake z'Jn van verspreidlng van de
verontrelnlgmg via heloppervlakte- en grondwater
Door de voorgenomen ontgravlng. afvoer en afdekking van de
veronlrelnlglngen neeml het bioolsteliingopperviak af en zal ook de
mogelijkheid van verspreidlng via het grond· en oppervlaktewater
afnemen In deze paragraaf wordt de veranderong van de
bodemkwaliteil getoetst aan de normen vanUlt het bodembele,d
Daarnaast wordt lngegaan op de mate waaron de resterende
verontreln,gingen kunnen le,den tol onaanvaardbare mlCo's
Uligangspunten
Met Ingang van 1 januari 2008 wordt he! BeslUlt Bodemkwahteit (BBK)
van krachL H,ermee worden de huldfge Interventiewaarden voor
waterbodems U1t de Vierde Nota WaterhUlshouding (NW4) vervangen
door nleuwe Inventiewaarden. De nleuwe intervent'ewaarden ziJn
gebaseerd op ecologische normstelhng en 95%-waarden van het
actuele veronlrelniglngnlveau In Maas- en Rljntakken Voor enkele
zware metalen (arseen. cadmium. baroum. koper en zlnk) worden de
interventiewaarden voor waterbodems verhoogd ten opzichte van
landbodems (zle tabel 7 16)
Tabel 7.16: Oude f:11 nleuwe IntervenUewallrden waterbodem voor z:ware mllltalen

eenheld

Stol

l·wutdRn Dud

P9S M..s/RIJn

I~"leuw

188K)

(NW4)

Arsren

mg/kg

55

Cadmium

mg/kg

12

l'

85
1.

Chroom

mg/kg

380

211

380

Koper

mg/k.

190

192

190

KWlk

mg/kg

10

5

10

- .1"g/kg
mg/kg

I--- 210

81

530

579

210
580

mg/kg

220

197.

2000

Nikkei

l·

lOOd

link
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De kwalitelt van de bodem in de HemelnJkse Waard is in het verleden
enkele keren onderzocht In totaal zlJn Vier onderzoeken u'lgevoerd
verdeeld over drie deelgebieden. het Schlereiland (Haskonlng. 2000),
de Dnehoek (GrontIn'J, 200412005) en de Oeverzone (Arcadis. 1999;
eso. 2004). SIJ het onderzoek van Arcadis z,jn mengmonsters
samengesteld voor lagen van circa 1,5 meter dikte Voor zover de
resultaten van dit onderzoek een overlap vormen met de andere
onderzoeken. zijn deze resultaten nlet gebru,kt voor het beschnJven
van de bodemkwaliteit.
Ter plaatse van de nlet onderzochte delen is de verwachte
bodemkwalltelt vastgesteld op basis van de Sodemzonenngskaart voor
de Maas De resultaten van de bodemonderzoeken zijn In paragraaf
4 4.4 beschreven. Doordat boven- en ondergrond licht tot sterk
verontreinigd zijn met zware metalen en PAK's. zijn aileen deze stoffen
gebrulkt voor de beoordeling van de eHecten op de bodemkwalltelt.
Bil de reallsatie van de alternatieven wordt een refatief groat deel van
de verontre,nigingen ontgraven en krijgt vervolgens een bestemm,ng
blnnen of buiten het plangeb'ed Uit de grondbalans z'Jn de volgende
ultgangpunten afgeleid voor de beschriJving van de effecten ten
aanz,en van bodemkwalitell
• in aile alternat,even wordt de humeuze en deels verontreinlgde
rooflaag (0 tot 0.3 m-mv) geheel onlgraven Daarnaasl wordt ook
aile sterk veronlreln,gde klei (boven de InlervenUewaarde) on de
onderlaag (> 0.3 m-mv) ontgraven.
• een gedeelte van de vriJkomende licht verontreinlgde grond (ca.
75.000 m') wordt b,nnen het plangeb,ed toegepasl,n enkele
hoogwatervluchtplaatsen (HVP's);
• een grool deel van de slerk verontre'n1gde grond zal worden
afgevoerd naar een slorlplaals bulten het plangebied;
• de sterk verontrelnigde grond ,n de oever van hel zUldoostelijk
deel. ten w,den van de waterinlaat van de Teefelse wetering,
wordt nlel afgegraven, maar dIrect afgedekl met een schone of
Ilchl verontreinigde kleolaag van mlnimaal 0.5 meter Een
U1lzondenng vormt het VKA waar de verontreon,glng afgegraven
wordt.
Methodiek
Op grond van het bodembele'd wordl de bodemkwahtelt getoelsl op
drie criteria:
1. hoeveelheid sterk verontreinigde grond die wordt ontgraven en
bestemmingen van de vrljkomende grond (81);
2
de verandenng van de bodemkwallteit van de toplaag na
ontgravlng (B2).
3
de blootstelling· en verspreidingsnsico's van de resterende toplaag
(B3),
4
mate van vergravlng van geomorfolog.sch waardevolle elementen
(B4),
5
herkenbaarheld van morfologlsch waardevolle elementen In het
landschap (B5)
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Ad 1) In het on werp van de alternalieven zijn de bodemhoogtes voor
elk alternattef bepaald. Op basis van deze nieuwe bodemhoogtes en de
hUldlge maa,veldhoogte '5 berekend hoeveel verontre,nigde grond er
per alternattef wordt ontgraven
Ad 2) Doordalln de alternatieven aile slerk verontreinigde grand
(boven IOterventlewaarde) wordt ontgraven of afgedekt. 15 er sprake
van een gelijkwaardige verbetering van de bodemkwahle'l In aile
alternatieven resteert enkel schoon toilicht verontreinigde grand In de
toplaag Om hel onderscheld tussen de altematieven Ie accentueren.
wordt de gemlddelde bodemkwalite,t van de toplaag per alternat'ef
ook In concenlraties weergegeven De hUidlge kwafltelt en de kwaliteit
na ullvoerlng de maatregelen wordt vastgesteJd aan de hand van
gegevens ult diverse bodemonderzoeken
Ad 3) Om Ie kunnen loelsen 01 sprake Is van een overschrlJdlng van
hel sanerlngscriterlum vanuil de Wbb, dien! er te worden bepaald In
hoeverre sprake is van onaanvaardbare rlsico's voor mens,
ecosysleem, grondwaler en oppervlaktewaler. De beoordeling van elk
risicopad wordl uilgevoerd conform melhodlek ull de "Handleidlng
sanerlng walerbodems' (AKWA-rapport 05.006) De resullaten worden
beoordeeld volgens de onderstaande maatlattabel
Tabel?1?; M ....UilttabelBodemkwilllteJt

Cod.
81

82

..

Blooldil!'l(na~crllerlum

.

+

++

X

X

HOf?\' elneld al te varum

Groter dan

o lot

N'el>

sterk verontreini&de grond

100 000 ml

100000

afvoeren

Toename

Toename

Neulraal

(>50%)

(>5·50%)

VNanderlng

Vall

tJod~mkwalltelL

de

oppervl.!kle

t<5'"

X

Blootstellil1g· en
\,IerspreidJngrlslco's (rnerl'5.

RISICO

X

Ver8ravII18 van seomorfologrsch
waardevolle elemenlen

Kwal'!Auef

Herkenbaar~ld

ICwahtdbef

I-

va" morlologlsch

waBrdevolle elemenl~n
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Geen
f1~ko

ddnWezl1

ecologle, oppervla.klewater,

B5

I

Afname

(>5o", )

amame)

concenlratJe verontrelnlgde stof

B4

Afname
(>5-50%)

toenam of

loplaag bovrn l-wAdrden -

83

0

X

7.3.2.

Verwerklngsmogelijkheden veronlreinlgde grond
in hel 8bk wordl onderscheid gemaakt in een generlek kader en een
gebledsgericht kader In het generieke kader kan verontremlgde grond
worden toegepast tot aan de inlervenliewaarde, zolang de kwahleit
van de loe Ie passen grond In dezelfde kwa/lleitsklasse (of beter) vail
als de ontvangende bodem (stand-still beginsel)
Verontrelnigde grond boven de inlervenUewaarde kan aileen worden
toegepast bmnen het gebledsspecifieke kader Een gebiedsspeciflek
kader waarbmnen grond boven de inlervenllewaarde kan worden
loegepast IS mel vaslgesleld. Derhalve IS helloepassen van dergehJke
grond nlel mogelijk binnen dit beleidskader DII belekenl dal in aile
alternat'even de sterk verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een
baggerspecleslorlplaats bullen hel plangebled

7.3.3.

Afvoeren verontrelnlgde grond (81)
Op basis van de benodigde maaiveldhoogte per ecotoop (zie
ontwerpschetsen) en de huldige maaiveldhoogle zijn
volumeberekeningen per alternalief uitgevoerd Er Is hlerbij onderscheld
gemaakl In de vrijkomende veronlreinlgde grondstromen en de
bestemmlng van de grondstromen In de onderstaande labelzljn de
waarden voor slerk verontrelnlgde grond weergegeven.

Tilbe.! 1.18; Hoevulheld grondvmel b: 1000 ml ) per Altemltle.f met srond bowen Intet't'e.ntlewn,de
Grond5troom

Sle,'k verontleini8de Brond

(o.b.v. "ormerl"1 8SK)
SA

MMA

I

MAX

I

V~A

52

52

I

52

I

n

Af8T&ven

Ontgra.ven roofgfond.. klel

I

Bestemmen

52

hterne stortDlaau 1

52

52

72

Toel<ijnl!:Cnlena voor afvoe:ren ve:ronlrelOI,de IfDnd (81)

U,t de tabel blijkt dat blJ het VKA meer sterk verontre,nlgde grond
wordt afgegraven dan blj de andere allernatleven De oorzaak hiervan
is dat bij het VKA hel zuidelijk deel ten oosten van de jachthaven wei
wordl vergraven. blj de andere altemalievenwordldltafgedekt.De
hoeveelheld slerk veronlre,mgde grond die naar een exlerne
bestemmlng (storlplaats) za! worden afgevoerd (criterium 81) vaneert
van 52 000 lot 72000 m' In aile alternalleven IS daarom sprake van
een rlcht negal,ef
effecl (score -)
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T1be17.19 Resvltut VI" de elfecleobeoo,deUn, 8odemkw.I'telt

I 8eoo rdelinAsclll.enum

Code

Afvo~nn ve'onlrel",&d~

81

Hvld;,

Ifond

I

o

Oatil

Maxim ...

.Iternatie'

altematief

I

I

MMA

VkA

I

le&~nda

o

pos4t~t

Sllnmcant hehl nelabef eff!!'Cl Itan optrtden

+

51&",hc.ot IKht

S~,k

+to

SteJi.: posllJef I cun5b& effect lean optreden

X

Nltt van loepaSSJOI

ne,allol effect kan optrede"
NeutraaJ effect I ieen sllnlflCtlnt effecl

7.3.4.

'gunstJe effect an optreden

Veranderlng bodemkwaliteit (82)
Zoals eerder vermeld wordt In de altemat.even aile sterk verontrelnlgde
grond (boven Interventlewaarde) ontgraven In geen van de
alternatleven resteert derhalve bodem aan het oppervlak die de
interventiewaarden nog overschrlJd hetgeen een substantol!le
verbeterlng ten opzlChte van de huldlge sltuatle Inhoud Voor de
hu.dige contouren van de bodem die de mtervent,ewaarden
overschrlJd. wordt verwezen naar de f.guur In paragraaf 44.4.
In aile alternatleven resteert ultsluitend een schoon tot IIcht
verontre,nlgde bodem in de toplaag. De afname van het
bodemoppervlak dat de Intervent,ewaarden overschrlJdt. IS In aile
alternalieven grater dan 50% Voor het criterium 82 levert dlt en
poslt'eve waardering op (score ++). Om het onderscheid tussen de
alternatleven te concretlseren. IS onderstaand per alternatlef de
bodemkwallte,t van de toplaag « 0.5 m-mv) weergegeven
(zle tabel 7 20)
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Tabeo1120:

G~mjddelde bodemkw&lll~it

lop I... ! In deelg.bleden per aUernatle-f
C.mldd.ld.

Gllmeteo toncentntie In m./b: d~s_

Locatie

verbeterins.

A,

Cd

C,

Cv

Ha

Pb

NI

Zn

PAK 10

15

1,7

38

36

0,38

139

31

368

0,68

15

2,0

39

34

0.35

173

30

319

067

HUld'g

19

2.8

42

54

0,69

216

32

593

1,79

Aile alternalleven

13

1,0

35

23

0,18

110

31

528

0,29

19

2,2

44

39

0.40

181

33

466

1,04

Nevenseul

HUidt,
Aile alternaLJe....en

-1 "

Eiland~"

43"

Schlerelland

Hvld'g
Basl'5 alternlluer

13

0,6

36

17

0.10

56

29

'63

0.09

55%

Ma)(jma-a,1 allernatlef

,1

a,S

29

14

0.09

45

24

129

0.08

63%

MMA
VKA

'0

0.5

29

13

0.08

43

24

118

0.07

64%

'0

0,5

28

0.09

42

23

120

0.06

64%

13

Orlehoek

HUldlg

25

4.1

56

77

0.83

323

42

898

2,64

aIle-rna bet

18

1,6

42

36

0,45

154

32

420

0.69

47"

Maxlmaal al1emallef

16

12

47

31

0.32

123

35

344

0.49

53%

BaSIS

MMA

16

1,2

42

31

0,32

123

35

344

0.49

53%

VKA

16

1.2

42

31

0.32

\23

35

344

0,49

53%

Ter plaatse van de nevengeul en langs Iiggende eilanden IS er ,n de
alternatteven slech ts een klein onderscheld In de op te leveren
bodemhoogte' Daarom blijkt ult berekenmgen dat deze gebieden ook
een gelijkwaardlge bodemkwalite,t hebben na ontgravong. Ter plaatse
van de nevengeul blijft de bodemkwaUteit vnjwel gellJk aan de hUldlge
situatie (-, %) 81) de etianden wordl een relatief grote verbetenng van
de bodemkwaliteit gereallseerd (43%)
De meeste vanatle on de alternatleven vmdt plaals op het Schlerelland
Dft feldl dan ook tot een grote vanalle on de bodemkwaUtell pe,
alle,natlef In hel 8asisalternattef wordl aileen de rooflaag ontgraven'
Dlt resulteert In een kwallteltsverbetenng van 55%,

• Hel anderscheld lussen het Maxlmaal allernal,eflMMAIVKA en hel
8asJSallerna~ef varleerl athankelijk van de laca~e van 0 tot 0,25 m
• In aile allernaloeven wardl naast de reguhe,e antgrav,ng ap basiS van het
anlwerp. oak aJle sterk ve'anl,e,n.gde grand (baven mlervenUewaa'den) In de
anderg,ond gesaneerd mlddels antg,av.ng en/af gedeelleh)k afdekken
(.solalJe)
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Bil het MaJ(lmaal aJtemaltef. het MMA en het VKA wordt naast de
rooftaag ook een deet van de IIcht veronlrelOlgde klellaag ontgraven
Doordalln het MMA en het VKA de waterriJke zones ZIJn gelokallseerd
op de plekken waar relabef hoge concenlralles on de bodem worden
aangelroffen. wordt In deze altemabeven een leIs betere
bodemkwaJltelt verkregen (64%) dan blJ hel Maxlmaal Altemallef
(63%)
De Driehoek IS van aile deelgebieden het sterkst verontrelOlgd on de
huldige situabe Vooralln de oever. len oosten van de oude Maasarm,
IS de bodem dlffuus verontrelnlgd mel/ood In het Baslsallernallef leldl
de ontgravlng van de rooflaag lot een kwailleitsverbelerong van 47%
De ontgravlng in het Maxlmaal altematlef, het MMA en hel VKA ZIJn
vriJwel gellJkwaardlg, de verbetering bedraagt blJ deze allernatleven
53%
Op baSIS van hel voorgaande wordt geconcludeerd dal ten aanzlen van
de veranderong van de bodemkwaillell (criterium B2) bl) het
Baslsaltemallef een IIcht posllJef effect wordt verwacht (score +) Zowel
voor het Maxlmaa/ alternallef als voor het MMA wordt een sterk
posltief effect verwachl (score ++) Bil aile altematleven ge/dl dat na de
herinrochllng van de ullerwaard plaatsellJk herverontrelnlglng kan
plaatsvonden
TAbel7 21: Resultut YAn dt eff~ctenbeoordel1nI8odemkw.ntelt

B.oordeJinascnte,ium

Code

82

HUldiS

I

8A

Vtrandenng VA" de bodemkwahtelt

- Opp<",'aI<l< toplug boy,. I·
wurden
. Concenlrabe vetonlrt,nl.de stoffen

0
0

H

+

MA

MMA

V~A

-.. - .-.

,..,

legenda.

o

S.&ntfK:at'lt IJcht ne&abef t':ffecl kan optreden

..

SlgnlfJCant Iteht pm,hef , gunsbg effeel kan opl/eden

Strrk nega.tJef effecc Itdn oplfeden

++

Sterk posdte"f I gunsbg effect kan 0plfeden

X

Nlet van toepasSIOC

NeutraaJ

eff~ll g~n ~gnlfH:.aJ1t

7.3.5.

eHect

Blootslelling. en verspreldlngsrisico's (83)
Een verontreonlgde waterbodem kan aileen rlsico's veor de mens of
ecologle opleveren als de verontrelniglng zlCh ,n de toplaag van de
waterbodem bevlndl Volgens de .. Handleldong sanerong waterbodems"
wordt aileen gestart met een nader onderzoek (on vorm van
modelberekenongen) als er sprake Is van overschnJdong van de
Inlervent,ewaarde

Aangez,en er na ontgravlng/berg,ng geen sterk veronlreonlgde grond
meer in de toplaag aanwezig Is, Is blootstelling van de mens en
organismen aan veronlreinigingen nlel te verwachlen en kan een
verdere nslcobeoordellng achlerwege bhjven Er is dus geen speake van
onaanvaardbare nsico's voor de mens en ecolog,e.
Verspreidlng van veronlreinlgde sloffen vanult de waterbodem kan
oplreden rlchUng hel oppervlaktewaler en het grondwater Het ris,co
van verspre.ding naar hel oppervlaktewater is In uiterwaarden met
name afhankelljk van de stroomsnelheld en de bodemkaraklerlstieken
In de "Handfelding sanering walerbodems" wordt aangenomen dat
opwervelong of eros'e van bodemmatenaal kan plaatsv,nden b,j
stroomsnelheden groter dan 0.3 m/s. Op een sterk cohesieve,
geconsohdeerde bodem treed I erosle pas op blj stroomsnelheden groter
dan 0.8 m/s. Voor bod ems met een onafgebroken vegetatledek. zoals
de meeste bodems van u,lerwaarden, mag worden aangenomen dal
geen opwerveling optreedt als gevolg van stromlng.
Rlv,erkundige berekenongen laten zien dat er ,n de toekomsl,ge siluatoe
slroomsnelheden kunnen worden bere,kt van corca 0,3 0,4 mls bij
maatgevende afvoer (3.800 mJ/s b,j 60rgharenl Gez,en de relatief rage
stroomsnelheden en het fe,t dal de Hemelrijkse Waard on de toekomst
een onafgebroken vegelatiedek zal hebben, ,s er naar verwachtong
geen sprake '5 van verspreldlng van verontreonigde sloffen naar het
oppervlaklewater
Verspreid,ng van stoffen vanu,t de waterbodem nchtong naar hel
grondwater Is afhankelljk van de snelhe,d waarmee het
oppervlaktewater door de waterbodem Inflltreert. Ind,en tussen de
verontreinlgde walerbodem en hel watervoerend pakkel een schone
klel- of veenlaag aanwezig IS. die ononderbroken minomaal1 m dik is,
faat de geohydrologische situatie geen verspre'dong naar hel
grondwater toe. Uit de geohydrologische schematisering bhjkt dat de
deklaag (bestaande ult klei) ler plaatse van de Hemelrijkse Waard
gemlddeld 2.5 meter dlk is (zie paragraaf 74) Hierdoor 15 de
verspreid,ng naar het grondwater te verwaarlozen en IS er geen sprake
van een onaanvaardbaar rislco.

a

Op baSIS van het voorgaande wordl geconcludeerd dat er ,n aJle
alternatieven geen onaanvaardbare nSlco's resteren. Ten aanzlen van
de biootsleillng- en verspreldingsrlsico's van de resterende licht
verontrelnlgde grond (cnterlum 63) kan derhalve voor aile alternatleven
een posll,eve waardenng (score ++) worden toegekend
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T&beI7.22: Resultut VAn de effectenbeoofdelinaBodemkwalilelt
eeoo Idelin Sseri teri um

Code

BloofslalUng- an verspretdingl1sk:o·s

B3

Huldlg

0

S..I.

MufmuJ

..ltem.. Uef

.ltern.Uef

MMA

++

VKA

+t

{mens. ecologl•• OllPerviaktowa'Bf.

,

mondwale,l
le8 tonda

o

Significant Utht posltief I gun'Shs e-ffe-ct kan optre-den

Si8nlfH::anl IIchl negahef effect kan optreden

+

Sterk negatlef effect kan opu-eden

++

Sterk poSttJef I gunst" effect kan optredeo

Neutralll effect I geen slgmflcant effect

X

Nlet van toepassJng

7.3.6.

Geomorfologie (B4 en B5)
De belangrrjkste geomorfologlsche waarde In het gebled wordt
vertegenwoordigd door de afgesneden rlVlermeander Deze bh)ft In aile
allernatieven behouden In aile altemalleven word t het hUldlge
kronkelwaardcomplex met ongeveer een halve meter of meer afgegraven
In het maxrmaal altemalief wordt het kronkelwaardcomplex lets meer
vergraven
In het meest mlheuvrrende/llk alternauef (MMA) en het
voorkeursallernalJef wordt de herkenbaarhe,d van de kronkelwaarden
door accentuering In hchte mate verhoogd Bi) de ullwerklng van het
Inrrchbngsplan zal h,eraan extra aandacht besteed moelen worden
Bi) het maximaal alternatief worden de kronkelwaarden nabi] de dilk
vergraven. De kronkelwaarden op het schrerelland worden ,n VOrm lets
versterkt Deels worden h,er nleuwe drepere kronkels aangelegd, op
locaties van de oudere laagtes. De waterplassen drchterbij de Maas In het
maxlmaal alternalief hebben geen enkele relabe met de vorm van het
onderliggend landschap
In het MMA en VKA worden aile kronkelwaarden in vorm zoveel mogeh)k
vel'5terkt. deels door laagtes. dee~ door rellelvolgend ontklelen BIJ het
basisalternabef tot slot worden de hUld'ge hoogteverschdlen zoveel
mogellJk in stand gehouden De score verloopt dan ook van hcht negatlef
vocr het maxlmale altemabef tot hcht poslbef voor het MMANKA

TabeI7.23: A:esultut van de ~ffectenbeooldelin.& Geomorfologie
Code
8_

Beoorde11"8 sell ted um

Mulmul
.ltil!mAUef

MMA

VKA

alternatl.f
0

.

..

-

.

0

0

.

•

+

HuldlS

van velaravlng Vilr'l
lI:e<Jmorfologlsch waardil!vDlIr
Mal~

8ul,

elementen

85

Helkenbaarneld van

seomorfologlsch waardevolle
element!n In

"'l!t landschap

legenda
SIgnifIcant Itehl ne&atlef effect $(an optleden

Strlk negaUef
o

eU~ct lean opueden

Neutraal effect I geen SIgnificant effect

7.3.7.

+
++
X

S'g",f'cont Iieh! poslI'.1 , gun,"g .ffect kan opt/eden
Stelle pOSihef I gunSll8

tff~et

Itan optteden

Nlet van loepass'"8

MiligatielCompensalie
Vetandering bodemkwalitelt

a,j de a/lernatieven IS ,n het ontwerp U1lgegaan van ontgravlng en
verwlJdering van aile sterk verontre,n'gde grond (boven I-waarden) ,n hel
plangebled ren aanzien van de verandenng van de bodemkwa/ltelt van de
toplaag (B2) en de blootslell,ng- en verspreidlngsns,co (B3) wordt dus een
sterke verbetenng berelkt en hoeft er dus ook n,et gem.tlgeerd Ie worden
Afvaeren grand
ren aanzlen van het enter/um "afvoeren van verontrelnogde grond" kan
gemihgeerd worden door de localie van geulen en plassen zo te k,ezen dal
de sterk verontrelntgde grond In de onderlaag noel vnjkoml Een tweede
maatregel voor hel reduceren van de alvoer van grond IS de aldekking van
sterk verontrelnogde grond in het plangebled
Geomorfologie
Kronkelwaarden zovee' mogelijk meer alleesbaar maken ,n hel
landschap, overlge waarden behouden Bestaande hoogten gebrUlken
voor uitzlChtpunten en wandellngen, geeft exIra accent.

7.4

Geohydrologie

7.4.1,

lnleidlng en methodiek
De herinrichting van de Hemelrijkse Waard kent een aantal actlvite!ten
die invloed (kunnen) hebben op de grondwaterstrom,ng:
• het afgraven van de roofgrond (b/) aile alternatieven),
• het afgraven van de klellaag eronder (met btJ het Baslsalternallel);
• hetlokaalompullen 10kaaJ algraven van zand en berglng van nletvermarktbare klel en roolgrond In de onlstane ruomle (aileen blJ
Maximaal ailernatJef).
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Door de afgravlng van (een deel van) de deklaag treden tegehjkerti)d
twee effecten op:
1
de afgravlng maakt de deklaag beter waterdoorlatend. Regenwater
kan daardoor makke/ljker doorsiJpelen naar het zandpakket onder
de deklaag, en In de situatles waarln het gebled door de Maas
overstroomd wordt (en dat Is vaker dan nul dnngt ook het
Maaswater makkeliJker via de deklaag door naar het zandpakket
eronder. Dlt kan tot gevolg hebben dat er via dlt zandpakkel ook
extra grondwater naar het binnendlJks gebied stroomt, of dat het
binnendijks grondwater monder makkelijk weg kan stromen naar de
Hemelrijkse Waard. In belde gevallen kan dlt zorgen voor
verhoglng van grondwaterstanden en/of kwel blnnendljks;
2
de deklaag die momenteel grondwater vasthoudl. wordt
afgegraven. In het plangebied zelf zakken daarom de
grondwaterstanden, en deze kunnen ook de grondwaterstanden In
de omgeving mee omlaag trekken
Deze effecten zlJn on het kader van het MER onderzocht, en wordl
h'eronder beschreven De veranderingen van de grondwaterstand
kunnen blj een bepaalde omvang effect hebben op
grondwaterafhankehJke natuur, land- en tuonbouw. bebouwing en
bestaande grondwateronttrekkongen
Methodlek
am de effecten van de ingrepen te kunnen kwant,f,ceren IS een
numerlek grondwatermodel opgezel. Ais basis voor de
geohydrologlsche schematlsat,e van het model z'Jn het Zandmaa51
model (Iwaco, 1996) en het waterdoelenmodel (NITG-TNO) gebrulkt
De begrenzong van het model voor de Hemelnlkse Waard IS
aangegeven in figuur 7.4.1 Het model Is ge,)kt aan de
stijghoogtemelingen van pel/bulzen ,n het gebied. De belangnJkste
parameters voer de doorwerkong van de effecten van het afgraven van
de deklaag ,n de Hemelnjkse Waard zl)n het doorlaatvermogen van het
eerste watervoerende pakket en de hydrau/lsche weerstand van de
deklaag

f1BuUI 7.4.1. Be&renl.Jng afondwAtermodel Hemelrljkse Wurd

Het alternat,ef met de grootste vergravlng en dus de grootste ingreep
In het grondwatersysteem Is het MiU<lmaal alternatlef. VanUit
grondwater-oogpunt is het versehil tussen het Max,maaJ alternattef, het
MMA en het VKA verwaarloosbaar Het Baslsalternatief daarentegen Is
wei sterk versehillend. hier wordt sleehts de roofgrond afgegraven; dat
is de bovenste 30 em. van de deklaag De deklaag is In het gebled
gemiddeld 2,5 meter dik. Afgraving van 30 em hiervan (12%) zar
beperkte gevolgen hebben voor het grondwatersysteem,
In het grondwatermodel Is de maalverdverlagong behorend blj de
ingrepen Ingebraehl en is ter plaatse de hydraulisehe weerstand van de
deklaag verlaagd. Het water In de laagtes staat niet In open verbindlng
met de Maas. Aileen Indlen het grondwater de laagtes aansnljdt.
bevatten deze open water.
BI) het Maxlmaal alternatlef wordt ook een kleiberglng gemaakt Di Is
een gebled van ea, 10 hectare dat In het kader van dit MER voorloplg
naast de u'tmondlng van de oude Maasarm IS gepland Ter plaatse van
de kleiberglng worden de goed waterdoorlatende zandlge afzettlngen
van het eerste watervoerende pakket afgegraven en opgevuld met nletvermarktbare grond. die mallg tot slecht waterdoorlatend 's. In het
grondwatermodells dlt gesimuleerd mlddels een zone met vermonderde
waterdoorlatendheid.
De sltuatie met Ingrepen wordt verge/eken met de hUld,ge situalle;
deze dlent als referentie
De effecten van de herlnrichting zijn bepaald In een paar versch,lIende
hydrologlsehe omstandlgheden
1 een" gemlddeld natle" slluabe met een gemlddeld Maaswaterpeol en
een relatief hoog neersragoverschot (dus al "van nature" hoge
grondwaterstanden). leldend tot het niveau van een gemlddeld
hoogste grondwaterstand (GHG) Het neerslagoverschot Is zo gekozen
dat de grondwaterstanden In het model ongeveer gelijk is aan de GHG
die op basts van de gemeten grondwaterstanden kan worden bepaald.
2, een" gemlddeld droge" situatie met een gemlddeld Maaswaterpell
en een gering neerslagoverschot. reidend tot het n1veau van een
gemlddeld /aagste grondwaterstand (GLG) Het neerslagoverschot
is zo gekozen dat de inltil!le grondwaterstand ongeveer gelljk IS aan
de in pellbulzen gemeten GLG situatie;
3 een hoogwatergolf In de Maas met een herhallngstljd van 1/50
Jaar Het Maaspeil bedraagller plaatse van het plangeb,ed
max, maar 6.8 m +NAP Ais beginvoorwaarde van deze
liJdsafhankeli)ke berekening 's een sltuatie genomen met relallet
hoge grondwateraanvuliing Deze grondwateraanvulhng is zo
gekozen dat de grondwaterstand bi) de komst van de
hoogwalergolf ongeveer gell)k is aan de GHG die op baSIS van de
gemeten grondwaterstanden kan worden bepaald
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In de~e drle hydrologlsche situatles Zljn de eHecten van de herinnchtlng
op de grondwaterstanden bepaald Tevens IS voor de hoogwalersltualie
de verandering van de kwel blnnendijks gekwantlficeerd.

7.4.2.

Resu Itaten modelberekenIngen
Maxlmaal alternalief
De berekende veranderingen van de grondwalerstanden In de
gemiddeld na Ie en droge siluatle en de siluatie blj de hoogwalergolf
als gevolg van hel Maxlmaal alternatlef zlJn weergegeven In de figuren
7.4.2 en 7.4.3 en 7.4.4.
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De berekende eHeclen laten he! volgende beeld z,en
• door het verlagen van het maalveld In het plangebied zakken ook
de grondwaterstanden De deklaag die momenteel het grondwater
vasthoudl wordt immers afgegraven Oit effect treedt op in zowei
de gemlddeld natle als de gemiddeld droge situatle,
• ter plaalse van de klelberglng lreden grondwaterstandsverhogingen
op als gevolg van de slechte doorlalendheld van de berging,
EnerIljds stuwt de berging hel grondwaler op dat van ziJwaarts a.an
komt stromen. en anderzijds laat de berging ook slechter
regenwater door, waardoor de grondwaterstanden ter plaatse van
de berglng hoger worden dan het hUldlge nlveau,
• lokaal onlstaan blnnend'Jks verhog,ngen van de grondwaterstand
Oeze grenzen steeds aan plaatsen waar In hel plangebled hel
maa,veld nlet of nauweltJks wordt verlaagd (blJv het zu,doostelljk
deel van het plangebied). Hier zakt de grondwalerstand in het
plangeb,ed nlet, maar zl)n wei de gevolgen merkbaar van een
loegenomen infiltralle van waler In het zandpakket Netto revert
dal een beperkle grondwalerstandsverhoglng op;
• tljdens hel gesimuleerde hoogwaler op de Maas Inundeer hel
buitendlJkse geb,ed nagenoeg volledig. Er worden daardoor aileen
vlak langs de d,jk, waar burlendi)ks geen ,nundalle
optreedt, effeclen op de grondwalerstand berekend.
Tijdens de hoogwatergolf In de Maas neemt kweldruk op het laag gelegen
blnnendlJkse gebied loe. Het oppervlaktewater voert dlt extra water af De
tOlale hoeveelheld water die tijdens een hoogwater maxlmaal moet
worden afgevoerd bedraagt 2 100 m'/dag Voor een deel bestaat deze
hoeveelheld ult een toename van de kwel (1,850 m'/d), voor een deel wt
een afnarne van de Inf1ltratJe van water naar de ondergrond (250 m'/d),
MMA en VKA
Vanuit grondwateroogpunl's het verschillussen het Maximaa'
allernal,ef. hel MMA en het VKA verwaarloosbaar Het emge relevante
verschil wordt gevormd door de kfelberging; deze IS bi) het Maxlmaal
allernalief aanwezig. en bi) de andere alternatieven nlet De
grondwatereffeclen van het MMA en VKA zijn blnnendijks gelljk aan
het Max,maal aJlernatief 8urtendiJks is er aileen een klein verschilier
plaalse van de kle.I~[g\[lg. in een gemiddeld droge silualle In figuur
7.41 Is Ie zlen dat In deze droge sltuatle er sprake Is van een klelne
verhoging van de grondwaterstand ter plaatse van de klelberglng Dlt
komt omdat de kle'berglng mlnder goed doorlatend IS dan de
momenteel aanwezlge bodem Zonder klelbergmg (dus blj het MMA en
VKA) zal deze grondwaterstandsverhoging bij droge sltualles njet
voorkomen

Basisallemaliel
Hel BaslsaiternalJef brengl een beperkte afgravlng van de deklaag met
zoch mel' (0,3 meier roofgrond van een ca 2,5 meter dikke deklaag)
De effecten h,ervan op het grondwater lijn zeer beperkl.
De grondwaterstandsveranderlngen IIJn In aile beschouwde
hydrologische omstandlgheden (lie par 7-4.2) klelner dan 4 em., en
daarmee voor de ler plekke aanwellge grondwatergerelateerde functles
niet significant.
7.4.3.

Effecten op grondwalergerelaleerde funclies (GE01 en GE02)
De effecten op verdrogingsgevoelrge natuur zi]n besproken in par
7 2.2 De effeclen op grondwatergereJateerde functles voor het
Maxlmaal aJternatief, het MMA en VKA worden h,erna besproken
Voor het Basisalternatief worden geen effecten op
grondwalergerelateerde functles verwacht gezien de geringe
grondwaterstandsveranderlngen
Landbouw
Voor de landbouw lijn de verandering van de GHG en GLG van belang.
BlnnendlJks wordt een gerlnge verhoglng van de GLG berekend In een
lone vlak langs de dljk. U,l de berekende GtG In de hUldige slluaUe
(circa 1,5 meIer onder maalveld) bJijkt dal een verhoging van de
grondwalerstand h,er lal lelden 101 hogere landbouwopbrengslen.
Deze worden over hel algemeen nlel meegenomen In de
effeclbeoordeling van soortgelijke sludies. Een veranderlng van de
GHG In landbouwgebied treedt aileen op aan de luidkanllussen de
diJk en de N626. Er wordl hier een verhoglng van de grondwatersland
berekend van maxlmaal 0,1 meter De hoogsl berekende GHG In dele
zone wordt berekend op circa 0,5 meier onder maaiveld Bij een
bodemlype van Rn44C belekenl dll dal een
landbouwdepressleloename van maxlmaal2% te verwachlen IS.
Bebouwing: grondwateroverlast
Aileen ter plaatse van de bebouwlng ten westen van de Hemelrijkse
Waard worden slgnlficanle grondwaterstandsverhoglngen berekend
tljdens hoog water op de Maas. Binnen de verhoglngscontour van 0,1
meter lljn enkele boerderijen gelegen. De berekende grondwaterstand
blrjft echter lager dan 1 m onder maalveld en daarmee is geen
wateroverlast te verwachten ten gevolge van de voorgenomen
buitendijkse maatregelen.

Bebouwing: zetting
Er worden bmnendijks In een normale GlG'sltuabe (blJ een gemlddeld
Maaspeil) aileen verhogingen berekend Gezlen het feit dat de
HemelriJkse waard direct achter een sluw IS gelegen kan verwacht
worden dat het Maaspell altljd hoger zal zljn dan de bmnendljkse
grondwaterstanden zodat de voorgenomen maatregelen In droge
omstandigheden aJtijd de grondwaterstand enlgszins zullen verhogen
RIsico op zetting is daardoor niet aanneme"jk
Onttrekkingen
Blnnen de zone waann de grondwaterstand In het watervoerend pakket
(circa 1 km) bernvloed wordl Zl)n geen ontlrekkingen bekend
TaboI7.24· Ro.ultul beoo'dollnl
code

GEO,
GE02

beoG,delin gscrllerlum

Su's·

MalClmul

.ttern.tief

anomali.'

RISlco op g,ondwateroverLut
bebouwjng

Opbrencst vt'rande"ncen
landbouw

0

0

0

.

NtNtA

Voorkeurs~

Alternatie'

0

0

.

Le8cmda

o

S'8n1hcant IteM posltlef I gunsu! rffeet kan optfeden

Significant Ijeht nesabe' effect kan optreden

...

Sterk negaller effect kan opu-eden

++

Sterle pasutef I 8U05b& eHect kan opveden

Neolraal effect I geen signIfICant effeel

X

Niet van toepassing

7.5

Waterkwallteit

7.5.1.

Inleidlng
De herlnnchting van de HemelriJkse Waard kan enig effect hebben op
de waterkwallte'lln hel plangebled en de Maas. Ooordat het
plangebled In de hUidlge sltuatle vrijwel geen ondlepe plassen be vat, 15
er oak geen effect op oppervlaktewateren in het geb,ed zelf
Ovenge effecten kunnen van verschillende mvalshoeken worden
beschouwd
• vanuit de bodem De afgravmg en alvoer van het meest
verontrelnlgde deel van de aanwezige deklaag heeft een posltief
effect op de verspreldingsmoge"Jkheden van verontrelOlgmgen In
de bodem Olt effecl is reeds besproken in par 7.3.
• vanUlt het grondwatersysteem Door de hennnchtmg zal het
grondwater onder de ulterwaard vaker en beter In contact komen
met het Maaswaler. en kunnen verontremigmgen In het Maaswater
dus gemakkelijker doordrlngen In hel grondwaler bultendljks, en
door Inflltratie mogeliJk ook In een zone blnnendijks Er Is geen
speclfiek kader voorhanden om deze verandenngen te beoordelen;
• ecologlsch. De hennnchbng heeft een posltle( effect op de
ecologlsche waterkwa"telt (zle onderslaand kopje)

7,5,2.

Relatle met maatregelen KRW (W1)
In het kader van Implementatie van de Europese Kaderrrchtlijn Water
(KRW) werkt RWS limburg momenteel (siluatle mel 2007) aan een
beschrijving van het waterlichaam 'Bedijkte Maas', een over<icht van de
doelen en een over<lcht van mogelijke effeclleve maatregelen gerlcht
op verbetenng van de ecologlsche kwalitelt.
De herinnchUng van de HemelriJkse Waard, met de voorziene
omzettlng van landbouwgrond naar natuurgebled, de realisatie van
strangen en natuurliJke oevers, past In de doelen die In het kader van
de KRW voor dlt deel van de bedljlcte Maas worden opgesteld. De
hennrichling slUlt aan bij enkele maatregelen'
•
reallsatoe eenzoJdog aangetakte strangen;
•
natuurliJke oevers;
•
verlagen uiterwaard. functle gericht op natuur
De hennrichtong wordt per saldo als posltief beoordeeld. waarblj
onderscheod wordt gemaakt tussen het MMA, Maxlmaal alternatlef en
VKA (score ++, sterk positlef) en het Basisalternallef (score +, posftief).

TabeI7.25: Resullul beoordeUn8

code

beoorde Unsscriterlu m

W1

RealisaUe KRW·doelen

8asTs4

Maxlmul

allemA-tief

altemaUef

Huldl8

I

0

~

++

MMA

Voorkeufs

4

&.ltern"tlef
++

++

legend.
S,srH'lcant IKht oegalle' effect kan Dptreden
o

...

S.gnlhcant IIcht posltlef I gunstig effect kan Dptreden

Sterk negatl~f effect kan optreden

+-+

Sterk poslbef I ,unsbg eHect kan optreden

NeutraaJ effect I geen slBntftcant effect

X

Nlet van toepasslng

7.5.3.

Vertroebellng Maasgeul (W2)
Het ontgraven en bergen van grond kan vertroebeling veroorzaken van
het oppervlalctewater en heeft daarmee invloed op de kwaliteit van het
oppervlaktewater De mate van verooebeling is afhankeliJk van de
bodemkarakterlsloeken en de toegepaste ultvoerlngsmethode. De meeste
kans op een nadelig effect van vertroebeling op de Maasgeul treedt op bij
de ontgravlng van de nevengeul en bij de ontgraving/berglng van grond
ter plaatse van de kleiberging. De effecten worden hferonder besproken
Ontgravlng van de nevengeul
De ontgravlng van de nevengeul wordt ultgevoerd met hydraulische
graafmachines. De ontgravlng zal zoveel mogelfJk zonder open verblndlng
met de hoofdgeul worden ultgevoerd Hierdoor bllJft de ullwlsseling van
gesuspendeerd bodemmatenaal beperkt en zal naar verwachting welnlg
blJdragen aan de autonome vracht In de Maas.

Onlg'raving ter plaalse van kleiberging
De ontgrav,ng van de klelberg,ng zaJ grolendeels worden ultgevoerd met
een zandzUlger Vertroebeling aJs gevolg van hel zUigen is waarneembaar
van enkele mele... 101 enkele Ilentallen mete... afstand van de zUigmond en
heeft dus een zeer lokaaJ karakter.
Na ontgrav,ng wordt de grond b,nnen de kle,berg,ng in schepen geladen
voor transport.
Transporlwater zaJ via overvloei in de plas lerecht komen, waardoor lokaal
vertroebehng ontstaat rondom het schlp. Vanwege de ontgrav,ng wordt er
netto volume aan de afgravlng onltrokken (grond wordt weggevoerd) en
zaJ er per saldo water naar de plas toestromen Hierdoor wordt de
ve...preid,ng van vertroebehng naar het Maaswater verder belemmerd
Berglng van grond in klelberglng
De berging van materiaal vanaf de kant gebeurt met vrachtauto's Het
materiaal ghjdt langs het talud naar beneden en veroorzaakt hlerblj
vertroebeling Wat betreft slortverhes IS deze methode vergeli)kbaar
met" grijper boven water" (Ministerie van Verkeer en WaterstaatAKWA, 2000) Uit onderzoek naar zwevende stofconcenlraties blj het
storlen met een gnJper boven waler bllJkt da! ,n het bovensle dee! van
de waterkolom een concenlrat,everhoging plaatsvindl van gem'ddeld
100 mg/l en 150 mg/l In hel ondersle deel van de waterkolom Het
potenti!le slortverl,es bedraagt circa 7% Daar er beperkl sprake is van
stromlng zlln er geen ultwaaJerende verlroebehngswolken Ie
verwachten
Beoordeling altematleven
Het effect van vertroebehng door onlgrav,ng van de nevengeul.s vanwege
de beperkte ontgravlngdieple en de lage Ultwissel,ng mel de Maas beperkt
en zal naar verwachtlng weinlg bijdragen aan de Iolale vracht in de Maas,
Op grond h,ervan wordt voor aile allemalieven een IIthl negallef effecl
verwacht (s<:ore -I.
Blj hel Max'maal alternatlef wordl grand ontgraven en loegepasl In de
klelberglng. Vertroebehng In de wlnplas treed I hier op als gevolg van
overvloel en slort van bodemmateriaal, Door de relallef gei'soleerde
Jigging van de wi'nplas word! n beperkte b1ldrage aan he! zwevend
slofgehalle In de Maas verwacht (score -I
Tl.beI7.26: Resultut beoord.lln&

code

HuldfS

beoordelfn&iSCrlttrium

Vertroebellns Maasgeul

Wl

Basis·

Mulmul

aJtltrnalief

alternatlef

-

0

MMA

Voorhurlallo,"I,I•.,_

.

Learnda
SIBmhcantltc:ht pas-tiel I lunstl&: effeci k.n oplrtdt'n

SI&nlflcant het'll neBalJrf effect lean optreden
o

Sterk ne&dt1el effect kan oplleden

....

Sierk pos1llef 'lunStl& rUter kan oplreden

Neutraal eHeet I getn sIgnIficant effect

)(

Ntet van toepasstng

134

HrrlnrlChtln& Hemebl,ksr Wurd

7.5.4.

Mitigatie/Compensatle
een beJlenscherm ter plaatse van de open verblndlng naar de Maas kan de
verspreidlng van gesuspendeerd matenaal via de waterkolom belemmeren.
een bellenscherm is aileen dan effectief als er geen significante stroming
haaks op het bellenscherm is Verwacht wordt dat er door de
ontgrondings· en stortacbviteiten slechls een geringe stromlng kan
optreden ter plaatse van de open verbinding.

7.6

Landschap, archeologle en cultuurhistorie

7.6.1.

Inlelding en methodiek
Navolgende paragrafen geven een beschrijvlng van de
effectbeoordeling voor de aspecten landschap. nieuw landschap.
cultuurhistorie en archeologie. Tot slot voigt In paragraaf 7.6.6 een
ovefZlcht van mogellJke maatregelen ter mltigat.e van eventuele
negatleve effecten

7.6.2.

landschap (LCA 1)
Structuurdragers
De belangnJkste structuurdragers de oude Maasarm (atgesneden
meander). de Maasdllken en de Maasloop blljven aanwezig Deze
elementen vormen ook 111 het OIeuwe landschap de dragers Klell1ere
elementen die deze structuur verder bepalen zl]n bi)voorbeeld de
bakenbomen en de rietkragen langs de oever van de Maas.
In he BaslSalternatief blijven de bakenbomen de vaargeul aangeven.
waardoor de IIgglng van de Maas ook binnen het natuurgebled
vooralsnog gemarkeerd blijfl In de overige alternatieven zullen deze
bomen grotendeels verdwiJnen en ontbeert de hoofdwatergang dlt
accent
Belangrijk voor de structuur zijn ook de opvallende elementen, die
orlentatie vanuit hel gehele plangebied mogelijk maken Dit zi)n vooral
de kerktorens van Teeffelen en lIthoijen. en de stuw. Aan de overzijde
van de f1Vler vooral de kerkloren van Alphen en een molen. Deze
opvallende elementen worden In aile alternatieven minder zichtbaar,
maar zullen vanaf enkele plekken op de dfJk zichtbaar bllJven vana! de
overzijde Dit is overlgens ook afhankelijk van het beheer
8eeldkenmerken
De openheid in het beeld en het verrelkende zichl. de weidsheld wordl
mlnder In aile alternalleven Rlellanden met well1lg w.lgopslag ziJn nag
re/atief open Deze gebleden zijn even open als huidige malsvelden
Hetzelfde geld! voor graslanden waarop weinig wllgenopslag de kans
knjgt Vanaf de dlJk Is In deze vegetaties nag steeds ver zicht op
omflngend land
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Het zithl wordt vooral belemmerd door opslaand wllgenbos
(zachthouloo,bos) en hardhoutoolbos (op de oeverwallen langs de
oude Maasarm)
Het allernatlef met het meeste wllgenbos scoort dan ook hel meeSl
negatlef voor de zithtlo)nen. Overigens is het Basisalternatief ook
negalief beoordeeld, omdat op de drogere gronden zith waarsch,)nlijk
relalief veeI rulgte en bos kan ontwlkkelen. Of dit tegengehouden
wordt Is sterk arhankelijk van het (begrazings)beheer.
Vooralln het Baslsalternatlef en het MMA en VKA zullen meer
doork.jkJes naar de omgevmg aanwezig zl)n. In het BaSISalternatief m
he gehele gebied. In het MMA parallel aan of op de nleuwe
"stroomruggen" en vanaf de uitzichtpunten In het VKA op dezelfde
locaties als het MMA, bovendien blojft een brede zone tussen llthoi)en
en de stuw open
Ook andere beeldkenmerken, zoals het agransch karakter, wilen
veranderen. Met name aan de noordz'Jde blj O'Jen wordt het gehalte
grasland In het gebled lager Deze verandenng Is geliJk voor aile
alternatieven De waardertng hiervan (rtet met wllgen en water ,n
plaats van mais en gras) Is vooraJ arhankehJk van de waarnemer.
Vanwege de sterke verandertng van de beeldkenmerken, en de
aantastlng van de weldshe.d van de uoterwaarden, zljn aile
alternatleven gelijkwaardig als sterk negatief beoordeeld Voor het
landschap is het alternat.ef dat het meest van de structuur· en
beeldkenmerken Intact laat het mlnst negatief. doordat openheld en
structuurdragers geheel of gedeeltell)k aanwezig bhJven In hel
Max/maal alternatlef, het VKA en het MMA wordt meer bos voorzien,
en zi)n er ook meer aanpasslngen In de structuur Deze zijn dan ook als
zeker negatlef beoordeeld.
Tabe17.27 Re<ullul beoordelln, land«happell]ke wurden
Code

LC,t,l

BiIl'oordellna:scrlterlum

"'er~terkln&

HuidfS

I .aa.nta5t1ng

landscl1appe.llJke Slrutluut· en

I

Basis

MiUlimul

.Item.tief

.ltem.tlef

-

--

0

MM,t,

vK,t,

--

--

beeldkenme,ken (openhe'd)

Legenda

o

Slgnlftcant Ifcht neldtlef effect kan optreden

+

S,gn1hcanl hch' poslhef I gUnstlg dfed k,n optreden

Sterk necatJe effect kan optreden

+-t

Sterle pos1bef /

Neutraal effect I geen '5lgnlrlcant effect

X

Nlf:1 van loepass1ng

, l'

Herlnrlchtlnl Hemelullcse Waard

8un~tl~

effect kol,n optreden

7.6.3.

Nleuw landschap (LCA2)
Nieuwe structuurdragers
De structuurdragers van het landschap blilven gelijk, en zullen deels
minde, waameembaar zijn In hel nieuwe landschap. In het Maximaal
alternaliel en hel MMA worden eehter oude geomorfologlsche lijnen
opgepakl om een nleuwe slruetuur Ie ereeren, geenl op de
onderliggende landschapsstructuur. Dil is beoordeeld als enigszlns
positiel voor het Maxlmaal allernatiel en als posll!el voor he VKA en
hel MMA, omdal in dil allernatlel deze slruetuur duidelijk wordl
uitgewerkt
Beeldkenmerken
De ervaring van ruimte en weldsheld in hel nieuwe landschap is
alhankelijk van de ontwikkeling van hoogopgaande vegetatle. De
minste vergezlchlen zijn er In alternalieven mel veel ruigte, oolbos of
wllgenbos.

Tab.17.Z8: Fl..ultut btoo,d.llnS land.chapp.lljke wUld.n

Code

LCA2

Bl!Oord~llnlsCfltltriu m

HuldlS

Nleuw landschap

0

Basis-

Mulm.."

.Ilernatief

.Iternatle'

•

•

MMA

VKA

H-

....

---

legenda

o

Significant hc.hl neg3uef effect kan optleden

+

Significant IItht posl11ef , gunsug effect kan optreden

Sll!rk oeCollief effect Ita" oplteden

......

St.erk pO!illJef I gunsllg effect kan opueden

Neulru.1 eHecl J geen $lgnlhcolint r.tfect

X

N,et van toepasslng

7_6.4.

Cultuurhistorie (LCA3)
In hel plangebied is Mn bouwkundlg monument aanwezlg. de sluis aan
de Oijense benedendiJk. Dit monumenl wordl in aile alternatoeven
ongemoeld gelaten De leesbaarheld van hellandschap zal door
natuurontwlkkellng wei veranderen Door loename van hel areaal
naluurgebled. zal de landbouw, die zich slnds de bedljking ,n hel
plangebied heeft ontwikkeld vrijwel geheel verdwi)nen
Op hel nlveau van de histonsche contlnuitelt IS sprake van een
veranderlng in de ontwikkeling van het landschap. De historische
contlnuYleit bllJft naar verwachllng nog wei aanwezig In hel
Baslsallernallef In dlt alternatlel wordl minder vergraven. en zullen de
agransehe ontw,kkellngen deels zlehtbaar blilven In het landschap
Op hel nlveau van hlstorische elemenlen en patronen zullen de meesle
klelne landschapselementen verdwiJnen in aile allernalleven Hetzellde
geldl voor de subl'ele hoogleverschillen ler plaalse van de vroegere
maasheggen en wegen Een ultzondering vormen de bakenbomen

Deze kunnen In het Basisalternatlef op de ellanden blllven staan.
waardoor de bakenbomen op korte termi)n behouden blljven
Onderhoud op deze eilanden is echter relatief moe.hlk. waardoor op
den duur ook in dit alternat.ef de bakenbomen zullen verdwijnen.
Aile alternatieven zi)n als licht negatief beoordeeld Aanwezlge
monumenten bllJven Intact. maar In alle alternatieven zullen de 'aalSte
relicten van de kleine landschapselementen In het gebied direct of op
den duur verdwijnen.
TabeI7.29~

res-ultut beoordeli"K cultuurh15torl5t:he wurden

Beoordefln&,5Cflterium

Code

leA3

liuldlS

beiloudl••nLuling

I

8a$i$

Maxlmaal

Altematief

,ltematief

MMA

.

0

VKA

-

culluu'h'''on",h. "ructuren.
patronen en efemenlen

Ltgend.a
SI&nI"hcant Itcht pOSlhe' I gunslJg effect lean opHeden

Significant licht negabef effed kan optreden

o

Stet ne«dllef eHec"t kan opu-eden

H

Sterk POSltl f I gunshl cUret kan oplreden

Neullaal effect I Been significant effect

x

Nlel van toepasslnl

7.6.5.

Archeologie CLeM)
Aantastlng van archeolog.sche waarden IS te verwachten op die
plaatsen waar dleper gegraven wordt dan de verstoorde zone In het
plangebled zijn geen bekende vondstiocatles aanwezlg. ook zijn er geen
archeologlsche monumenten aanwezlg Wei kent het plangeb.ed en
omgev.ng een lange bewoningsgeschiedenis
In aile alternat.even wordt In de oeverzone een nevengeul aangelegd
In d.t geb.ed geldt een mlddelmabge verwachting VOOI waarden vanal
de Bronst'Jd Voor de Drlehoek CHemelrijksche Waard) en het
Schiere.land CAlphense Waard) worden vooral waarden verwacht In dIe
gebleden die hel langst geleden gel!rodeerd z.]n In de Dnehoek lS nog
een verhoglng aan de noordwestzijde aanweZlg. Deze verhoglng .s met
op de verwachlingskaart afgebeeld.
Voorlopig is de vergrav.ng van de oeverwallen voor de alternatieven als
neutraal beoordeeld De reden hiervoor IS dat de hoog gewaardeerde
oeverwallen in de alternatieven deels worden verhoogd of deels wordt
aileen de toplaag verwiJderd
Er worden geen bekende monumenten dan wei vlndplaatsen verstoord.
maar geZlen bovenstaande leemten in kennis wordt vervolgonderzoek
aanbevolen
De beoordellng IS voorloplg negatiel omdat In aile alternatleven een
vergravlng voorgesteld wordl In geb.ed dat dee!s een mlddelhoge
verwachllngswaarde heett voor waarden vana! de BronstrJd

Tabe.1 1.30; A.e-sultaat beoordeJing ardJeologlsche wUlden
geoordellngscrlte rlu m

Code

.eM

Behoud / aanlasbns

HuldlS

0

Balls

Maxlm••1

.lternl.t1e'

aJt,eml.tief

..

..

MM.

VKA

..

..

arch~lo8lsche waa,den

legenda

o

Slgnlhcanl heht negabef effect kan optreden

+-

Signtflcant hcht pOSltlef f gunsbg effect kan optreden

Sterk negatlef effect kan optreden

+-t

Sterk pO~51tief I gunstJg effect kan oplreden

Neutraal effect' geen ,;'gnlfICanl effect

X

Nlet van toepassln&

7.6.6.

Mitigatle I Compensatle
Landschap
Door bosontwlkkeling neemt de weldsheid van de hUldige uiterwaard
at Door belangrijke zichtlijnen naar kerken en andere opvallende
elementen open te houden (door waterrljke zones) wordt een deel van
de verloren gaande weldsheid gemitigeerd. Een andere mogeliJkheid Is
het extensief begrazen van hogere gedeelten. waardoor ook hler open
delen In he! landschap gedeeltelljk blljven behouden Tevens kunnen
een of meer Ultzlchlpunten geintroduceerd worden (bl) verdere
verdichtlng over veel begroehng heen kljken).
Cultuurhistorie
De bakenbomen In de Hemelrijkse Waard worden niet in stand
gehouden. Bij de verdere planuilwerklng kan gezochl worden naar
compensalie van het beelddragend element.
Archeologie
Voorafgaand aan onlgraving wordt In de lIteratuur aanbevolen In het
gebied met een mlddelhoge verwachtJngswaarde voor waarden ult de
Bronstijd een booronderzoek te vernchten op die plekken die zodanig
vergraven zullen worden dat de verstoring tot beneden de diepte van
de bouwvoor relk\. Een belangrijke mitigerende maatregel is dit
onderzoek uit te voeren en de ultkomsten van dlt onderzoek In hel
Inrlchl,ngsplan voor het onderdeel nevengeul verwerken.

Ook voor de Dnehoek en de Alphense waard geldt de aanbevellng om
een booronderzoek u,t te voeren. met name in die gebleden die het
fangst geleden geerodeerd ZlJn. omdat In de oudste delen een
mlddelhoge verwachtmgswaarde IS voor waarden uit de late
Mlddeleeuwen en N,euwe Tljd. Een belangrijke millgerende maatregel
om deze waarden te onlz,en is om de oeverwallen van de afgesneden
Maasarm niet meer dan de dlepte van de bouwvoor te ontgraven
Indlen de aanleg van de nevengeulln belangrilke mate belemmerd
wordt. en geen andere oplosslng mogelijk 15. rest aileen nog opgraven
volgens de Nederlandse Kwallteltsnorm Archeologle

7.7

Geluidhinder

7.7.1.

Inleld/ng en methodlek
Voor de herinrtchbng van de Hemelrt)kse Waard zullen. gedurende een
penode van 4 jaar. overdag graafwerkzaamheden worden uitgevoerd en
zaJ grond en klel worden getransporteerd met vrachtwagens en schepen
Ais gevolg van deze actlVltelten kunnen verhoogde gelu,dsnoveaus
optreden In de omgevmg van hel plangebled
Geluld kan effect hebben op zowel mens als natuur In d,t rapport worden
gelu,dsnlveaus In beeld gebrachl en getoetst aan de wettelilke rlcht· en
grenswaarden die gelden ter voorkoming van hinder voor mensen De
effecten op natuur worden In besproken In paragraaf 7.2
Beoordelingskader
Geluldsn,veaus worden beoordeeld ler plaatse van gelu'dsgevoelige
bestemm,ngen. Hel beoordehngskader Is afhanke/iJk van de sltuenng
van zowel de In rich ling als de geluldsgevoehge bestemming. Voor de
beoordeling worden de volgende drle beoordehngspenoden
onderschelden:
•
•
•

dagperlode
avondperlode:
nach tperJode:

07:00 -19'00 uur.
19:00 - 23:00 uur.
23:00 - 07:00 uur

De werkzaamheden voor de HemelrlJkse Waard worden aileen In de
dagpenode ultgevoerd Per beoordelingsperiode worden de volgende
geluldsn,veaus beoordeeld.
• langtijdgemlddelde gelu'dsniveaus.
• maxlmale geluldsnlveaus.
• gelu,dsniveaus als gevolg van verkeer van en naar de Inrichtmg
Voor verschlllende bednlfsslluatles kan een verschillende normsteliing
van loepasslng zlln De voor d.t onderzoek van belang Z'lnde
normstellmgen zl)n toegelichl m biJlage 1

Situatie plangebied
Het gebled 15 gelegen ten westen van llthol)en In de nabije omgevlng
bevinden zich de nVler de Maas. een waterzUlvering. een jachthaven.
het dorp lithol)en en enkele verspreld gelegen bedrijven en
wonlngen.
Wegverkeer van en naar het gebied komt en gaat over de Beatnxweg,
de Dorpenweg en de Megensebaan richting de rijksweg A59 ten zuiden
van Oss. Werkverkeer ten gevolge van de herinrlchting van de
Hemelnjkse Waard zal vana! de Megensebaan worden opgenomen in
het heersende verkeersbeeJd. en daar dus nlet meer onderscheidend
zijn. Scheepvaart van en naar hel gebled komi vana! de Maas en vaart
de aftakklng in. Op de Maas Is dlt scheepvaartverkeer opgenomen In
het heersende verkeersbeeld.

Geluidgevoelige bestemmingen
Geluldgevoelige bestemmlngen zi)n de woningen van lithoijen, ten
westen van de Kennedybaan en de wonongen langs de roule van het
verkeer van en naar het gebied. De dlchlstbljgelegen wOOlngen flggen
aan de Kennedybaan. op een a/stand van Circa 200 meter van de grens
van hel gebled
Altematleven en bedrijfssiluatles
Maxlmaal altematief
In hel Ma,,,maal allernal,ef wordt zand gewonnen en in de onlstane
zandwlnpul wordl niet-vermarktbare kil"l en roofgrond gestort Dlt
wordl klelbergong genoemd De localle van de kleibergong Is In de
noord·westhoek van hel gebled Direcl ten westen van de klelberglng
is de haven geprojecleerd
In hel Maximaal Allematief worden 2 hoofd-fasen onderschelden
1. In lase 1 wordt de klelbergmg gemaakt. dlt duurt ongeveer 1.5 Jaar
Gedurende dele tljd wordl de te storten grand op milalveld
opgeslagen naast de plek van ontgraven.
2 In lase 2 wordl de grond opgepakl en naar de klelberging
getransporteerd.
Er wordl aileen In de dagperlode gewerkt (7 uur tol 19 uurl. materieel
is maximaal 12 uur per elmaal aclief De ullgangspunlen len aanzlen
van de inlet van mateneel bl) dlt allematlef llJn vermeld In blJlage 8.
Meest mlheuwend.elJjk..altemalief
Blj het MMA wordl gMn klelbergmg gemaakt, waardoor geen lijdeli)ke
opslag en zandwlnnlng nodig 15 Grond wordt ontgraven en dllecl naar
de elndbeslemmlng (blnnen of builen hel gebled) getransporteerd. De
onzel van malerieel voor dll allernallef IS wederom vermeld ,n bijlage 8

7.7.2.

Resultalen modelberekenlngen
Geluidsniveaus door activileilen in het plangebied
De geluidsniveaus (Ianglijdgemiddelde beoordellngsniveaus) rondom
het plangebied. zoals berekend vOOr de verschillende aJternatieven. zijn
aangegeven in tabel7.31 Op bas,s van de berekende geluldsnlveaus 15
hel aanlal geluidbelasle gebouwen gedeflnieerd In tabel 7.32.
Gezamenlijk zl]n dlt de eHeclen als gevolg van de acllvitelten In het
plangebied zelf
Bij het Maxlmaal alternatief is ondersche,d gemaaklln fase 1 en :2 van
de uitvoering (zle paragraaf 6.4) Ter informalie lIJn levens de
richtwaarden gegeven.

Tabel 7.31: lan!lIJdgemlddelde beoordelln&snlvelu5 per alternatlel

beoord.lln2sDunt

...
~

0y

richtwuJd.

I

omschrij'llng

Gel.ldsn1v...s In dB(A)
Max
Max
MMA
luel
lase 2

VKA

W1

Molend'lk (noord)

40

43

38

37

37

W2

Kennodybaan (we,t)

40

46

41

38

37

W3

l,thollen (kern)

45

44

40

37

37

W4

l,thollen'edljk (lOld)

40

36

3l

31

30

W5

lltholJensdlJk Czuld·oosU

40

36

3l

31

31

W6

Parallen,traot (oo.t)

40

38

35

34

34

W7

Beottl,weg coon)

4O

22

n

21

31

TabeI7.32: Geluidsbell.Sle sebouwen per leluldsnlveau

Gelutdsbela.sle I..bouwen Der aUamaU.f

VKA

103

56

56

17

3

3

3

2

0

0

0

°0

0

0

0

0

0

0

MOlt

fU.2

40-45

157

45·50

dB(A)~kl.u$e

r20-55 (nchtw.arde)·
55-60
60·65
•

MMA

MOlt

fine 1

Geluldtnh'lIa.us in

~

twee gebouwen In de

klass~

50·55 d8(A) belreffen bedflJfsloodsen

Ull de resultalen bliJkt dat In een aantal allernalleven de Tlchtwaarden
(beperkl) worden overschreden. Voor fase 1 van hel Max,maal
Alternatlef worden de hoge geluldsnlveaus veroorzaakt door he!
materieel voor zandwinning Voor de avenge fasen en alternatieven
wordl de belangn)kste gelUldsb'Jdrage verooT2aakt door de actlVOlellen
~an de kranen en de bulldozer

Geluidsnlveaus door transport bulten het plangebled
De gelu,dsniveaus (Iangtljdgemlddelde beoordellngsnlveaus) als gevolg
van transport buiten het plangeb.ed (ondorecte hinder) zlJn aangegeven
in onderstaande tabel. Ter Informatie zijn levens de richtwaarden
gegeven en de geluldsniveaus vanwege het reeds aanwezige
wegverkeer (AWV) Ult de resultaten bUJkt dal voor fase 1 van het
Maxlmaal Alternat.ef de voorkeursgrenswaarde met nlet meer dan 2
dB(A) wordt overschreden. Voor de overige varianten wordt
(rulmschoots) voldaan aan de voorkeursgrenswaarde
Tabel 7.33: Geluldsnlvel.u!li Indltl!Cle hinder ~ alternatief

booo,d.JrnnDunt

GeluJdsniveaus 1" d8(A)

rlc:htwUJde

•
"

A... tonoom

omschrl)vJna

0

"

Mu.

Ml.x,

fale 1

fue 2

MM~

VK~

W1

Mo""nd,,k (noo,d)

24

16

19

Kenncdybaan (wesU

50
50

27

W2

50

21

W3
W4

lItho"on (korn)
l,thoi,Onsodljk (tuld)

50
50

42
46

28
27

2"
22
20

~
25
23
20

21
47

22
47

43

44

W5

I

litholJensdlJk (zuld

50

DOS\)

W6

Parallenstraat (00'51)

50

Wl

8ealnlCweg (oosU

50

7.7.3.

19
17

25

35

26

18

27

52

51

48

4"
40

Audiogeluld (G1)
Bij de waardenng Is hel volgende aangehouden
NegatJet. wei hoget lelutd'5r'llveau maar geen ovtrsthnJdmg vitn d!'

nchtwaarden
Sterk f'ttogatlef hager geluldsnlveau, met overschr.jdlng van de
nchtwaarden

De alternatleven worden nu als voigt beoordeeld·
rollbeI7.34: Resultut beoordellng audioseluid

code

beoordellnSlcriterium

Huldl8

Buls

Mu

MM~

VK~

..

.

.

alternAUe'

Gl

AudloBeluld

7.7.4.

0

.

Mltigalie I Compensatle
Een mitigerende maalregel voor de varian en mel zandw,nn,ng zou
kunnen bestaan ull het kiezen van een meer oo;teJi)ke localie voor de
klelberglng. nog wei aan de oude Maasarm De schepen moeten dan
wei helemaal door de oude Maasarm heen varen
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De overschroJdmg van de voorkeursgrenswaarde m fase 1 van het
Maxlmaal Alternatief IS te voorkomen door een lweede ultrit van hel
gebied te gebrulken, waardoor nlet aile vrachlwagens over de
Parallelstraat rlJden

7.8

Luchtkwaliteit

7.8.1.

Inleidlng en methodiek
De vergravtng van de HemefnJkse Waard zal invloed hebben op de
luchtkwallteit door de acbvltelten b'j Ultvoerong (stofhinder en
uitlaatgassen van het mateneel). In het kader van hel MER zl)n deze
effecten onderzoch
Oil luchtkwahteitonderzoek beperkt Zich tot de componenten NO, en h)n
stof (PM, ) In de prakUjk blijken deze componenten de meest kritische
stoffen te zl]n. Omdat de reeds aanwezige achlergrondconcentrabes van
deze componenten dichtbij de norm Itggen of deze zelfs kunnen
overschnjden (daggemlddelde luchtkwaltteltsels PM,O>. Deze stoffen
worden daarom voor de Hemelrijkse Waard als knlische componenlen
beschouwd.
Ullgangspunten algemeen
Blnnen het geplande gebied zullen diverse activiteiten plaatsvinden die
emlssles aan NO, en fijn stol veroorzaken Deze activ,telten bestaan blJ
aile alternatleven ult het
• afgraven van roofgrond en klei;
• afvoeren van grond (klel, roofgrond) per schlp en per as naar
externe bestemmlngen,
• verplaatsen van grond (kle•. roofgrond) naar bestemmingen btnnen
het plangebled
Bi] het Maxlmaal Altemaltel komen daar nog enkele activltelten bij
• Ultgraven van een kleiberglng In hel zandpakket. en atvoeren van
dlt zand naar externe bestemmmgen;
• bergen van nlet· vermarktbare klei en roofgrond In deze
klelberging.
Om een berekeOlng Ie kunnen maken van de Invloed van de diverse
acllvlteilen op de luchlkwalite,t In de omgevtng is eerst de emissie van
filn stot en sllkstofdioxide van het In te zetten materieel naar de
omgevlng bepaald. Vervolgens 15 de emissle middels rekenprogramma's
omgerekend naar een bijdrage aan de luchtkwallte,t op een bepaalde
localte
De locaties die hlerblj in beschouwmg zlJn genomen belreffen de oost-,
wid· en westzijde van het plangebied (zie flguur 1 In bijfage 12) De
oostz,jde Is hlerbl) In beschouwing genomen, aangezlen deze locatle hel
dlchtst blJ de Oljense Benedendljk Is gelegen waarover aile
lransportbeweglngen mlddels vrachtwagens wilen plaatsvmden

Daarnaast zal de Invloed van de activ,telten op deze localie hel groolst
zl]n gezlen de overheersende wlndnchllng In Nederland (weslen- en
zUldweslenwlnd). De wldzlJde is in beschouwmg genomen omdal hel
zwaartepunt van de activiteiten In hel zuiden van hel plangebied is
gelegen
De westzijde Is in beschouwing genomen aangezien deze localie hel
dichtsl bij de Maas Is gelegen waarOver aile transportbewegingen
mlddels schepen wilen plaalsvtnden. Tevens ,s de invloed van hel
aulonome scheepvaartverkeer over de Maas en tnvloed van hel
plangebled 'Over de Maas' h,er hel groots
Altematieven
Het gebled zal In een toJdsbestek van 4 Jaar worden afgegraven Het
luchlkwahteltsonderzoek heeft zich In eerste instantie gerlchl op hel
Maxlmaal alternatief en hel MMA, omdat deze belde maalgevend
kunnen z,jn voor de eHecten. De Inzet van materieelln aile
allernatleven is vermeld In bljlage 8.
Maxlmaal Alternabel
De activlle,ten van het Max Aft zullen plaatsvtnden In 2 lasen. De
eersle fase zal CIrca 1,5 Jaar m beslag nemen en de tweede lase CIrca
2,5 Jaar. De actlviteilen wilen vanaf het jaar 2009 van start gaan en
eindlgen in hel Jaar 2012 In dlt luchtonderzoek worden de twee fasen
apart van elkaar In beschouwing genomen. Als toelslngsJaar voor lase 1
wordl het jaar 2009 gehanteerd en als toetslngsjaar voor lase 2 het Jaar
2011 De inzet van mateneelln beide lase is gebaseerd op de
grondbalans voor het 'Maximaal alternatief' De invoergegevens voor
de berekenlngen zl)n vermeld in bijlage 12.

MM!'i
81j het MMA wordl geen kleiberging gemaakt en derhalve ook geen
zand gewonnen. De act,v,lelten wilen vanaf hetlaar 2009 van start
gaan en elndigen in het jaar 2012. In ditluchtonderzoek wordl als
toetsingsjaar het Jaar 2009 gehanteerd. De Inzet van materieel is
gebaseerd op de grondbalans voor hel 'MMA' (zie bijlage 8)
Werkwljze elfectvoorspelling
In de dlrecte omgevlng van de HemelriJkse Waard zljn er diverse
activlteiten d,e allnvloed hebben op de luchlkwalileil, en ook
meegenomen moelen worden tn de effeclberekenlng voor de
HemelrlJkse Waard Dal maakt de berekening en toelslng complex.
De Invloed van de scheepvaart op de Maas en de Invloed die het
prOJecl 'Over de Maas' zal hebben d,enen ,n ,eder geval In
beschouwtng te worden genomen Aangezlen de afstand van de Maas
en hel prOJecl 'Over de Maas' tot de oost- en zuidziJde van het
plangebled meer dan 1,5 km bedraag1 wilen deze op de oost- en
zUidzlJde nlel slgnlflcanl b'Jdragen aan de luchlkwahte,l. De oostzlJde
van hel plangebled is echter dicht blJ de Oijense 8enedendijk gelegen

Derhalve dlent blj de bepa"ng van de Iuchtkwalitelt aan de oostz1lde
van het plangebled de .nvloed van de OIJense Benedendljk te worden
meegenomen. BiJ de bepallng van de luchtkwaJitelt aan de zUldzljde
van het plangeb.ed d,ent enkel de heersende achtergrondconcentralte
(GCN) In beschouwlng te worden genomen
Naast de toelslng van de em,SSles vanUlt het plangebled aan het Blk
dlent de verkeersaantrekkende werking In beschouwlng te worden
genomen Ais gevolg van de acltvltelten van de HemelriJkse Waard
zullen extra transportbeweglngen door vrachtwagens plaatsvlnden op
de belangrojkste aan· en afvoerroute. te weten de Beatroxweg (zle
flguur 6.3). Derhalve is langs deze weg een onderzoek naar de
verkeersaantrekkende werking UI18evoerd en zlJn de berekende
waarden getoe15t aan de elsen Ult het BeslUlt luchtkwa"telt
In b.jlage 12 staat beschreven welke methode IS gebrulkl bij hel
bepalen van de luchtkwa"te.t In de omgevlng van hel plangebled, en
hoe de toetsing van de Hemelrijkse Waard aan het Beslult
Luchtkwalitell 2005 IS ultgevoerd

Resultaten modelberekeningen
Maximaal alternatief
ActJYltelten In het plangeb.ed Ease 1 (2009)
De resultaten van de berekenlngen voor lase 1 Maxlmaal Alternatlef
zlJn weergegeven In blJlage 12 U,t de bepa"ng van de Jaargemiddelde
NO, en flJn stof concentrat.e voor de locatles oost. zUld en west van
fase 1 komt naar voren dat het gecomblneerde effect van het
scheepvaartverkeer 01 wegverkeer en/of de Invloed van 'Over de Maas'
en de emlSsles vanUlt het plangebled lelden tot een loename aan de
Jaargemlddelde NO, en fiJn stof concentratle. Deze toenames leiden op
locatie west tot een maxlmale jaargemiddelde concentrat.e NO, van
27,0 IJg/m en een maxlmale jaargemiddeJde flJn stof concentratle van
25,91Jg /m'
Voor de bepa"ng van de uur- en daggemlddelde concentratoe komt
naar voren dat het gecomblneerde effect van het scheepvaarlverkeer 01
wegverkeer en/of de Invloed van 'Over de Maas' en de emlSsles vanult
het plangebled voor de locatles oost. zu,d en west van fase 1 met lot
een toename van het aantal overschrlJdlngen van de uurgemlddelde
concentratle voor NO reid!. Voor zowel de autonome situalie als voor
de sltualle met projectrealisalte worden geen overschroJdlngen van deze
grenswaarden berekend Voor het aantar overschroJd,ngen van de
daggemlddelde liln stof concentraoe le,dt het gecombineerde effect op
locatle west 101 een maxlmale toename van 90verschro)dlngen

Ult bovenstaande kan geconcludeerd worden dat op de westzljde van
het plangebled de hoogste concentraties van de componenten NO, en
flJn slot worden berekend Nergens worden echter overschnJdlngen van
de grenswaarden berekend. Dele locatie is derhalve meegenomen in de
beoordellng van de diverse varlanten (beoordellngstabel)
Acbvjtelten In bet plangebled Ease 2 (2011)
De resultaten van de berekenlngen voor fase 2 Maxlmaal Alternatiel
(BBK)
li]n weergegeven in bljlage 12 Ult de bepallng van de Jaargemiddelde
NO, en fijn stof concentratle voor de Jocalies oost, zuld en west van
tase 2 komt naar voren dat het gecomblneerde effect van het
scheepvaartverkeer of wegverkeer en/of de mvloed van 'Over de Maas'
en de emlssles vanult het plangebled lelden tot een toename aan de
jaargemlddelde NO, en fijn stot concenlralie.
Dele toename leidt op localie west tol een maxlmale jaargem.ddelde
concentratle NO, van 24,1 ~g/m' en een maximale jaargemrddelde fl)n
stof concenlralle van 25,2 ~g/mJ
Voor de bepallng van de uur- en daggemlddelde concentratle komt
naar voren dat het gecombmeerde effect van het scheepvaartverkeer of
wegverkeer en/of de Invloed van 'Over de Maas' en de em.ssies vanUit
het plangebred voor de locatles oost, zuld en west van rase 2 noet tot
een toename van hel aantal overschrijdlngen van de uurgemrddelde
concentratie voor NO, reid!. Voor lowel de autonome sltuatle als voor
de sltuatie met projectreallsatle worden geen overschrtJdingen van dele
grenswaarden berekend. Voor het aantal overschrtJdingen van de
daggemlddelde flin stof concentratle leldt het gecomblneerde effect op
locatie west tot een maximale toename van 10 overschrijdtngen
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat op de westzijde van
het plangebled de hoogste concentratles van de componenten NO, en
fljn slot worden berekend. Nergens worden echter overschrlJdfngen van
de grenswaarde berekend, Deze loratle is derhalve meegenomen In de
beoordeling van de diverse varianten (beoordelingstabel).
~a[

butteo bet plang~.~
De berekenlngen van de effecten van bet transport bulten het
plangebled (de zgn, verkeersaantrekkende werking) op de Beatrlxweg
Z1Jn weergegeven In blJlage 12 Ult de CAR II berekenongen komt naar
voren dat ter hoogte van de Beatrixweg voor lase 1 en 2 van het
Maxlmaal alternahef (BBK) geen overschrlJdlngen worden berekend van
de grenswaarden ult het Beslult luchtkwalitelt 2005 ten gevolge van de
verkeersbeweg.ngen van en naar Hemelrijkse Waard
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Meesl Milleuvriendelijk Allernatlef (MMA)
Acti}!l1eJ1mJn-h~langeb,ed

De resultalen van de berekenlngen voor alternatief MMA zijn
weergegeven In bljlage 12 Uit de bepaJing van de )aargemiddelde NO,
en fl]n stof eoncentratie voor de locaties oost, zUld en west komt naar
voren dal het gecomblneerde effect van het scheepvaartverkeer of
wegverkeer en/of de 'nvloed van 'Over de Maas' en de em,ssies vanull
hel pJangeb.ed leiden tol een toename aan de Jaargemlddelde NO, en
fijn stof concenlratie. Deze toenames le.den op loeahe west tot een
max.male jaargemlddelde concenlratle NO, van 25.8 ~g/m' en een
maxlmale jaargemiddelde fi]n stof concentratie van 25,9 ~g/mJ.
Voor de bepa"ng van de uur· en daggemlddelde concenlratle komi
naar voren dat het gecomblneerde effect van hel scheepvaartverkeer of
wegverkeer en/of de Invloed van 'Over de Maas' en de emlssies vanuil
hel plangeb.ed voor de localles oost, wid en wesl Olet lot een toename
van het aantal overschrlJdlngen van de uurgemiddelde concentratle
voor NO, leidt
Voor zowel de autonome sllualle als voor de siluatle met
proJectrealisatle worden geen overschriJdlngen van deze grenswaarden
berekend Voor het aantal overschriJdlngen van de daggemlddelde filn
stof concenlratie leldt het gecomb.neerde effect op localle west lot een
maxlmale toename van 90verschri]d.ngen,
Uil bovenstaande kan geconcludeerd worden dat op de weslzijde van het
plangeb'ed de hoogste eoncenlrabes van de componenlen NO, en fiJn stof
worden berekend Nergens worden echler overschnJdingen van de
grenswaarden berekend Deze localle Is derhalve meegenomen in de
beoordeling van de diverse vananten (beoordellngstabel)
Transport naar bUiten hel plangebled
De resultalen van de berekeningen naar de verkeersaanlrekkende
werking op de Beatnxweg zi]n opgenomen In bijlage 12 Ult de CAR II
berekenIOgen komt naar voren dat ter hoogte van de Beatrixweg voor
hel MMA geen oversehriJdlngen worden berekend van de
grenswaarden ult hel Beslultluehtkwa"tert 2005 ten gevolge van de
verkeersbewegingen van en naar HemelriJkse Waard.

7.8.2.

NO, concl!nlratil!sl!n Iljn slof (L1-L4)
Voor aile doorgerekende alternatleven Is de hoogst berekende
concentratle op de westziJde van het plangebled als maatgevend
genomen voor de score. Het betreft h,er voor zowel de component
NO, als de component f.]n slof
Het Baslsalternatlef brengt een Inzel van materieel met zlch mee d.e
aanzien"Jk lager 15 dan blJ het MMA en het Maxlmaal a/lernat.ef
(g/obaal 50 - 65%) (zle blJlage 8) De effecten van dit alternatief op de
luchtkwaliteit zullen dus rUlmschoots onder de grenswaarde blljven Hel
Baslsallernatlef IS daarom Olel doorgerekend maar direct gewaardeerd

Het Voorkeursalternatlef (VKA) komt qua ontwerp. ultvoering en InleI
van mateneel grolendeels overeen met het MMA Hel verschilin Inlet
van mateneel bedraagl mlnderdan 10%. De effecten van het VKA op
de luchlkwalltell lullen vrijwel gelijkwaardlg lijn aan hel MMA en Iijn
derhalve nlet opnleuw doorgerekend
Bij de waarderlng Is het volgende aangehouden'
Neg1ll1el, vl!rsll!Chlering luchlkwalnell maar kwalrteil bloJfI onO... oe
grenswaarol! ulo hel Blk 2005
Sierk negatlef, verslechterlng IUChlkwalllell en kwalllell overschrlj01 oe
grenswaarde ull het Blk 2005

TabeI7.35: 8eoordellngsubel nl(luw bodembeleld

Code

Beoordellnsse:rlterlum

Score

Huldlll
L1

Jaargemidoeloe NO

Slsls
altem.Uel

MMA

VKA

·

-

·

·

·

-

·

·

-

-

·

·

·

-

0

coocenlratle I~glm~
L2

Overschrijdlngen

0

Maxlmul

altem.tief

uurgemlddelde NO,

IL3

concentralle laantaij
Jaargemldoelde IIJn sIal

0

-'-

concentrlllie I~glm~
L4

Overschrijdlngen

0

daggemlddelde Iqn 5101
concentrlllie [eanlaq

7.8.3.

-

~

Miligatie/Compensatle
Voor verdergaande mitigatie len opzichte van de reeds geplande
mitlgerende maatregelen (sproeien van wegdek) IS vooralsnog geen
aanlelding.

7.9

Recreatie en leefomgeving

7.9.1.

Mogeli]kheden recrealle (RL1)
Intensieve recreatie

De lachlhaven zal geen veranderingen ondervinden. haar IIgglng aan
de oude Maasarm blijfl beslaan, roules en vaarmogelijkheden bhJven
gehJk Mogelijk IS er een Iichl poslt'eve Inv/oed door een andere logging
In meer natuurllJke omgevlng.
Extensieve recrealle
Ook de knooppuntenflelsroule lal nlel veranderen, en de mogelljkheld
om via hel veer naar de overzijde Ie komen blljfl eveneens beslaan In
aile allernalleven

Wei zal de toegankeli)kheld van het plangeb,ed veranderen In de
hu'd'ge s,tuabe kan een ommetje fangs de Maas worden gemaakt In
de toekomst kan de toegankell)khe'd voor extensleve recreat,e
verhoogd worden.
O,t is mogelijk m aile allernat'even. Verschll lussen de alternatleven
betreft vooral hoe gemakkelijk het Is een pad of netwerk van paadJes
(strulnpaden) aan Ie leggen.
In hel basisallernatief is dll hel gemakkeli)kst. omdal er relatief weinlg
waleroppervlakken en riellanden In ziiten Hler betreft hel onderhoud
van droge paden (maalbeheer paden). Er IS veel mogelljkhe,d om Ie
strulnen.
In het MMA en hel max,maal allemalief is dlt moetll)ker Om prettlg te
kunnen wandelen moelen meer vlonders en andere voorzieningen
(biJvoorbeeld bruggeljes. hangbruggen. voelveer) worden aangebrachl.
en worden onderhouden Om deze reden zijn dele alternal,even
beoordeeld als enlgszms posllief. Het VKA scoort er tussenln. op hel
schlerelland Is het gemakkelijk rond te slrwnen. veel,s droog. en er IS
beperkt ontwikkeling van (hardhout)ooibos, De dflehoek echler blijll
lager en m dit gebied Is de toegankeli)khe,d vergeli)kbaar mel de
toegankeliJkheld In het MMA
Ta.bel 7.36: Resultul beoordellng tKrtl.l e
Beoordelrng «sped recre~tle

HuldlS

Basis

Maxfmul

a.lteml.t1ef

altomaUof

MMA

VKA

f-

RLl

Mog~IIJkheden

fec.reatle

0

+

I

+

+

Le&enda

o

Slgn'flc.ant IJCht negatlef effect kan optreden
Sterk ne«alJef eHect ledn opt~den
NeutraaJ eff~d I ,een St&OIf1ca"l effect

7.9.2.

+

Slgnlhcant heht pesilte' I gunsllg effed kan oplreden

+-t

Sterk posilief I 8uhstJIt effect kan opbeden

x

Nlel van loepaSSlnA

Mitigatie/Compensatie
81) hel maken van de mnchtmgsschets moet aandacht besleed worden aan
de wandel- en strUinmogeliJkheden Wandelen of strUinen Is Le
comb'neren met geomorfologle. met hoge delen als uitzichtpunt. langs hel
waler. over oeverwalfen

8.

Vergelijking alternatieven en VKA
. . . ..

8.1

..

.

.

Samenvatting re5ultaten beoordeling mllieueffeclen
Onderstaande label geeft een overzicht van aile beoordelingsresultaten
van aile onderzochte criteria In paragraaf 8.2 wordt per Ihema een
samenvatling gegeven van de belangrijkste conclusles Ull de beoordehng
van de onderzochte alternatleven en is een overall conclusle geformuleerd
In paragraaf 8.3 worden de aJternalieven vergelijking op basis van kosten,

T&beI8.1; SamenvatUng resultaten b~o,deHn& mllleueffeden

Score Beoorde:lln. mlll.u.fleden

Cod.

Beoordellnlscrlterlum

Huldie

Suis

MilXlmul

.Itematief

..lternlUef

MMA

VKA

Rlvlerkunde

R1

Waterstandverla~ln~

0

R2
R3

Hinder voor SCheeDYilart

0

Standzekerheld van de

0

..

Bodemh~u!inR en marfclo.-Ie

0

·

"

vetnletiging habitats

0

0

0

0

·

.

·

+

++

·

.

++

·
+

;

++

..

hoofdwaterkertn.2

R4

"

N.tuUf

N1
N2

Verstortng broedvo&ets en

0

win.err~n

..

0

..

N3
N4

Reahsatle natuurdoeltvoen

0

++

Robuu$theld ft'l ecologtsche

0

++

++

....

N5

VetdroglR,g waardevolle

0

0

0

0

0

Effeden varlabel ~tuw[)ell

0

0

++

....

.

Hoeveelheld af Ie voeren

0

++

....

relabes
nb,eden

N6
Bodem

81

·

lJiterk veronlrelnrgde «rond
82

V~r"nderIn8

'Jan de

•

++

0

+.

••

•

0

·

..

·

0

0

bodemkwalltelt

83

81001>1ellln8" en

.

0

+•
.+

versofeldln£rlstCO 's

s.

Mate van vergravlng van

"

£eomorfolo&lsch waardevolle

rlementen
8S

Herkrnbaarheld van

morfologlsch waardevoUe

rlementen In het l.a..ndschao

•

C;oohvdroloolo
GEOl

Rislco op grondwAterOt,/erlast

GE02

Opbrengst ver.nderlngen

0

0

0

0

0

0

0

·

·

·

•

....

++

++

·

-

-

-

·

_.

--

-.

++

..

bebouwln2
la.ndbouw
WalerkwaJitell

Wl

Re.hsatie KRW-doelen

0

I

W2

V@rtloebeljn~ Ma.asl!'~ul

0

I

Landsch.lD. Culluurhl~torl. en Archeolo.le
LeAl

versterklng I aantartlng

0

landschappehjk rtrucluur~ en
bee.ldkenmerken (oDenheld)

..

LeAl

Nleuw tandschaD

0

LeAl

8ehoud/aantasb ng

0

·

•
·

0

·

..

·

..

0

·

·

0

·

·

·

0

·

·

·

culruurhl5tonsche structuren,

..
·

patronen en elementen
LCA4

Behoud/aantastlng

..

a'cheoloRlsche w •• ,den
Geluidhind~r

Gl

I

0

Audlo.eluld

luchlkw.ntoll
L1

J•• ,gemlddelde N02

I

·

concentrabe
L2

OverschriJdlngen uUfaem,ddeJde

N02 cancentrabe
L3

Jaargemiddelde Illn no(

·

CQncenlRilie

L4

OverschnJdlngen daggen-lIddekJe
fll~

·

0

stof (ontenlfalle

Reaaalle en lufom..evln..
RLl

MOlI!'e1. kheden VDor rf."c(eatJe

I

0

..

,

I

•

..

legenda
Significant hchi pOSlt1ef I 8unsbg I!ft~ killn optreden

Slgnlf1C::ant heht negatief effect Io;an optleden

o

Sterk necabef eHed kan Dptreden

H

Sterk poslbef I gunslig effect kan optredl!n

Neutraal effect I geen SJ,&n1ftcant effect

X

Nlet van toepa.-sslnl
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Beoordelln. effetten

HUldl,

8,uis:-

altem.tiel
K05ten

F1

X

Ultvoenogskosten, Indusle'
bat~n

..

Maxtmul
altern.tlef

•

MM/l,

V~/l,

•

Legend.
15 - 20 mll]oen

+

10 - 15 milioen

Meer dan 20 m11loen

+-t

Mmder dan 10 mll,oen

x

Nlet van toepassmg

8.2

Samenvatting conclusies per thema
In deze paragraaf wordt per thema een samenvatting gegeven van de
belangriJkste conc/us/es U1t de beoordehng van de onderzochte
alternalieven De thema's ziin (in volgende van behandeling):
•
nVierkunde;
•
natuur;
•
bodem;
•
geohydrologie;
•
waterkwaliteil.
•
landschap. cultuurhlstorie en archeologie;
•
gelUldhlnder;
•
luchtkwaJileil;
•
recreabe en belevlng.
Rivierkunde
U,l nvlerkundlge berekenlngen bliJkt dal alle allemabeven de doelstelhng
van het project (4 centimeter waterstandvt:rlagmg b'J maatgevend
hoogwater) behalen. Hel MAX. het MMA en VKA gaan daar zells rUlm
overheen met een verwachte waterstanddahng van 8 tol b'Jna 10
centimeter. Door de beperkle verandenngen in stroomsnelheden blJ
hoogwaterafvoer (m- en u.tstroming bliJven beperkt tol maximaal 0,3 m/s)
len opzkhte van de hu.dige sltuatle. is de hinder voor scheepvaart beperkl
De standzekerheid van de hootdwaterkenng neeml toe blj ultvoenng van
de aJlernatieven. Doordat in alle alternalleven een geul gegraven wordt.
wordt de steomlng sterk naar dit verlaagde gedeelte getrokken. Hierdoor
neemt de stroomsnelheld fangs de waterkering at en wordl de waterkering
gunstlger belast De effecten op bodemliggmg en modofogle zlln als hcht
negalief le waarderen. Sedimentalie en erosie van het zomerbed blijven
beperkt. Extra aanzandlOg In de u.terwaard zal slechts af en loe kunnen
plaatsvlnden tlJdens extremere hoogwalers.
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Natuur
In de hUld,ge s,tuatle zljn nlet of nauwellJks bljzondere habitats aanwezlg.
de HemelrlJkse Waard bestaat grotendeels Ult akkers en productlegras/and.
De vernieliglag.Y
anwezige ha.llitats (minder dan 10 hectare) valt In het
nlet blj de ontwlkkeling van grote oppervlakten goed ontwikkelde
rlVlematuur, waardoor het effect als neutraal kan worden beschouwd,
Verstodng van broedvog~ door Ii]delijke verhoogde gelUldbelastmg IS
beperkttot een gebied van biJna 8 hectare. Gezamenlijk met de rage
d,chtheden aan broedvogels zal het ecologlsche effect beperkt zljn, AUe
alternabeven voldoen rUlmschoots aan de els vanUlt het natuurbeleld ten
aanzlen van de ceahsatle van naluurdoeltypm De robuustbeld en
es:gloglsche..rda~ zijn In beeld gebracht aan de hand van de mogehJke
vestiging van indlCatorsoorlen (deze soorten zl]n representatlef voor een
bepaalde soortengroepl U,t een analyse bhjkl dat bl] aile alternatleven een
sterke toename In duurzame (sleutel)populatles wordt verwach Er (S geen
sprake van venIroging van waau1eYpllf.JlebJedeo De toepasslng van een
vadabel stuwped kan leiden tot een kwaliteltsverbetering van de natte
natuurdoeltypen (moerasrUlgte. plassen. zachthoutoolbos)
Het pos,tief effect is groter naarmate het areaal dat onder Invloed van de
pedfluctuatle staat groter Is BI] het Baslsalternatlef vlndt de mlnste
maa,veldverlaglng plaats waardoor dlt alternatlef mlnder onder de mvloed
van de dvier staat en derhalve lager gewaardeerd wordt dan aJle andere.
Het gebled vormt een blJzonder geschlkte locatie voor ontwlkkehng van
banltw.utO.llj~, lets wat op weiDIg plekken langs de grote rlvleren nog
moge/ijk IS m Nederland.
Badem
In aile altematleven wordt aile sterk verontrelnlgde grond (boven de
interventlewaarden) ontgraven en resteert ultsluitend een schoon tot Ilcht
verontreinigde bodem. De sterk verontreinigde grond wordt, Indien het
ontwerp en het beleld dlt toelaat. zoveel mogeliJk binnen hel plangebled
toegepast. De resterende grond wordt afgevoerd naar een externe
berglngslocatJe.
De hoeveelheid af te voeren sterk verontu:iIligde grand Is bepaald aan de
hand van de benodigde maa,veldhoogte per antwerp en de huidlge
maa,veldhoogle, In aile alternatleven moet een relallef grote hoeveelheld
worden afgevoerd Verwijdenng van de verontrem'gde grond leldllot een
substantiele yerbelerillgyao de bodemkwalltelt In de loplaag (gem'ddelde
verbetering bedraagt circa 50%) Door ontgraving van sterk
verontrelnigde grond worden tevens aile biootstelllllf:,:...l:ll
'lerspreJ.dJagmsiro:s beperkl tot een minimum In aile alternatieven wordl
hel huldige kronkelwaarden complex mel ongeveer een halve meter
afgegraven Dilleldilot een aallla£~illl.Uo geomodologlsch
waardevol element Mel de vergravmg wordt echler de herkeobaar van
deze kronkelwaarden (gloollng In het landschap) In het MMA en VKA
versterkl. In de andere allernalieven wordt de herkenbaar nlet tollichl
negallef beinvloed
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Geohydrologie
De berekende verhoglng van de grondwaterstand bedraagt max,maal 0.1
meter ,n het binnendlJkse gebled De grondwaterstand blijft eehter lager
dan 1 meter onder hel maalveld en waardoor er geen wateroyerlast yoor
bebolJwlOg in de omgev,ng van de Hemelri]kse Waard te verwaehlen is.
De grondwaterstiJglng leldt mogelijk wei tot een Iiehl negabeve Invloed op
de opbrengsten voor de landbouw (toename landbouwdepressie IS
maximaaI2%).
Waterkwallteit
De herinrlehtlng van de HemelriJkse Waard. met voo'llene omzetting van
landbouwgrond naar natuurgebied, de reallsatie van strangen en
natuurlijke oevers, slult aan blj de dQcle.n die In het kader van de
Kaderriehtllln Waler voor dll del'l van de Bedljkte Maas worden opgesteld.
Het baslsalternatief Is vanwege minder vergraving In de uiterwaard, lager
geseoord dan aile overige aiternatleven Het effect van v.ertroeb.eliQij(ao
de Maasge.ul door ontgravlngen In de Hemelrijkse Waard IS vanwege de
beperkte ontgravlngdiepte en de lage Ultwlsseling met de Maas beperkt.
De vertroebeling zal weiDIg bljdragen aan de totale vraeht In de Maas
Landschap. cultuurhlstorie en archeologle
De struetuur- en beeldkenmerken bepalen 10 grote mate de
landsehappelijke waarde van het plangebied. Vanwege de sterkI'
veranderlng van de beeldkenmerken en de aantastlng van de welds held
van de ulterwaarden door bosvorm,ng, 21)n aliI' alternatleven
gelljkwaardig als sterk negalief beoordeeld In het baSlsalternatlef is
mlnder bosvorming voo'llen, waardoor dit aiternatief lieht negabef
wordt beoordeeld In het MMA en VKA en In mlndere mate ,n het
maxlmaal alternabef. worden de oude geomorfologlSehe lijnen
opgepakt om een nlelJwe landsehapstOlctuur te ere!!ren
Aanwezige monumenten blljven IOtaet, maar 10 aliI' alternabeven zullen
de laatste relicten van CJ.I1luwtllstorjsche waMd.e.n verdwlJnen De
beoordellOg van de aantasbng van a.tdJ.eQlp,g~.
aLden IS negabef
omdat In aile aJternatleven een vergravlOg voorgesteld wordt In gebled
dat deeis een middelhoge verwaehtlOgswaarde heett voor warden
vanaf de Bronstijd
Geluldhinder
Voor de herlnrlchllng zullen overdag graafwerkzaamheden plaatsvinden
die kunnen lelden 101 een verhoging van hel audklgeLuklln de omgevlng
van het plangeb.ed U,t modeiberekenlngen met versehillende
bedrijfsituaties blijkt dat In de meeste aiternalleven voldaan wordt aan de
voorkeursgrenswaarde. De Inzet van kranen en bulldozer zorgt voor een
lIehte geluidbelastlng In het maxlmaal allernatief worden hogere
gelUldsnlveaus berelkt door het materiaal benodigd voor de zandwlnDlng.
De voorkeursgrenswaarde wordl hler met niet meer dan 2 dB(A)
oversehreden
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luchtkwaliteit
De vergravlng en vervoer van grond In de HemelnJkse Waard zallnvloed
hebben op de luchtkwahtell Naar de meest knosche componenten.
J
en fijo..stQf. IS onderzoek gedaan In aJIe doorgerekende aJtemaoeven IS de
hoogst berekende concentratJe op de westzlJde van het plangebled als
maatgevend genomen voor de waardenng. Voor zowel NO, aJs filn stot
letelt de urtvoenng van het BasJSaltemalJef. vanwege de /agere Inzet van
materiaa/. tol een lagere verspretdlng dan de andere aJtemabeven. In geen
van de allemal.even is sprake van een overschrijding van de grenswaarde,
waardoor de effecten op de /uchtkwahteliln aile aJlemaoeven als hcM
negatJef worden beoordeeld
Recreatle en be/eving
De 10eganke"Jkhetd van het gebled voor recreanten zaJ In de loekomsl
"chi toenemen De moge"jkheden om paden aan Ie leggen In hel geb.ed IS
een van de factoren dIe de toeganke"jkheid van het geb.ed bepalen Bi]
een ontwerp met we,nrg wateroppervlakten en begroeiing '5 dll het
gemakkelljkst (baslSaltemabef). Dlt 15 echler nlet ondersche.dend voor de
beoordehng van de magehjkbeden voor recrea!Jl:
Overall conclusie allemalievenonderzoek
Op grond van de beoordelingsresullaten van de In dit MER onderzochte
mllieueffecten en de optima/e reallsatJe van proJectdoelen natuur en
velllghe.d wordt geconcludeerd dat bet Voorkeursaltemabet over hel
aJgemeen als meest gunstJg mag worden beschouwd
8.3

Kosten en baten
Kosten
De rea"satlekosten zlln geraamd conform de systematlek PRI·2oo3 (bron
PRI-ramlng SNIP·2A HemeJnJkJe Waard, jU" 2007) In onderslaande label
ziin de resultaten van de kostenramlng samengevat Moge"jke balen zl)n
blJ de vermelde bedragen Inbegrepen
Tabel 8-2..: RItSLilulen kostenrAmln, ruUatJn:0511M per altem..Uef op bASd yan PRI·2003

(bod,.,.n X 1.000 000 "'10. Inclu'lef BTW)

Kosten

Buis

Maximal

altern.lIef

all.m.atl.'

9.3

11.0

MMA

VKA

11.3

12.4

Oaten
De blJ de ontgrav.ng vn]komende bouwstoffen vertegenwoord,gen een
marktwaarde De hoogte van deze marktwaarde 15 sterk athanke/IJk van
onder meer
•
de aard van de bouwstof (rootgrond, keram.sche klel. ovenge klel
zand);
•
de fysische kwalilell (o.a humus- vocht- en lutumgehaJte).
•
de chemlsche kwa"telt (verontrelnlgingen).
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•
•

de comple.'le'l van hel onlgravlng5proce5 (o.a benod,gd malerleel);
en vooral de marklsllualle ten tlJde van de onlgravlng (vraag en
aanbod van 5pecofieke bOUW5tOf).

De
•
•
•
•

vraag naar vrljkomende bouw5toffen kan komen vanUil
kerami5che induslrle (keraml5ch geschdcte klei);
zandhandel (induslriezand);
weg- en walerbouw (zand en kle' voor ophogingen. geluidswaJlen).
maar ook voor demping/verondieplng van beslaande diepe pullen
langs de grole nvieren.

Een belrouwbare Inschatling van de balen (opbrengslenl kan In dll
stadium nauwelijks worden gemaakl helgeen oak wordl bevesbgd door
marklparbJen die Intenslef opereren op deze mark!.

1S?

Hennnchunl Hcme1t1lkse Waard

9.

Leemten in kennis

Bij het onderzoek ten behoeve van dlt MER Zlln enkele leemte5 In kennls
geconstateerd. Deze zlJn algemeen van aard en nlet van Invloed op de
afweging tussen de altemabeven
Bodemopbouw
In het on twerp van de Innchtingsalternatieven Is rekenlng gehouden
met de globale ligglng lIan klel en zand In de ondergrond van de
HemelriJkse Waard De ecologlsche ontwikkeUng bUjkt vooral op
(voedselarmere) zandbodems vaak soortenriJker en meer specillek dan
op kleibodems. Er is derhalve een dUideliJke lIoorkeur voor
natuurontwlkkeling op een zandlge ondergrond Op basis van de
beschikbare boorgegellens is de bodemopbouw globaalln beeld
gebrachl.
BIJ nadere delaillering lIan het ontwerp kan het echter noodzakelljk zljn
om meer Inzlchl Ie verknjgen In de exacte IIgglng lIan het grensvlak
klelzand In hel gehele plangebled Hiermee kan opbmaal Ingespeeld
worden op de biootsteliing van relabef ondlep gelegen zandlagen
(gewenst vanult ecoJogisch oogpunl)
Vermarktbaarheid
De mate waarin de grond die Ult het project IIrljkomt vermarkt kan
worden is momenteeJ moellljk te lIoorspelien Ais eerste Is er geen
vlakdekkend beeJd lIan de fyslsche kwallteit van de klel In de
Hemelri]kse Waard met het oog op lIermarktbaarheid De pilot lIan
Natuurmonumenten die momenteel wordt U1tgelloerd kan enlg houvast
bieden Ten tweede is de markt lIoor klei dynamisch lIan aard, zowel
aan de vraagkant (bijvoorbeeld het type stenen dat gewenst wordt) als
aan de aanbodkant (proJecten waarln klel vnJkomt van een bepaald
type) In ollerJeg met enkele matktpartiJen IS op basis van de Iysische en
chemlsche kwalltelt, de vermarktbaarheid van de grond Ingeschat
Archeologle
In de nchtliJnen voor het MER wordt door de RACM (voorheen het
ROB) aanbevolen een bureaustudie ull Ie voeren. Deze bureaustudie
(NVO De Keenl, dehnltieve rapportage december 2006) IS verrichl en
heeft als onderhgger gedlend voor de beschnlvlng van de effeclen op
archeologlsche waarden in d.t MER. Hoewel aan de rlchtlljnen Is
voJdaan, staan er nog vragen ten aanzlen lIan de archeologle open
In aile aJternatiellen Is een nevengeul voorzlen In een gebled met
mlddelhoge lIerwachtlng lloor waarden vanal de Bronstqd. In dil gebled
wordt een vervolgonderzoek aanbellolen.
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10. Monitoring en evaluatie
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Blj momtonng en evaluat,e kan onderscheld worden gemaakt In de
volgende lases:
•
voorbereidlngslase;
•
uitvoenngslase;
•
elnd- en nawrglase.
Met de monitonng dienen de voorspeJde effecten te worden
gecontroleerd door met,ngen De monitoring dient zich hlerblJ met
name te nchten op de vo/gende aspecten:
•
rivierkunde (erosie/sedimentatie);
•
geohydroJog,e (wIJz.gingen grondwaterstand en stJ/ghoogtes).
Erosie/sedlmentatle
Erosie van het zomerbed en de verlaagde oevers:
Er wordt geen sterke erosie, dan wei sedlmentatie van het zomerbed
verwacht. Monitoring hlervan kan worden meegenomen In het reguhere
reg'em van de bodempe,hngen op het stuwpand lith.
De verlaagde oeverzone zou enige erosle kunnen ondervlnden na een fors
hoogwater, vooral wanneer de begroeiing nog nlet (voJdoende) IS
aangeslagen Na afloop van een fors hoogwater, vanaf circa 2.000 m'/s,
dient de sltuatie visueeJ te worden ge'nspecteerd. zowel vana! de
hoofdgeul-zijde als ook vanaf de nevengeulzijde. Bi) lorse erOSle,
vergeleken met de referentles,tualle, moet de nieuwe situatle globaal
ongemeten worden en moet worden beoordee/d of de erosle kan worden
geaccepteerd, dan wei of deze moet worden hersteld leldend hierbij is het
inschatten of de mate van stroomgelelding nog weI voldoende is
gewaarborgd en of er geen kans op 'doorbraak' van de oeverzone vanu,t
de hoofdgeul "chUng de oevergeuJ zal plaatsvlnden Ten behoeve van de
vergelijkingsbasis moet tevens de referentJesituatie op deze punten worden
ge,nspecteerd en vastgelegd (Olt kan hand in hand met het volgen van de
vegetat,eontwlkkellng op de oeverzone)
V,suele Inspectie dient op regelmaUge basis te worden verrlcht
aanvankelljk na elk hoogwater groter dan clrea 2000 m' Mocht er na
bepaalde hoogwaters geen schade optreden, dan kan Inspectle
achterwege bliJven voor opeenvolgende hoogwaters die de voorgaande
niet overtreffen. Is er wei sprake van een hoger hoogwater dan dlent na
afloop wei te worden ge,nspecteerd
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In samenhang met de Inspecbe van de oeverzone. drent evenluele erosle
van de oevergeulle worden vastgesteld na afloop van een fors hoogwater
(eveneens vanaf circa 2000 m'/s).
Dit met het oog op het gevaar van uitbochten van de oevergeulln de
nchbng van de hoofdwaterkenng. In eerste Instantie kan deze erosle
visueel worden vastgesteld door inschatten van de verplaatsing van de
oeverlijn van de oevergeul richting de hoofdwaterkering. Mocht er van
aanzlenlrJke verplaatsmg sprake zl)n. brJvoorbeeld orde 10 m, dan dlent ook
de bodemgeometfle van de oevergeul, te worden bepaald en te worden
vergeleken met die in de referentiesltuatie (de laatsle dient hiertoe vooraf
bekend Ie zi]n) Op basis van een inschatting van het verdere verloop van
de ultbochtrng, kan worden vastgesteld of de oever onverhoopt alsnog ter
plaatse zou moeten worden vaslgelegd. of dal vooralsnog kan worden
volstaan met hel monitoren (desnoods meer inlenslef).
Omdat het hier gaat om een primair veiligheldsaspect. wordt aanbevolen
om deze mspeclle na elk fors hoogwater Ie doen, ongeachl of deze een
voorgaand hoogwater overschrijdt of nret; dil kan door visuele Inspeclle
van de oeverlrjn nabij de hoofdwalerkerlng en deze te vergeh,ken mel de
referentlesltualle. De oeverhln d,ent derhalve ook rn de referentJesltuatle te
worden geinspecteerd. Jndlen zou blijken dat de oever. prakbsch
gesproken voliedlg stabrel is. kan na langere tijd (10 tot 20 Jaar) worden
overwogen de Inspectle te beperken lot hogere hoogwaters dan
voorgaand opgetreden hoogwalers waarbiJ IS gemon,tored
De beinvloeding van sedimentatie van de Hemelnjkse Waard zal naar
verwachbng beperkt zijn, gezlen de marglnale overstromlngsfrequentJes
van de uiterwaard. Vaststellrng van sedImentaire kan derhalve In de
reguhere Inspeclie worden meegenomen.
Geohydrologie
Het prOject HemelriJkse Waard heeft beperkte Invloed op de
grondwaterstanden In de omgeving. In het plangebied zi]n momenleel
weinrg perlbulzen aanwezig. De effecten op de grondwalersland en de
stijghoogte In het eerste walervoerend pakket zijn beschreven in
paragraaf 8 4
Ondanks de beperkte effeclen op de grondwatersland wordt
voorgesteld om het verloop h,ervan te volgen De monItoring heelt
hlerblj twee doeJen
•
de voorspelde effecten kunnen met behulp van de metingen
worden gecontroleerd Jndlen deze effecten anders bliJken dan
verwacht. dan kan tlJdens de urtvoerrng eventueel worden
bljgestuurd;
•
er kunnen schadeclaims worden Ingedlend vanwege voorspelde 01
niet voorspelde effecten op landbouw. bebouwlng of andere
functies De metrngen kunnen worden gebrUlkt om deze claIms
ob,ecUef te beoordelen

De monitonng van de waterstand dlent te worden Ullgevoerd in de
voorbereidlng- de ultvoerlng- en de emdfase. Voor de monitoring kan
gebruik worden gemaakt van bestaande peilbulzen van NITG-TNO.
maar tevens wilen nleuwe pellbulzen moeten
worden geplaatsl De peilbUizen dienen met name In de zuid- en
oostkant van de Hemelrijkse Waard te worden gesltueerd.
Voorgesteld wordt om 12 keer per jaar de grondwaterstand op te
nemen, voorafgaand. t1jdens en na de onlgrondmg.
Ook kan er voor worden gekozen am de pel'bulzen Ie voorzoen van
zgn. divers
(automatische meetapparaluur). waarmee contlnu de grondwaterstand
kan worden bepaald De grootste eHecten op de grondwaterstand
lreden op tijdens de U1lvoerlng van de onlgrondlng, daarom wordt in
principe tot 2 jaar na afronding van de werkzaamheden gemeten.
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Wettelijk kader en beleidskader
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1

Inl"idlng

Voor de planstudie van de HemeJrijkse Waard zijn verschlilende welten en
beleid van loepil5slng. In de wetgeving worden Jundische regels
vastgesteld die gehanteerd worden blj de bepallng van het beleld.
Onderstaand wordt het meest relevante beleid en de aandachl:5punten
voor dit MER weergegeven. Een onderscheld is gemaakt In hel welten en
beleid per onderwerp.

2

Rlvlerkunde
Nadere Uitw"rklng Rivi"ren Gebied (NURG)
In 1993 IS het NURG convenant afgeslolen lussen de mlnlstenes van
landbouw, Naluurbeheer en Visserij (lNV) en Verkeer & Waterstaat
(V&W) In dlt convenant zljn Rijkswalerstaat (RWS) en Dienst lande/Ilk
Gebied (DlG) verantwoordelijk voor de ultvoering van de
natuurontwikkelingdoeisleliingen In de begrensde NURG gebieden zoals
deze door de RIJksoverheld zlJn vil5tgesteld De HemelriJkse Waard valt
onder dlt NURG·convenanl. Na de hoogwaters Van 1993 en 1995 is er
een tweede doelstelltng gekoppeld aan de NURG·projecten namelljk
hoogwalerbeschermlng De NURG·proJecten vallen onder de
Samenwerkingsafspraak Veiligheid en Natte Natuur die op
20 maart 2000 Is ondertekend door de staatssecretanssen van lNV en
V&W
S"r"idslijn Grole rivi"ren
Na de hoogwalers in 1993 en 1995 hebben de ministers van VROM en
Verkeer en Waterstaal de beJeidslijn RUlmle voor de Rlvler gepubltceerd
in 1996 De beleldsliJn had als doeJ beslaande rUlmte voor de rlvler te
handhaven, mens en dier duurzaam legen overstromlngen Ie
beschermen en materiele schade blJ hoog water Ie beperken Inmiddels
is deze beleidslijn vervangen door de "beleidslijn Grole Rivleren"
(2006) De nieuwe beleidslijn bltjft gerlchl op het waarborgen van een
vellige afvoer en bergIOg van nvierwaler, maar bledl onder slnkte
voorwaarden meer mogelijkheden voor wonen, werken en recreeren in
hel rivlerbed. De voorwaarden hebben betrekking op de
afvoercapacllelt van de rivier ler plaalse: nieuwe aclivitellen mogen de
afvoer niel hlrlderen en geen belemmenng vormen voor loekomsllge
verrulmlng van het rlvierbed.
RlVlerverrulmende maatregelen worden 10 pnnclpe aileen toegestaan mlts
er wordl voldaan aan aile hieronder genoemde voorwaarden.
• er sprake is van een zodanige siluering en uitvoerlng van de
actlviteil dal hel veillg functioneren van waterstaatswerken
gewaarborgd bltJfl;
•
er geen sprake 15 van een felteltJke belemmerlng voor vergrOllng
van de afvoercapacileil,
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•

er sprake is van een zodamge situenng en uitvoenng van de
actlviteit dat de watef'>tandsverhoglng of de afname van het
bergend vermogen zo gering mogelijk IS

Integrale Verkenning Maas 2 (lVM 2)
In 2003 15 In de Integrale Verkenmng Maas aangegeven welke
maatregelen kunnen bijdragen aan de hoogwaterbescherming langs de
Maas voor de lange termijn. Op verzoek van de staalssecretaris van
Verkeer en Waterstaat 15 in het vervolgproject IVM 2 (2006) verkend met
welk maatregelenpakket de hoogwaterbeschermlng langs de Maas
gegarandeerd blljft op de lange termijn en waarbiJ tegelijkertijd de
rUlmtelijke kwalitelt verbetert Het maatregelenpakket voor de
Benedenmaas bestaat Ult het verrulmen van het wlnterbed door
zomerbedverbredlng. weerdverlaglOg en een betere doorstromlng van
plassen en recreatiegeb,eden Oude nevengeulen worden hersteld BII een
toename van de maatgevende alvoer tot 4 400-4.600 m'/s (zie tabel2 1)
behoort de aanleg van een nevengeul bij de Hemelnjkse waard tot het
mogelijke maatregelenpakket voor de Benedenmaas
Keur waterkeringen Waterschap Aa en Maas
De maasdlJk 15 een pnmalle waterkenng. Het waterschap Aa en Maas IS
verantwoordellJk voor de waterkering. In de keur van het waterschap zlln
ge- en verboden vaslgelegd om de waterkenng in stand te kunnen houden
(Keur waterkerlngen waterschap Aa en Maas 2(04) Voor de hennrlchbng
van de HemelriJkse Waard 15 met name het verbod relevant op het graven
van grond binnen de beschermlngszone en bultenbeschermlngszone van
een pnmalle waterkenng (arl 9. lid 2, sub d) Het betreft h,er de gronden
aan weerszijden van de primalle waterkering die zoch uitstrekken tot 50
meter van de teen daarvan.
In de periode van 1 oktober tot 1 april mogen geen acbviteiten
plaalsvmden in het d'Jklichaam van de waterkenng of In de
beschermlngszone waarvoor verbodsbepallngen gelden. omdat tl)dens
deze periode de kans op hoogwater 20 groot is en dat deze actIVlteiten een
negatieve invloed kunnen hebben op het waterkerend vermogen.
Door of namens het bestuur kan schnftelijk ontheffing worden verleend
van de in deze keur gestelde gebods- en verbodsbepallngen, Hlerbij wordt
rekenlng gehouden met het beheersplan en alle blj de ontheHingveriening
betrokken belangen, waaronder die van landschap, natuur en
cultuurhlStone

3

Natuur
Natuurbeschermingswet en Natura 2000
Natura 2000 15 een Europese ecologlSch netwerk Het bestaat Ult de
gebleden die In het kader van de Vogel· en HabilatnchtllJn als speciale
beschermlngszones zljn aangewezen Vanaf oktober 2005 zlJn deze
Europese nchtlljnen In de NederlandseNatuurbeschermlngswet
gelntegreerd, De HemelriJkse Waard of de directe omgevlOg Is met
aangewezen in het kader van Natura 2000.

Flora en Faunawet
De wettelijke beschermlng van planten- en diersoorlen IS slnds 1 april
2002 geregeld In de Flora en FaunaweL Daann is onder meer
vastgelegd dat het verboden IS beschermde soorlen te verstoren. e
verontrusten. te velJagen of te doden en vaste rust- en verblijfplaatsen
te vernietJgen Bij Aigemene maatregel van bestuur Is voor iedere
soortgroep een lijst met beschermde soorten vastgesteld. Indlen In een
gebied beschermde soorlen voorkomen, Is toelsing aan de Flora- en
Faunawet en mogelijk een onthefflng voor het overtreden van de
verbodsbepalingen ex arlikel 75 verels!
Hienn kan bevoegd gezag elsen stellen aan de ultvoenng 'n de z,n
m'Ugatie en compensatle.

van

In maart 2005 is een wijzig,ngs-AMvB in werking getreden waarin de
soorten van de Flora- en faunawet onderverdeeld worden In drle
bescherm ingscategorie@n:
• streng beschermde soorten,
• overige soorten.
• algemene soorlen
Voor de algemene soorlen geldt voor rUlmteliJke ontwlkkeling een
vrijstelling van de ontheffingsaanvraag voor de Flora- en faunawet D,t
betekent echter niet dat de zorgp/lcht voor deze soorlen nlet meer
geldt
Natuur voor mensen, mensen voor natuur
De Nota "Natuur vocr mensen. mensen voor natuur" Ult 2000 vervangt
het Naluurbeleldsplan. Nota Landschap, Bosbeleidsplan en Strateglsch Plan
van Aanpak Blodiversiteil. In deze nota wordt dUldelijk gemaakt dat de
zorg voor b,odiversite,t en ecologie zich Ultbetaalt in het welzl!n van de
mens. De natuur d,ent daarvoor toegankelijk Ie zi]n maar ook beschermd
Ie worden
Hel doel is om in 2010 een rivlerengebied te hebben dat een buffer vormt
lussen de Randstad en de Zandstad (Brabanlse stedenband op de
zandgronden). In 201B moet de Ecolog.sche Hoofdstructuur zi!n
gerealiseerd. In het nv,erengeb,ed wordt gewerkt aan rlVlerverrulmlng In
samenhang met natuurontwikkeling. Belangrijk is ook dat aardkundlge en
cultuurhlstorische waarden zichtbaar gemaakt en behouden worden
De Hemelnjkse Waard geeft ,nvulling aan de realiselll1g van de Ecologlsche
Hoofdstructuur De EHS is verder uilgewerkt In het Natuurgebiedsplan
Westelijke Maasvallel
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Naluurgebledplan Weslelljke Maasvallel
In het Natuurgeb,edsplan Westelijke Maasvallel van de provlncle NoordBrabant Is de landelijke Ecologlsche Hoofdstructuur uit het
S ructuurschema Groene Ruimte op perceelsnlveau ultgewerkl en
begrensd. Met het natuurgebiedsplan wordt sturing gegeven aan de
Subs,d'eregeling Natuurbeheer 2000. De natuurdoeitypenkaart geeft
invulling aan de doelen voor de Ecologische Hoofdstructuur. Er zl)n
verscheldene subsidlevormen binnen de Subsidieregeling Natuurbeheer
2000 om deze natuurdoeltypen te realiseren.
Hel elnddoel van de natuurontwikkeling van de Maasuiterwaarden tussen
Megen en L,!holJen Is een min of meer gesloten landschap met ruige
graslanden, rulgten, moerassen en oo,bossen Dil vormt een 'begeleld
naluurlijke eenhe,d' die afhankelijk is van graasdruk en ,nvloeden van de
Maas In een begeleld natuurliJke eenheld bestaat het beheer loveel
mogelijk uit nlets doen waarblj landschapsvormende processen, loals de
laarrondbegrazlng van de uiterwaard, ongesloord kunnen verlopen Voor
de dljken en de dijkvoet IS het natuurdoeltype bloemrljk grasland

4

Bodem en water
KaderrichtllJn Waler (KRW)
De kadernchtlljn Water Is een Europese richllljn die als doel heeft om de
kwalileit van aile Europese wateren per 2015 in de zogenoemde 'goede
toestand' te brengen en te houden. Waterbeheer op het nlveau van
stroomgebieden 15 daarb'J het U1tgangspunt Een belangrilk onstrument
om dat doel te berelken vormt het stroomgebledbeheersplan
Voor het stroomgebied Maas 15 een plan van aanpak gepubliceerd om
te komen tot een stroomgeb.edbeheersplan
De ultvoenngsstructuren van de KRW en de nota Waterbeheer 21 e
eeuw (WB21) ZlJn samengevoegd. Hel WB21 heeft als doel het op orde
brengen van het watersysteem (waterkwantlteltl. De KRW stelt het
bereiken van de goede chemische en ecologl5che loestand voor een
walerlichaam als doel
De eerste taken ZlJn het maken van een analyse van de kenmerken van
hel stroomgebied Zodra het slroomgebiedbeheerplan en het Goed
Ecologlsch Potentleel (GEP) voor de Maas lljn vastgesteld dlenen deze
doelsle/lingen on de ultwerklng van de Hemelrijkse Waard opgenomen
te worden
Beslult Bodemkwalitelt (BBK)
Met Ingang van 1 Januan 2009 wordt hel Besluit Bodemkwalltelt (BKK)
van kracht (rnogelijk worden enkele artikelen 011 dlt besiUlt pas later
van krachtl Dlt besluit regelt ondermeer hel nuttlg loepassen (In welke
vorm dan oak) van schone en Ilchl verontreinlgde grond en
baggerspecie (met gehalten tot aan de onterventlewaarde)
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Het beslult maakt geen ondef5che,d naar herkomst van de grand
(onderhoudsspecle of anderszms). maar houdl aileen rekemng met de
kwaliteit van het materiaal en de locatle waar het materiaal zal worden
toegepasl dan wei zal worden verspreid. Uilgangspunt is dal het om
'nuttlge toepassingen' gaal. die vooraf zijn vaslgesteld biJvoorbeeld In
een ru,mlelijk plan.
Met de inwerkingtredlng van het BBK vervalt de klassenindellng voor
waterbodems u,l de V.erde Nota WalerhUlshouding In hel meuwe
sysleem wordl onderscheld gemaakt in een generlek kader en een
gebiedsgericht kader Het generieke kader is meteen toepasbaar, het
gebiedsgenchte kader moet nog via een beroep- en bezwaarprocedure
door de beheerder (Waterschap, gemeente en RWS) worden opgesteld
en vaslgesteld. Oil zal In de praklijk belekenen dal hel vermoedelijk tot
eind 2008 zal duren voordat gebiedsspecifiek kaders kunnen worden
toegepast
Het generieke kader voor versprelden en toepassen geldt voar gehaltes
van verontreinigende stoffen boven de Achtergrondwaarden 2000
(AW20oo), welke landehjk in 2007 worden vastgesteld ter vervanging
van de streefwaarden. en onder de interventiewaarden (zle tlguur 1)
Toepasbaar kiM'" B

AW2000

HVN RIJntakken

In1t'rv,ntt~wiM_'de

P95
flguur 1: He! nleuwe generleke beleld (Bbk) voor versprelden en toepassen van grond en bagger

Onder de AW2000 mag grond en bagger vriJ verspreld worden Ook
worden voor waterbodems aparte Inlervenliewaarden gehanteerd. dIe
gebaseerd zijn op ecolog,sche normsteiling en 95%-waarden van het
actuele verontreinlgingniveau in Maas- en Rijntakken. Zo wordt voor
enkele zware metalen (arseen, cadmium. barium, koper en Zlnk) de
interventiewaarden voor walerbodems verhoogd ten opzichle van
landbodems
Toepassen van grond In het oppervlaklewaler (met gehalten 101 de
mlerventlewaarden) vallen onder het Beslull 80demkwaliteJl en mel
meer onder de Wvo of het BsB. Volstaan kan worden met een melding
Voor hel onlgraven van sterk veronlrelnlgde grond bhjft de Wbb van
toepasslng.
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Cultuurhistorie en archeologie
Nota Belvedere
De Nota Belvedere. beleldsnota over de relatle culluurhistorie en
rUlmtelijke 10richllng IS 10 1999 aangeboden aan de Tweede Kamer Het
doel van de Nota Belvedere Is verbetering van de kwalitelt van de
leefomgeving en behoud van het cultureel erlgoed. De nota geeft een
visie op de wljze waarop met de cultuurhistorlsche kwalitelten van het
fysleke leefmilleu moet worden omgegaan en geeft aan wat daarbiJ de
te tretten maatregelen zijn. Centraalln de nota staan hlstonsche
processen. patronen en elementen. Historische processen ziJn de
geleldelijke processen die de vorm van de stad tot op heden bepaten.
processen van groel en veranderlng. Histonsche patronen en structuren
zijn de kenmerkende combinaUes en vormen In de stad. Voorbeelden
Zlln de comblnatle van vestlngwerken. de ligging van wegen en oude
kernen. Tenslolte zijn de hlstorisch waardevolle elementen gedeftnieerd
als de atzonderlojke relicten van de hlslone van hellandschap.
Verdrag van Malta/Wet op de archeologische monumentenzorg
Het Europees Verdrag inzake de beschermlng van het archeologlsch
erfgoed, kortweg 'hel Verdrag van Malta', Is op 16 Januarl 1992 te
Valletla tot sland gekomen. Ullgangspunt van het verdrag 15 hel
archeologisch erfgoed waar mogelljk le behouden en bll het
onlwlkkelen van rUlmtelijk beleid moet het archeologlsch belang vanaf
het beglO meewegen In beslUltvorming
Bij wel van 21 december 2006 zlJn de bepalongen van 'hel verdrag van
Malta' ,n de Nederlandse wetgev10g geTmplementeerd Deze
zogenoemde 'Wet op de archeologlsche monumentenzorg' omvat een
IOgrljpende wijziglng van de Monumentenwet ult 19BB en verder
wilzlglOgen van de Ontgrondmgenwel, de Wet Milleubeheer en de
WonlngweL

6

Geluidhinder
Vanwege de duur van de werkzaamheden zal een vergunning In het
kader van de Wet mlloeubeheer nodig zijn In de volgende paragrafen
worden de richl- en grenswaarden gegeven voor de verschillende
geluldsOlveaus.
Langtijdgemiddelde beoordelingsnlveaus
Door de gemeente is nog geen gemeentelojke nota 10dustnelawaal
vastgesteld Bij het opstellen van geluldsvoorschrlften In het kader van
de vergunningverlening krachtens de Wet mlloeubeheer moet daarom
gebrulk gemaakt worden van de systematlek van ncht· en
grenswaarden zoals Is opgenomen in de Handreiking Induslrlelawaal en
VergunOlngverlenlng van 199B (verder Handre.klng)
Voor de langtljdgem,ddetde beoordellngsniveaus wordt aangesloten blJ
de nchtwaarden in tabel 4 van de Handre,k1Og. zle tabel 1

Taboll: Richlwurdon

YOO'

do I..,gtlJdgomlddoldo beao,dolingsnl.eaus In dB(A)
Darlod.

omschrijvJng

Ldndellike om"'evm.2
Ru!u,te woonwtlk, Wl!iniR v@rkt!er

Woonwijk In d. slad

du
40
45

.vond

I

".chl

35

I

30

50

45

40

l5
I

40

Overschnjdlng van de gegeven r;chtwaarden kan toelaatbaar ziJn op
grond van een bestuurlljk afwegingsproces Hlerbij speell onder andere
hel bestaande referenlieniveau van het omgevingsgelUid een rol en de
mate waann best beschlkbare lechOleken (BBT) ziJn toegepast Voor de
wOOlngen van Ulhoijen kan de omgev'"g gekarakteriseerd worden als
"Rustige woonwljk. weinlg verkeer", Voor de verspreld IIggende
wOOlngen kan de omgev,"g gekarakterlseerd worden als "LandehJke
omgevlng" De r1chtwaarden Zlln dus respectievelljk 45 dB(A) en 40
dB(A) voor de dagpenode,
Maximale geluidsnlveaus
Ten aanZlen van maximale gelUldsnlveaus geeft de Handrelklng
streefwaarden die 10 dB hoger ziln dan hel "eqUivalente geluidsbeeld"
Hel equlvalente gelUidsbeeld kan bepaald worden door geluid van de
IMcht,ng, maar ook door bronnen bullen de Inricht,"g Ongeacht het
equlvalente gelUidsbeeld gelden de In tabel2 gegeven grenswaarden,
Voor bepaalde In de vergunnlng aangegeven bedrljfssltuatles 15 het
mogelijk de grenswaarden voor de dag- en nachtpenode met een
maximum van 5 dB te verhogen, dit ler beoordel,"g van de
vergunn,"gverlenende Instantle
Tabe.12;

G,~n.swurden

voor de mulmale geluldsnlveaus

om~ch'lj~ln&

il!:rem.w2.i!rde ma.xlmale R.eluldsnlYeaus tn d8(A)
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I

do..

I

70

I
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I

65

I

nuht
60

Indirecte hinder door verkeer bulten het plangebied
Voor beoordeling van de Indireele hinder wordl getoetsl aan de
C"cula;re van 29 februari 1996, "Geluidhlnder veroorzaakt door het
wegverkeer van en naar de ;nrichtlng; beoordeling in het kader van de
vergunOlngverlenlng op basis van de Wet miheubeheer", Een overzichl
van de voorkeursgrenswaarden Yo/gens deze clrculaire IS weergegeven
in tabel3

TUHlI 3: Voorkeursgrensw..uden

voor de Indlrecte h nde.r

omschrijvln&

I

I

voorkeuru:,~swaarde IOdlrecte hmder In dB(A,
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I
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'
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Voor de grenswaarden In label 3 bestaal een ontheHlngsmogelijkheld
tot 65 dB(A) etmaaJwaarde Wanneer van de ontheHlngsmogehJkheld
gebrUlk wordt gemaakt. moet aangetoond worden dat het
binnennlveau nlet hoger is dan 35 dB(A) etmaalwaarde.
luchtkwalitelt
Voor het aspect luchtkwahtelt IS het BeslUilluchtkwalJtell 2005
(BLk2005) (Stb 2005.316) het toelsingskader Onderstaande tabel'!
geelt de luchlkwalltellselsen van de meest krotische stoffen aan In de
praktl)k bhJken II)n stol (PM,.) en NO, de meesl krotlsche stoHen te zlJn.
omdat de reeds aanwezige achtergrondconcentrat.es dlchtblj de norm
hggen of deze zells overschnJden (daggemoddelde luchlkwahteltse.s
PM,.) Voor de overige Vier stoHen koolmonoxlde (CO). benzeen
(C6H6). zwaveldloxlde (502) en lood (Pb) IIggen de reeds heersende
achlergrondconcenlralles in Nederland nu en naar verwachtlng ook In
de toekomst rulm onder de luchtkwallteitsnormen
Voor een acllvltelt als herlnrlchtlng In het bultengebled ziJn geen
overschnJdlngen te verwachten van de grenswaarden De
luchtkwalltellselsen geld en overaJ In de bUitenlucht. U1tgezonderd de
arbe,dsplaals zoals bedoeld In de Arbeidsomstandlghedenwel ull 1998
Tabel4:

Ov~rzlcht

Component

luchtkwaUteltselsen Besluit LuchtkwaUteit 2005

I Con~nlf.t1.

Omschrijvfn,

.111m'!
NO

40

200

Jaar.emoddelde
Uur&emKidekfe dat maxlmaal18 kur/}<Ur
overschreden mal: worden

FIJn Slof

140

(PM ..>

50

J.....~.modd.ld.
Da&&~rntddeldedal
ov~~hreden ma~

maJumul 35 keer/taar

worden

lege/ilk met het Beslult IS ook de Meetregehng luchtkwahte,t 2005 van
kracht geworden, waarln onder andere de zogenaamde
"zeezoutaftrek" beschreven staat. Deze houdt in dat van gemeten, of
met modellen berekende, concentratles van Hjn stof een bepaalde
concentratle aan zeezout afgetrokken mag worden, aJvorens te toelsen
aan de luchlkwallteitelsen. De redenenng hlerbij Is dal zeezoul een van
nature aanwezlge stofcomponenl in de buitenlucht is, die als nietschadelijk voor de gezondheid wordl beschouwd Het aandeel zeezout
in de Jaargemiddelde concentratie PM,o varieert van circa 7 ~g/m' langs
de westkust tot circa 3 Ilg/m' in het oostelijk deel van Nederland. Voor
het grondgebied van de omgevlng van Lith geldt een aftrek van 4
g/m] voor de jaargemlddelde concentratle en van 6
overschrijdingsdagen voor het aantal overschrlJdlngsdagen van de
daggemlddelde grenswaarde.

8

Ruimtelijke ordenlng
Nota Ruimte
De In 2004 verschenen Nota Ruimte geeft het nationaaJ ruimtehjk beleid
voor de perlode tot 2020 Voor het riv,erengebled gelden met name de
doelstellingen 'borglng en ontw,kke'mg van belangrijke (.nter)nalJonaJe
ru.mtelijke waarden' en 'borglng van veihgheld' Water moet .ntegraal
onderdeel Zljn van de rUlmtelijke planvorm,ng. Hel instrument 'watertoets'
zorgt ervoor dat waterbeheerders vroegtijdig blj de planvorm.ng worden
betrokken. De Ecologische Hoofdstructuur dient volgens de Nota RUlmte
m 2018 gerealiseerd te zijn De Hemelrijkse Waard is onderdeel van het
rivlerengebied en de Ecologlsche Hoofdstructuur.
In de Handreiking ruimtelijke kwaJiteit, volgend op de Nota RUlmte, Zl)n
de volgende twee kernkwalitelten voor het rivierengebied genoemd,
•
Schaalcontrast van zeer open naar besloten;
•
Samenhangend stelsel van rivier - uiterwaard - oever - kom.
Met de inwerklngtredlng van de Nota Rulmte vervallen de Vierde Nota
over de RUlmtelljke Ordening Extra en het Structuurschema Groene
Rulmte.
Streekplan
In het Sueekplan van 2002 zijn aile bestaande en nieuwe natuurgebleden
in de Groene hoofdslructuur (GHS) opgenomen De GHS bestaat urI GHSnaluur (vall samen met de EHS) en GHS-Iandbouw en er geldt een
beschermlngsregime De planologlSChe bescherming wordl.n
gemeentelljke bestemmlngsplannen vastgelegd
De HemelriJkse Waard IS aangeduld aJs 'natuurparel' Natuurparels z.)n
bas- en natuurgebleden die b'JZondere natuurwaarden hebben vanwege
specltleke ab'otlsche omstandlgheden en/of landbouwgeb.eden waar deze
waarden volgens het natuurgeb1edsplan worden nagestreefd In de
natuurparels moet worden gezorgd voor maximale rust en rulmle voor de
ontwlkkeling van de natuur- en landschapswaarden
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De oevers van de Maas. de Maasdijk en de Teeffelensche Weterlng 21)n
ecolog.sche verb.ndmgszones van de Groene Hoofdstructuur Binnendijks
len noorden van de RWZI Jlgl een leefgeb.ed voor kwetsbare soorten.
Naast hel behoud en de ontw.kkehng van natuurwaarden. IS er In hel
Slreekplan aandachl voor cultuurhlstonsch waardevolle
landschapselemenlen. archeologische en andere Iandschappelijke waarden.
BI) de opstelhng en de uilvoerlng van rUlmteliJke plannen moet rekenlng
worden gehouden mel bekende cultuurh,storlsche (Iandschaps}waarden en
archeologlsche waarden. zoals aangegeven op de 'Culluurhistorische
waardenkaart' en de 'Indicabeve Kaarl Archeologlsche Waarden'. Hel
ultgangspunt hlerblj Is dat het archeolog;sch erfgoed moet worden
beschermd op de plaats waar hel wordt aangetroffen.
Reconstructieplan Maas en Melerlj
De opgave voor hel reconstrucbegebled Maas en Meierlj, waar de
Hemelrljkse Waard een onderdeel van is, bestaal ull reaJisabe van de EHS.
reahserlng van waterdoelen, reglonale walerberglng en functleverandenng
van landbouwgronden. TegelljkerUjd Is het dOl'I de werkgelegenheld In hel
landeh)ke gebled in Maas en Melen) m stand Ie houden en de Intensleve
veehouderi] een duurzame plek Ie geven
De reconstruct'edoelen omvatten een breed scala aan onderwerpen Er is
daarom gekozen nlet aile reconstructJedoelen direct In de komende 'oller
)aar op Ie pakken
De reconstructiedoelen die op d.t momen nlel worden opgepakl. komen
aan de orde In de tweede (tol 2012) of derde planperlode (tot 2016)
Maas en MelenJ IS In de Vl51e van het reconstructieplan ,n 2016 een
afwlsselend gebled. Er is dan sprake van een nat naluurraamwerk (vooral
rondom de beken en de Maas) en een droog natuurraamwerk, die samen
weer ~n geheel vormen De sledehjke reglo met haar Ultloopgebieden, de
oeverwal. de Meienj. de groene gordel Nistelrode-Berllcum en (In mlndere
male) hel Aa-dal, vormen een recreal'ef netwerk. De uitloopgebleden zl)n
vooral Ie vlnden rondom de steden Oss en 's-Hertogenbosch Het karakler
van het recreatieve raamwerk Is vooral kleinschahg; het kent een slerke
menglng van functles en hoge landschappehlke en cultuurhlslonsche
waarden
Hel valt voor een del'l samen mel hel naluurraamwerk De
landbouwgebleden vormen een tegenhanger van het recreabe- en hel
natuumetwerk Een aantal gebieden is prlmalr voor de landbouw, bi]
andere Is er verwevenheid mel de omgevlng en andere functles
Bestemmlngsplan buitengebied Lith
De Hemelrijkse u.terwaard vall onder het beslemmlngsplan bUltengeb,ed
van de gemeenle lith Hel heeft hlerin de bestemmlng 'ulterwaard'
De gronden zl)n beslemd voor
•
walerstaatkundige doelemden, waaronder walerkenng, de afvoer van
waler, IJs en sediment en hel verkeer Ie waler,
•
behoud. herstel en versterkmg van landschappehjke natuurwaarden,

•
•

extenslef agransch gebrUlk;
extensief recrealief medegebrUlk

Oaarnaast wordt er in de percelen met de bestemming uiterwaard
gestreefd naar behoud, herstel en versterklng van cultuurhistorische,
landschappelijke en natuurwaarden. Dit houdtln dat de aanwezige
landschapselementen (waardevol relief. oude verkaveling) dlenen te
worden gehandhaafd
Voor de HemelriJkse Waard gaat het vooraJ om waardevol relief. Het
bestemmingsplan geeft aan dat natuurontwikkellng de waterstaatkundlge
functle van de ulterwaard met mag aantasten,
Op de kaart 'ontwikkelingen' staat het cenlrale deel van de waard
aangegeven als agrarisch natuurkerngebied voor weldevogels en zwanen
De hele ulterwaard Is gemarkeerd als natuurontwlkkelingsgebled, In het
bestemm,ngsplan IS voor de gronden mel de beslemmlng ullerwaard en de
volgende voor de Hemelrljkse Waard mogelijk relevante activlteiten een
aanlegvergunnlng verelsl
• verlagen, afgraven en ophogen van de bodem;
•
aanleggen of verharden van wegen en paden;
•
aanbrengen van hoogopgaande beplanlJng,
•
rooien en aanleggen van bos.
•
graven, verbreden en dempen van wateren
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Analyse aanknopingspunlen voor Inrlchling
1.

Priorilaire en kansrljke ecolopen voor naluurontwikkeling
fen belangrijke vraag die moet worden beantwoord IS welke
natuurdoelen (ecolopen) er bij de (her)rnnchtlng van de Hemelrijkse
Waard zouden moeten worden nagestreefd.
Alvorens die vraag te kunnen beantwoorden IS het van belang na te
gaan welke plaats de HemelriJkse Waard inneemt ,n het nvlersysteem
van de Maas. Zodra die pfaals duldelijk Is Ieunnen oole de meest
karalcterlstieke ecolopen voor dlt deel van hel rivlersysteem en daarmee
voor de Hemelrijkse Waard worden aangewezen De laatste slap
belreft dan nog het nader Inspelen op de plaatseltJke abrolische
kenmerken en mogelijkheden.
De Maas stroomt op haar weg van bron tot monding door verschlllende
landschappen flk traject heeft danlezi] de verschillen In ablotJsche
omstandigheden (kltmaat, morfologle. substraat, nv/erdynamlek,
landgebruik) haar elgen Iearakter Door die verschillen biedt he!
Maasdal plaats aan zeer ulteenlopende ecosystemen (ecotopen),
Sommlge Ieomen wiJd verbreld voor langs de Maas, andere zijn meer
karaktenstJek voor bepaalde traJecten, Juist deze laatste categone
ecotopen zouden blj natuurontwikkellng een voorkeur verdlenen boven
anderen (EVIM. 1999-2001. Van L1efveld et al .. 2000)
De Heme/nJkse Waard Jigt ,n de benedenloop van de Maas. en geldt als
het laatste gestuwde rivlertraJecl. voordat de
(zoetwater)getljdenlnvloed (benedenstrooms van stuw Lith) mede van
rnvloed is op het gedrag van de rlvler De posltie vlakvoor de stuw legt
daarblJ zowe! beperklngen op wat betreft het dynam.sche karakler, als
dat het jUlst speclfieke mogelijkheden b,edt biJ de toekomstige
natuurontwlkleeltng

Internatlonaal
Vanuit een InternalJonafe opt/ele (EVIM 1999-2001) gaat het brJ
natuurontwikleeling op de Hemelrijlcse Waard, als onderdeel van de
benedenloop (Benedenmaas), specifiek om,
• ontwikkelong vochllge hardhoutooibossen en/of
overslromlngsgraslanden op lelellge bodems;
• ontwikleeling stroomdalgrasland op (droge) zandgronden, zoals
nvlerdurnen. oeverwallen en donleen,
Daarnaasl wordt voor hel vergrolen van de ecologlsche
waarde/corndorfunctle voor dit deel van het Maasdal de volgende
richtlijnen afgegeven:
• vergroten habltat/slrucluurriJleere oeverzones (zachthoutoolbos),
• versterken en ontw/leleelen van ovetstromlngswelde (plasdras
mIlieus) rn het w/nterbed;
• flexibeler peilbeheer ten gunste van o.a. pionlermilieus, erosle
sedlmentatie;
• voorleomen van het ontstaan van grootschallge. open wateren
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NatlOnaa!
UIt een studie toegespltst op het defini!ren van kansrijke ecotopen
(natuurdoeltypen) voor het Nederlandse Maasdal (Van Liefveld et aI.,
2000) komen voor de Benedenmaas als kansrilke ecolopen naar voren:
• lach thou loolbos;
• moeras en Ondiep waler

De bovengenoemde ecotopen. bekeken vanUlt een Internatlonale en
nationale optiek, mogen als meesl karaklerislleke ecolopen
(natuurdoeltypen) worden beschouwd voor de Hemelrijkse Waard en
haar naaste omgevlng. De ontwikkehng van deze ecotopen vorml
daarmee een speerpunt voor de natuurontwikkeling op de Hemelrojkse
Waard
Voor een nadere beschrijving van al dele karaktenstleke ecotopen
wordl verwezen naar bijlage 9.
Reglonaa!
De nadere ecologlsche ullwerklng voor de Benedenmaas (Gebledvlsle
Benedenmaas, 2004). bouwt voort op de bovengenoemde studies.
Hlerull komI na een deels wal nadere detaillering nog naar voren. hel
slreven naar
• moeras & Geisoleerde strang/Ond.ep waler;
• hardhoulooibos & U.terwaardgrasland,
• dynamische strang
De Provlncle Noord-Brabanl heeft vastgesteld (Natuurgebledsplan
Westelijke Maasvallel) dat In de Hemelrl)kse Waard een Begeleld
Naluurlijke Eenheid moet komen (lie ook 4 3), waarbiJ men uitgaat van
een mozaoeklandschap op de U1terwaarden. Hlerbij wordt uitgegaan van
een bepaalde verdellng van open water. laag- en hoogopgaand
begroeid land De uiteindelijke verdellng hangt daarb'J al van de
toekomstlge inrlchtlng en afwerking van een gebied Minimaal wordl
gestreefd naar 11 % open waler 33 % laagbegroeid land en 11 %
hoogopgaand begroeld land
Plaatse!ljk
Een deel van de geraadpleegde omwonenden heell geen promair
bezwaar tegen hel verdwijnen van een deel van de openheid in ruil
VOor naluurontwlkkeling In de ullerwaarden Een deel van de
omwonenden heeft ,n vooralgaande werksessies en Informatie avon den
te kennen gegeven, IUlsl waarde Ie hechlen aan openheid van het
loekomstige ulterwaardlandschap. Deze laatsle wens IS In de nadere
ultwerkingen meegenomen als randvoorwaarde. Daarom Is een
ullwerking mel een hoog aandeel aaneengeslolen opgaand oo/bos nlet
meegenomen als een re!le optle'

• In dr nannOUllf IS n08 wei met ten de'£el~k .lternahtf sewrodrl
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Ook de toekomsLJge beheerder (Natuurmonumenten) '5 tijdens dit
ontwerpproces geraadpleegd en heeft te kennen gegeven Ie streven
naar een nat. eenvoudlg te beheren natuurgebled.
Oeze (inrtchtings)wensen van bewoners en toekomslige
terreinbeheerder hebben een plaats gekregen in onder meer het
ontwerp van onder andere het MMA Nat en behoud van een zekere
open he,d laten l,ch nameli]k over het algemeen goed veremgen Ze
slullen ook goed aan op de kansriJk en karakteristiek geachte ecotopen
voor de Hemelrijkse Waard. Dele keuze(n) heeft ook consequenties
voor hel loekomst'ge beheer Bij de keule van hel VKA speelden deze
wensen op de achlergrond ,mpllc,et nogmaals een rol

2.

Nadere gebiedsanalyse
Voor hel verkennen van de toekomstlge
naluuronlwlkkelingsmogelljkheden IS een analyse en Integral,e
ulIgevoerd van een aantal daarvoor relevant geachte aspeclen, zijnde,
• h,slorische landschapontwikkellng.
• terreinhooglen en rlvlerpeilen,
• aanwez'g substraat.
De verkregen Informatie vorml levens de basIS van de nadere
onderbouwing van de hierna wi te werken van alternal,even een deel
van de ,nformatie is In hoofdstuk 4 al de revue gepasseerd
H'Slodsche landschapsontwikkeling
Afgaande op oude kaarten IS sprake van een vastgelegd
kronkelwaardlandschap. AI in de M.ddeleeuwen is sprake van
bochtafsnljdingen en aanwassen Deels zijn die op oude kaarten, maar
ook In het huidlge relief of In de ondergrond, nog terug Ie vinden
Kort na de bedljklng in de Middeleeuwen liep de Maas aan de oostkant
van het plangebied nog pal onderlangs de d,jk. Gaandeweg schoof le
daarb.j westwaarts op, erodeerde de toenmaJige ahettlngen en IIel in
de Driehoek een (meuwe) serie laagten en ruggen achter Ook een
aangebrachle kade (lage rug In de Drtehoek) lal de nv'erarm in de loop
der tijd verder westwaarts hebben gedrongen Het hoog gelegen
Schiereiland weerspiegell nog een oudere, nog mel geC!rodeerde fase In
de ontwlkkeling van de uiterwaard De weslwaartse verplaalsing en
erosie van deze oudere, hoger gelegen waard door de (oude) Maasarm
zorgde voor het ontslaan van de huidlge markante slellrand In de
blnnenbocht.
De rtvler was In die periode VrtJ afstromend en werd plaatsellik
gekenmerkt door riviereilanden. Aileen de laaggelegen aanwassen,
werden Ingenomen door (vermoedelijk) zachlhout-struweel (wilgen)
De rest van de waard IS open grasland
In 1932 wordt de bochl tiJdens de Maaskanahsatie afgesneden en nab!)
de rechlgetrokken Maas deels dlchlgeslorl
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De u'terwaard is sindsdien onder invloed van het steeds intensievere
agrarlsche grondgebruik vergaand genivelleerd en grotendeels omgezel
in akkerland
Terreinhooglen en rjVlerpeilen
Het huidige riv,erpeil (4.90 m NAP) is uitermate stabiel, dil wordl mede
In de hand gewerkl door de directe nab'jheid van de sluw. Inundatles
doen zlch welnlg voor. mede als gevolg van de hoge hgg,ng van de
uiterwaard (rulm 0.5 101 2 m boven hel sluwpeil) De lagere delen.
langs de Maa50ever en in de Driehoek overslromen slechls eens In de
zes jaar. De hogere delen. meer in het bijzonder het SCh,ere,land slechls
eens In de 25 tot 50 Jaar. Onder de gegeven omstandigheden zullen
Maa5overstromingen daarom amper een differentil!rende rol kunnen
spelen bi] de toekomstige natuurontwlkkeling
Goltslagwerklng op de Maasoevers IS nog het enlge echt nv'erkund'ge
proc5 dat aanwezig is. maar dat Is aileen langs de hUidlge oevers
actJet Het kan In potentJe zorgen voor erosie De hUldlge Maasoevers
liggen echter In stortsleen. waardoor ook deze vorm van dynamlek
nagenoeg afwez'g IS. Langs de oude Maasarm (strang) ontbreekt d,t
proc5. bl) gebrek aan scheepvaart. hoewel stortsleenverdediging hler
afwezig ,s
Het hooggelegen Sch,erelland behoort dankziJ haar stroomluwe
"Iandinwaartse" logging op de waard tot de wein,ge kansrljke plaatsen
langs de Maas waar nvlerkundig gezlen zonder veel bezwaar de
ontwlkkellng van (hardhout)ooibos kan worden toegelaten
Morfologlsch IS het Schierelland van belang vanwege het nog vaag
aanwezige kronkelwaardpalroon en de steilrand langs de binnenbochl
van de oude Maasarm
Rlv,erkundig gez,en zlJn langs de hUldlge Maasoevers aaneengesloten
oOlbossen en slruwelen slechts In beperkte mate toelaatbaar als gevolg
van hun opstuwende werk,ng.
~51raat

De Hemelnjkse Waard wordt gekenmerkt door de aanwez'gheld een
rulm 1 tol 2.5 m dik kle,dek Hel voorkomen van zanden aan of nab'J
maalveld blljkt u,termate beperkt (zle ook 5.4.4). De
verontreimglnggraad van het kleidek IS doorgaans beperkt Ie noemen
en legt daarmee ecologlsch gez,en amper beperklngen op
De bovengrond IS door hel jarenlange intensieve agrarische gebruik,
vooral als akker. danig vermesl geraakt Dit biedl ecologlsch gezlen
we,nlg perspectlef (soortenarme verru'glng) Afgraven van de verrojkte
teell/aag kan de uitgangssituahe verbeteren. De ecologische
ontwlkkeling blijkl vooral op (voedselarmere) zandbodems vaak
soortenri]ker en meer speclf,ek dan op klelbodems (bijv stroomdalflora.
walerplanten) (Peters et al.. 2007) De zanden loggen echter veelal zo
diep onder maaiveld dal ze ruim onder het stuwpeilliggen.
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Perspectieven voor slroomdalgrasland op de HemelriJkse Waard "jn
daarmee. zonder ingrijpende Inrichlmgsmaatregelen. op een enkele
plek na vrljwel afwezlg. Wei zouden na afgravlng ondiepe moerassen
en plassen mel zandbodems kunnen worden gereahseerd. De kansen
voor slroomdalgrasland lijken daarmee beperkt tot de hoge binnenrand
van de grote oude Maasarm.

3.

Noodzaak tot ingrijpen voor rea/lsalie van ecologische doelen
De aCluele ecologische waarden van de HemelriJkse Waard zljn beperkt
(zle ook 5.3) Ergenlijk vorml aileen de rietgordellangs de Oude
Maasarm nog een waardevol accent Wanneer nlet wordt Ingegrepen
zlJn ook de toekomstige ecologlsche potentles uitermate beperkt te
noemen Door ingrijpen kunnen de unoeke polen lies van het gebled
jUlst worden ontsloten.
De gebiedsanalyse laal zien dat er op dlt moment welnig ablotlsche
differenloatie op deze relatlef hooggelegen uiterwaard aanwezig Is en
dat onder rnvloed van de stuw van Lith, ook de rivierdynamlek
uitermate beperkl IS. De Maasoevers zl/n vaslgelegd met stortsteen De
standplaatsen op de waard zeit worden in de actuele toestand amper
be'invloed door de rlvier en zlJn danig geeutrofieerd Daarbuiten zijn
ook amper (potentieel) ecologlsch interessante klelne wateren
aanwezlg.
Op de langere termijn zouden daardoor slechts vochloge ot droge
rulgten en oolbossen het landschapsbeeld gaan bepalen. Daarmee
wordt dus nlel voldaan aan de beoogde natuurdoelstellingen voor het
gebled. meer In het bijzonder aan de ontwikkellng van de meer
gebiedspecifleke ecotopen/natuurdoeltypen (zie ook frguur 72), te
welen:
• vochtlg hardhoutoolbos en Uiterwaardgrasland.
• moeras en ondiep water;
• zach houtooibos:
• vrij eroderende (Maas)oevers.
Vanwege de zeer beperkte aanwezrgheld van droog. zandlg mlheu IS de
rUlmte voor de ontwikkeling van Stroomdalgrasland brnnen hel
plangebied zeer beperkt (op stellrand brnnenbocht oude Maasarm) De
ontwlkkehng van een Dynamische strang IS b,nnen het plangebled
evenmrn mogehJk. biJ gebrek aan dynamlek.
Geconcludeerd wordt dat de genoemde kansnjke gebledskarakteristleke
ecotopen voorzover kenmerkend voor het nalle mlheu (moeras. ondlep
open water en pJasdrasmlheus) aileen door middel van geheel of
gedeeltehjke maaiveldverfagrngen zijn le ontwlkkelen Enlge varialle
van het stuwpell kan de ecologlsche potentJes nog verder vergroten. Ie
meer omdat dat ook kansen bledt voor de ontwlkkehng van plonoer- en
overstromlngsmllieus
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Resultaten marktverkennlng
Ten behoeve van het opstellen van het MER is een korte
marktverkennlng u,tgevoerd, teneinde Ie toelsen of de aangenomen
w,jze van urlvoeren van hel project realislosch 's De verkennlng
bestond urt gesprekken met twee marktpartijen die voldoende kennls
en ervaring hebben om de uitvoeringswijze te kunnen beoordelen:
Dekker van de Kamp (Oosterhout) en BoWeGro (Heesch). De
gesprekken waren geheel vrijblijvend en hebben de marktpartljen geen
relevante voorkennis gegeven die In hun voordeel zou strekken tljdens
een aanbesteding
In
1.
2
3
4.

de gesprekken z'Jn 4 onderwerpen aan de orde gesteld:
het omgang met niet-vermarktbare specie;
de afvoer van specie (klei, zand);
de realrstische "worst case" uitvoenngswlJze;
de vermarktbaarheld van de vr'lkomende klei, en daarmee
samenhangend de uitvoeringsduur van het project

Ad 1. Omgang met niet-vermarktbare specie
De in,tiat'efnemer van hel MER is er vooralsnog van uilgegaan dOli'
• het niel-vermarktbare deel van de specie zo veer mogelrjk ,n de
Hemelrijkse Waard zelf wordt toegepasl voor de herlnrlchlrng (b'IV
voor de aanleg van hoogwatervluchtplaalsen)
• de niet-vermarktbare specie die vervolgens resteert, wordt
"omgeput", d.w.2 omgewisse/d met potentieel vermarktbare klei of
zand.
Beide marktparlljen z,en deze werkwiJze als realist,sch
NB aandacht is gevraagd voor de legeskosten die met omputten
gepaard gaan.
Wanneer wordt omgeput Iigt het voor de hand dOlt de "put" voor nietvermarktbare kle, direct aan het begin van het project (dus ,n het eerste
jaar), zo snel mogelijk wordt gegraven Het n,et-vermarktbare deel van
de kle, dOlt kan dan direct daann worden geborgen. zonder dOlt t,)dehjke
ops/ag nod'g Is (dit zou de UIlvoermg onnodig comphceren en extra
hinder mel zoch meebrengen). Er dient wei rekenlng te worden
gehouden met tijdelijke opslag van het met-vermarktbare deel van de
kle, op deze omputtocatle. Tijdelijke depots kunnen het beste worden
gemaakt op plaalsen waar de doorstroming van rivierwater nlel wordl
gehinderd. dus bijv legen de dijk ler hoogle van de
Zuiverrngsmslallalre. De keuze van de localie van deze depols kan het
besle worden overge/alen aan de uitvoerende part.j van het werk; in
hel MER wordt hler nlel verder op in gegaan
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Ad 2. De afvoer van specie (klei. zand)
Natuurmonumenten voert momenteel een pilot-project uit In de
Hemelrijkse Waard De vriJkomende speCIe Ult deze pilot wordt globaal
voor 80% afgevoerd per schlp en voor 20% per as (over de weg)
Belde marktparlijen geven onafhankelijk van elkaar aan dat een
dergelijke verhouding ook reallstisch Is voor het onderhavige project
HemelriJkse Waard van RWS (evt. maximaal30% per as als "worst
case" )
Een afvoer geheel per schip IIgt zowel bi] klei als bi] zand niet voor de
hand. er dlenl rekenmg mee gehouden Ie worden dal er In de nabije
omgevlng op enlg moment een toepassmgsmogeli)khe.d onlslaal voor
klel of zand (bijv. in Oss). waardoor het log,scher Is om een deer van de
specie over de weg af Ie voeren In de dlrecte omgeving van de
Hemelrijkse Waard zl)n geen steenfabrleken aanwezlg: afvoer naar een
steenfabrlek over de weg Iigl daarom met voor de hand.
Ad 3. De realistische ·worst case" ultvoeringswijze
Bil de toets.ng van het ruw ontwerp van de alternatleven is ultgegaan
van omputten. en Is een aanname gedaan voor de locatle daarvan,
nameliJk midden op het eiland, In de "Ius" van de oude Maasarm
Overweging daarbij was dat dit een ·worst case" -situa!le voor m.n
geluidhinder en m mind ere mate voor luchtverontrelmgmg met zlCh
meebrengt. Er is daarbij geen rekenlng gehouden met de kwalitelt van
het zand Belde marktpartijen kunnen zlch in deze benadering vlnden
Ad 4. De vermarktbaarheid van de vrljkomende klei. en de
ultvoeringsduur van het project
De mate waar,n de specie die ull het project vnJkomt vermarkt kan
worden IS momenteel moellijk te voorspellen Als eerste Is er geen
vlakdekkend beeld van de kwaliteit van de klel In de Hemelnjkse Waard
met het oog op vermarktbaarheid. De pilot van Natuurmonumenten die
momenteel wordt ultgevoerd kan enlg houvasl bieden (met het
voorbehoud dat dlt een bepaald deeI van hel plangebled belreft, dat
met noodzakelljkerwljs representa!lef hoefl te zljn) Van de tOlale
hoeveelhe'd afgegraven grond (van maalveld tot aan hel zandpakkel) is
grofweg 50% vermarktbaar. vanwege de fysische of chemlsche
samenstelling
Ten tweede is de markt voor klei dynamisch van aard. zowel aan de
vraag·kanl (bi]v. het type stenen dal door architecten en aannemers
gewensl wordtl als aan de aanbod·kanl (prOJeclen waann klel vrljkoml
van een bepaald type)
wordt de vermarktbaarheld ook bepaald door de marktvraag naar het
type klel datln de Hemeln}kse Waard aanwezig is op het moment van
onlgraven. en het aanbod u,t andere pro)ecten op dat momen
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In de geplande penode van ultvoenng van de ontgraving voor
Hemelrijkse Waard (periode 2009-2012) koml ook Maasklei vrij ult een
aantal andere projecten: o.a. Over de Maas. Keen!, en Hemertse
Waard Seide marklpartijen hebben In de verkennlng aangegeven dat
U1tvoenng van Hemelrijkse Waard in de geplande perlode mogeiljk tal
een overaanbod van Maasklei kan lorgen Men advlseerde am de
periode van ultvoenng mel een aantal jaren op te schulven dan welle
verlengen.
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VKA-werksessie
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Resultaten VKA-werksessle, 23 mel 2007
EindinrichtlOg:
1.
V....rstoep van Alphen naar OiJen,
2.
Bakenbomen:
3
Inrichtlng Type
natuurfToegankelijkhe,d/Geomorfologle/Zichtlljnen.
Ultvoering.
4
Sanering veronlrelnlgde grond:
5.
Beslemmong veronlre,nigde grond:
6.
Proflelomkering;
7
Beslemming met-vermarktbar.. speCie: omputten In klellaag:
8.
Bestemmlng met-vermarktbare specie: tegen de dijk zetten,
9
Bestemmlng met-vermarktbare spec'e: 10 de oude Maasarm
storten,
10. Faserlngl doorlooptljd
Ad 1. Veerstoep van Alphen naar Oljen
Het inkorten van de veersloep lussen Oijen en Alphen Jevert een extra
waterstandswinst op Zonder hel Inkorten van de veerstoep halen we
het dOl'I van hel project ook (mlnimaa' 4 cm walerstandsdaling). Hel
,nkorten van de veerstoep heeft natuurllJk een aanta' consequenlles d,e
nauwkeurig onderzochl moelen worden.

Het advies van de aanweZlgen over deze veerstoep

IS

.om het 'nkorten van de ve..rstoep mee Ie nemen In hel
voorkeursalternallef Walerstandsdaling is een belangrijke doe/stelling.
AlhoeweJ de m,n,mal.. wat..rstandsdaling van 4 cm ook gehaald kan
worden zond..r de v....rsloep 10 Ie korten, is meer walerstandsverlaging
voor nu en in de loekomsl gewensl Hel IOkorten van de ve..rstoep
wordl gezien als een effectleve en relallef eenvoudige maatregeJ om
meer wlnst te halen Oat betekent ulteraard dat onderzochl zal moeten
worden wat de mogelijkheden zi)n van het mkorten van d.. ve..rsto..p
en wal de (milieu)effecten daarvan zijn. Uiteraard zal in ....n lat..r.. fas..
als blilkt dat dlt nlet aileen voor rivl..rkunde maar ook vanull aliI' andere
aspecten een rellel alternatlef is goede afspraken gemaakt worden met
de belreHende e'genaar
Ad 2. Bakenbomen
Bakenbomen zljn een be'angrljk punt van discussie geweesl Vanu,t de
doelstelllng van het project en de gewenste naluurdoeflypen Is
aangegeven dat bakenbomen nlet passen b,nnen deze natuur De
plaatsen waar de bakenbomen nu staan gaan grotendeels vergraven
worden en dat betekent dan ook dal de hUldlge bomen moellijk on tacl
te houden zijn (deze zouden dan op een soort mml terp komen te staan
op de verlaagde oever)

De provincie geeft aan dat in het kader van de natuurdoeisteliingen van
het gebled bakenbomen niet passen In de toekomstige mrichtlng van
de Hemelnjkse Waard en pleit voer het m stand houden of
terugplaat5en van bakenbomen. Echter In het kader van cultuurhistone
geeft de provmcle aan dat de bakenbomen een belangrljk element in
het landschap vormen en wordt het ver/ies van bakenbomen als een
aantasbng van cultuurhistone gezlen
De gemeente geeft aan dat bakenbomen een belangrijk beeldvormend
element zijn
Ook zlJ zoet het verhes van bakenbomen als een aantastmg van het
hUldlge landschap De gemeente geett aan het niet eens te zijn met het
verwijderen van de bakenbomen
De gemeente geeft verder aan dat er gezocht kan worden naar
compensalle of het behouden van bakenbomen op een andere plek.
Rijkswaterstaat hanteert het ultsterfprlnclpe voor bakenbomen. Dat
betekent dat er in leder geval geen nleuwe bomen worden aangeplant
Door de gemeente en door de prov,nc,e (cultuurhlstorie en landschap)
Is aangegeven dat bakenbomen een belangrljk beeldvormend element
zl)n. Het verwijderen en het nlet terugplaatsen van deze elementen IS
een aantastrng cultuurhistorie
Het adv/es van het profect/eam over de bakenbomen is
om de bakenbomen In de Hemelnjkse Waard nlet In stand te houden
De provlncle geeft wei aan dat dlt ad vies nlet gedragen Is door de
afdeltng cultuurhlStorie.
De gemeente geeft aan dat dit advies nlet gedragen wordt door de
gemeente Bij de verdere planuitwerking kan gelocht worden naar
compensatle van het beelddragend element.
Ad 3. Imlchting
Type natuur
Voor de Innchting van het gebled Is de mrichtmg (en dus niet de
uitvoeringsaspecten) van het MMA aangegeven als U1tgangspunt.
njdens de dlscussie is aangegeven dat de HemelriJkse Waard door lijn
umeke hgglng, vlak boven de stuw en een groot deel van het gebled m
het bergende deer van het wlnterbed unieke kansen bledt voor zowel
moerasontwlkkeling als hardhoutoolbos ontwlkkehng Met name het
hoge schlerelland bledt unieke kansen voor
hardhoutoo,bosontwikkellng en de lager gelegen dnehoek b,edt goede
kansen voor moerasontw'kkeltng. De mogeltjkhe,d bleden voor het
ontwikkeling van hardhoutoolbos betekent dat een deel van de
openheid van het gebied zal verdwi)nen De leer ultgebreide zichtJijnen
die er nu zljn In de Hemelrijkse Waard wilen daardoor aangetast
worden
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De loegankelijkheld Is een belangrljke aandachlspunlen voor he
project HemelriJkse Waard Onder loegankell)kheid kan Je lwee dingen
verslaan: mag je er In en kan je er in De eersle vraag 15 makkelijk Ie
beanlwoorden Om hel gebied komI geen hek Ie slaan en je mag in
hel gebled. De tweede vraag hangl van meerdere aspecten at de
loegankelijkheid van hel geb,ed hangt af van de In"chllng van het
gebied. de verschillende soorten naluur zlJn nlel allemaal even
gemakkelijk toegankelijk. Natuurmonumenlen aJs loekomstlg beheerder
geeft aan hel gebled loegankelljk Ie maken vOOr bezoekers. dat wil
zeggen er mogen mensen In,
Morfologle
Blj hel MMA wordl aangeslolen blJ oude morfologlsche palronen In de
ondergrond Door het deels afgraven van deze patron en keren deze
weer nadrukkelljker lerug ,n hel landschap.
Doorzjchlen
De zichtlijnen die nu ,n hel gebled In zeer grote male aanweZlg ZlJn
wilen biJ elke andere Inrichting (die voldoel aan de doeistelllng van hel
projecl) veranderen Hel zeer open hUldige karakter verdwiJnL Bij hel
VKA Is geadvlseerd om op de hoge kop van hel schierelland de
mogelijkhe,d Ie bieden om hardhoulooibos Ie lalen groelen. Dal
belekent op lermijn dat h,er bos koml
Voor de noordkant van het schierelland is geadv.seerd om deze meer
voor moeras In Ie richlen en hier meer nadruk Ie leggen op de
open held De driehoek krijgt grote stukken open water (de oude
geulen) en In de richtlng van de geulen wilen zlchtlijnen kunnen
ontstaan. Het beheer speelt h,er natuurltJk een grote rol BIJ de verdere
ullwerking van hel plan zal hel beheer een steeds promlnentere plek
kriJgen

Hel adVies van de aanwezrgen over de '"rlehllng /5 ...
hel MMA is ullgangspunl met de vo/gende aanpassingen.
Voor de Zuidzijde van hel eiland is het advies gegeven om deze droger
te houden Hler zou minder vergraven moeten worden om IUlst hier de
unleke kansen van de hooggelegen uiterwaard te benutten. Oat
betekent dal dll hooggelegen deel van de ulterwaard optlmaallngerlchl
gaat worden voor de onlwlkkellng van hardhoulooibos en
Slroomdalgrasland. Voor de Noordzijde van het elland (Iussen de kop
van hel elland en de Maas) IS hel ad vies gegeven om dil naUer Ie
maken dan In hel MMA Het accenlllgl hier op moerasonlwlkkellng
De noordZljde van het eHand kan opener blljven en In dll gedeelle
wordl specitiek aandachl besteedl aan hel doorzlchl.Voor de driehoek
blljft de Inrichtlng van hel MMA gehandhaafd mel daarblJ wei de
opmerklng dat de zlehUiJnen over helle graven geulen palronen een
aandachtspunt ZlJn bl' de nadere ullwerking van hel innchtlngsplan.

Voor de oevers Is gekozen voor de zandplaatoevers zoals aangegeven
,n het MMA Dat betekent dat de oevers rond stuwpell worden
afgegraven
Ad 4. Sanerlng verontreinigde grand
Een deel van de verontremigde grond In het gebled hoeft nlet
vergraven Ie worden Vraag IS of we deze grand toeh weghalen,
He! advies van aanwezlgen over sanermg van verontrelmgde grond Is

Als hel finaneleel haalbaar IS zou )e dit moeten doen omdat saneren een
schoon natuurgeb,ed achter laal. In het kader van BBK is hoeveelheld te
overzien, dus aile verontremlgde grond saneren
Ad 5. Bestemmlng verontreinlgde grond
Vraag ,s waar we met verontreinlgde grond naar toe gaan
Het advles van de aanwezigen over de bestemmmg IS
• Afvoeren naar een erkend verwerker levert m de HemelnJkse waard
een "schoon" naluurgebled op. past bi) de doelstelling.
• Onder het regime van hel Besluit Bodemkwallteit (BBK) Is het haast
geen probleem meer.
• Als het finanCleel haalbaar Is, zou Je het moeten doen.
Dus aile veronlrein,gde grond afvoeren naar een erkende verwerker I
exlern baggerdepot

Ad 6. Proflelomkerlng
Vraag is of profielomkenng (zand opzulgen onder de deklaag en dil op
de deklaag spulten) een idee is om de natuurontwikkehng te helpen?
Het advles van de aanwezigen over profleJomkering Is ..
dilt opgespoten zilnd waarschijnliJk geen beste ondergrond ,svoor
ontwlkkehng van vegetat'e. De bodemstrucluur wordt meer ailngetast
dan bl) afgraven. Protielomkenng mel doen.

Ad 7. Bestemming niet-vermarktbare specie: omputten In kleilaag
Vraag ,s of er tiJdens ultvoenng rulmte moet worden geboden om nletvermarktbare klei om Ie ruilen mel vermarktbare klei?
Het adV/es van de aanwezigen over omputten In kJeilaag IS
Levert mogehJk extra vermarktbare kle, op. Leldt weI lot extra
verstoring van het gebied. ills vermarktbare klel gevonden wordt bulten
het gebled waar vanwege de gewenste elndlnnehtmg gegraven zou
moelen worden Dat Is n,e gewenst Klellaag IS te dun om omputten
mlddels dieper ontgraven en opvullen mteressant te laten z'Jn In het
MER nlel ultgaan van omputlen In kleilaag In vergunnmgenfase en/of
bij aanbestedlng nauwkeurlg vasUeggen wat wel/nlet gewenst Is

Ad 8. Bestemmlng nlet·vermarktbare specie: tegen de dlJk zetten
Vraag is of en hoe gewenst is hel om specie legen de dijk Ie zetten?
Hel advles van de aanweZlgen over specie legen de dl/k Ie leHen
Waterschap IOU de specie kunnen gebrUlken voor loekomstige
dijkversterklngen (maar vraag kwam OIet van hen vandaan)
Opgeslagen specie neeml ruimte in beslag; gaat af van het
natuurgebled. Opslag vormt een vreemd element: dlJk wordt mlnder
herkenbaar. Externe bestemming heeft de voorkeur. In vergeliJking met
klelberglng Is verstoring door deze opslag minder ingriJpend.

Ad 9. 8eslemmlng nlet-vermarklbare specie: In de oude Maasarm
storten
Vraag Is of de specie nlel in de aanwezige diepe delen van de oude
Maasarm kan worden gestort (waardoor deze een meer natuurlljk
bodemverloop knjgl)?
Hel adv/es van de aanweZlgen over speCie In de oude Maasarm storlen

Dll Iigt vergunninglechOisch welllcht lastlg en is vergelijkbaar met
andere exlerne bestemmlngen (vall bullen plangebiedl Dlt
onderzoeken samen met andere exleme bestemmingen
Ad 10. Easerlngl doorlooptljd
Easermg kan wellichl zlnvol zijn 8il de keuze van het allernatlef IS dit
nlet onderschreldend. Bil de verdere planullwerking kan dit aspect
meegenomen worden Uilgangspunl bllJft voor nu reallsaloe lot en mel
2012
Resumerend VKA:
1 Vellr~: Inkorten len behoeve van ve,llghe,d
2. B;lken.hllaum: weghalen en op zoek bit verdere planuitwerking naar
compensatie van beelddragende elemenlen
3 . uuic,b.ting
•
lype natuur: aanslUlten bll MMA mel genoemde aanpassingen
op eiland;
•
loegankelijkheid gebled toegankelljk houdenl.
•
geomorfologle: morfologle wordl verslerkt In MMA.
•
doorzlchlen: bll nadere U1twerklng van het plan aandacht voor
de doorzichlen.
4 Sanering veronlrelnlgde gIllru!o aile grond saneren.
5 Beslemmlng veronlrelni~: aile grond afvoeren naar extern
baggerdepot.
6 Ero1i.e!o.mkering geen onderdeel van VKA
7 QrnpJJ.ttenJn..k!etIaag geen onderdeel van VKA.
8 Ieg.eo..d.e d.ilk..z.el1en: geen onderdee' van VKA
9 In de oudeMaasarm storlen. vall onder pOlenliele exlerne
beslemmlngen Meenemen ,n VKA.
10 Easenng/dllorloOPLIJd uitgangspunl blllft reallsaloe 01 en met 2012.
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Siotopmerkingen, blj verdere planUitwerking nadrukkeli)k aandachl
voor cultuurhistorie en archeolog.e. Aandacht voor beelddragende
elementen en b.)voorbeeld hel accenlueren van het bUltendljks diJkJe In
de droehoek. Aandachl voor openhe.d

Bijlage 7
Grondbalans
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Uitgangspunten Grondbalans
Opperltlakle

E'enheld

Pldngebled

ha
ha

Pllotgebled Natuurmonumenten

Verma,ktbl.ilrheld

235
23

Roofgfond
Klel

0%
50%

Zand

100%

Resultaten Ituberlng (ArcVltlw)

Totaal ontgraven, BasIs alternabef

m3

1094000

Af'Voltten

Tot.al ontgralJen. Ma,ltlma..l
aJlernabef

m3

1 841000

Kle, per sch,p

80%

Totaal on'sraven. MMA

m3

1 702000

l<~l

pet (1.5

20'lo

Totaal ontgrcl'll'en, VKA

m3

, 538000

Zand per sthlp

80%

land per a5

20'1.

Volume rootgrond

m3

593000

Volume veronlrelmgd, rooflaa!

m3

19000

Volume verontrelnlgd, onderlaag
Volume veronlrclmgd, onderlaag

m3

33000

(VKA)"

m3

53000

loepasslng Legen d1lk

m3

300000

HVP

m3

75000

Afdekken zuldelljk deel

m3

14000

(apaclle-It bestemmlngen

• aiJ net VKA wordt het zUldeflJk de!!1 nlet afgedekl maar ontgr.aven H,e,door IS de hOl!veelheld sterk
verOnlrelnlgde grond nogel dan btj de andere d.ltemaliev~n
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Bijlage 8
Materieehnzet blj U1tvoering

Maximaal Alternatief
Inzet male[leel 1erase (eer:;te 1 5 JiWl..
• 1 zandzUlger + perslelding, in NO-hoek van het plangebled
• 1 bulldozer, voor 43% van de tijd aclief
• 1 kraan, fulltlme aclief
• 1 kraan, vocr 32 % van de lijd actlef
• 11,1 scheepsbewegmgen per dag van/naar de haven
• 118 vrachlwagenrltten per dag, over een IraJec! van gemlddeld
1350 meter lang
• van deze vrachtwagenritten zi)n er 66 die het gebled Ultlln gaan
Inzet materleel 2e rase (2 5 1aa.U.:.
• 1 bulldozer, voor 43% van de IIJd actlef
• 1 kraan, ruillime acliel
• 1 kraan, voor 77% van de lijd actiel
• 1,7 scheepsbewegingen per dag van/naar de haven
• 212 vrachtwagenritten per dag, over een trajecl van gemiddeld
1350 meier lang
• van deze rlllen zlln er 10 die het gebled ull/in gaan
MMA
Inzet mateneel oyer d.e..1..J~eJIW1dcld}
• 1 bulldozer, voor 43% van de lijd acliel
• 1 kraan, fulllime actief
• 1 kraan. voor 23 % van de lIJd ac!ief
• 3,7 scheepsbewegmgen per dag van/naar de haven
• 146 vrachtwagenntlen per dag, over een IraJect van gemiddeld
1 350 meter lang
• van deze ritten zijn er 22 die het gebled Ull/in gaan
8asisalternatlel
Inzel mater/eel oyer de 4 Jaar (gemiddeld)'
• 1 bulldozer, voor 43% van de ll)d actief
• 1 kraan, fulllime actlel (Ieitelljk 79%. wordt afgerond)
• 1,9 scheepsbewegingen per dag van/naar de haven
• 95 vrachtwagenrltlen per dag, over een lraJect van gemlddeld
1.350 meter lang
• van deze rltlen zijn er 11 die het gebled Ull/in gaan. volgens de
roule die we eerder hebben aangegeven

VKA
J.uret materieel oyer de 4 jaar (gemlddeld)'
•
1 bulldozer. voor 43 % van de lIJd actie!
•
1 kraan, fulltime actJef
•
1 kraan. voor 11 % van de tijd actief
• 4,1 scheepsbewegingen per dag van/naar de haven
• 133 vrachtwagenrrtten per dag, over een tralect van gemiddeld
1.350 meter lang.
• van deze ntten Zlin er 23 die het gebled Ull/in gaan

Bijlage 9
Rlvierkunde
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89.A: Invoergegevens rlvierkundlge berekeningen

-"',....._...........
Aa:UUf 1: 8odemhooa:tekurt Buls.alternatle(

121

HeflOrichtml Hemfllfljk.sr Waard

--

ecotoop

code
RIZA

ecotoop

code RIZA

nevengeul

105

wllgenroosje fLngte

1214

plas/naven/shkkf!e oever

106

lachtholltoOlbos

1245

knbv. k<tr. nd , ••o<dpl•• tie nndpla.1

11 1

5' z,a,chthouWo.bos en

1802

95'% natte fUigle met
25'\6 water

1203

vern,lIgd grasland

Legend.

ll'.
,oe

m
1:'113

.':11:

.':4'5

.'eo:!

.....

0'"-"'=---"

400

Q
..
IOO
. .2lIO.::==i .......

Flguur '2: Ruwhedenkur. Baslsaltern...ef

O_'ilO_200===400:i~
FllJuur 4; Ruwhedenkur1 Maxim..1 .lter".tl~r

229

Heunnchttnl Hemt:ltllkse

Waar~

Legend.
_12

Z

-

........

0;.,;,;'0..200-==400"
0
Flguur 5. Bodemhooglekurt MMA

230

Herlnnchtlnl Hemelnjkse Wilar4

leoende

.'05
Hili

--_

.....

-...-n
cm=:1 .... ~

O_'00iiiiiilOll,,==':'i~
Filuur 6: Ruwhedt:nkaart MMA

111
l20J

legend•

..-,
Z_MV

J8

••

."

5.2S
5..

_575

....

_G.2S

.675

-.....-'"
--

~-

a
Bodemhoogtekurt VKA

'00310

400

Fl&uur

7

LegendA

.'05
'1l8

'"'20)

.'214
_t~45

---F

emVkA

...,.,......

"-

0....'00
...
200<==<00:;......
Flauur 8~ Ruwhl'denkurt VKA

233

Hennl,chhnl

Hemel"lk'j~ WMld

U,.,.,

89.8: 8erekende waterstandsverlaglng per alternatief

_
_
_
_
_

-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09-0.08 -0.07 -

-0.06 -

-0.12
-0.11
-0.10

-O.OS
-0.08

-0.07
-0.06

-O.ll:!

_-o.os -

-0.04

_

-0.04 -

-0.03

-0.03 -

-0.02

-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02

-0.01

-

0.03-

_

0.04-

_

O.ll:! 0.06-

Fisuur 1: Verdelln, waterstandsverlasing B&siulternatief over het p1ana:ebled (verla.gln£; in un.)

0.00

0.01
0.02

0.03
0.04

O.ll:!
0.06
0.07

-0.13 -

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_

-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08-0.07-0.06-O.OS-0.01 -0.03 -

-0.12
-0.11
-0.10
-0.09
-0.08
-0.07
-0.06
-O.OS
-0.01
-0.03

-0.02

-0.02 -

-0.01

-0.01 -

0.00

0.00 -

0.01

0.01 0.020.030.01O.OS0.06 -

0.02

FleulJt 2: Ve;deling wa.ter:ltandsverlaalng Mulmaal alternatle' OY&, het plan,ebled (verl.ging In em.)

0.03
0.01
O.OS
0.06
0.07

_

-0.13-

-0.11 -

-0.12
-0.11
-0.10

-0.10 -

-0.09

-0.09 •

-0.08
-0.07

-0.12 -

_
_
_

-0.08-0.07 -

_

-0.06 -0.05-

_

FI&llUr

3~

VerdeUng wl.terst..lndsverla,ing MMA over het

pll.n8~bled

-O.lH -0.03 -

_

-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02-

_
_

0.03 O.Oot-

_
_

0.050.06 -

(verlAlln,ln em.)

-0.06
-0.05
-O.lH
-0.03

-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
0.0'1

0.05
0.06
0.07

_

-0.13 -0.12-0.11 -0.10 -0.09 -

•

-0.07
-0.06

-

-0.0<1

-0.0<1 -

-0.03
-0.02

_-0.08
-0.07
-0.06
_
-0.05
_

-0.03 -0.02 -

_
_

Flguur ~~ Vefdellng wl.tefsta.nd~vt!!tfa&ln& VKA

OVflf

!tet pJangflbled (verlqln.ln em.)

-0.12
-0.11
-0.10
-0.09
-0.011

-0.01 0.00 0.01 -

0.020.03 0.0<1 •

_

0.05-

_

0.06·

-0.05

-0.01
0.00
0.01

0.02
0.03
0.0<1

0.05

0.06
0.07

Bijlage 10
Ecologie

810.A: Indicatorsoorten/doelsoorten
(ontleend aan HandleKftns UllWe,ken Sl1eefbeelden en Funche elsen Ecologle Maas.

2003 & Geb,edsvlsj@ Noordeli,ke Maas. 2004)

De indicatorsoort vertegenwoordigt een soortengroep Deze
soortengroep omvat een zo breed mogelljk spectrum aan soorten die
op een vergelijkbare manier gebruik maken van de rUlmte/habitaL De
lnd/catorsoorten zoals die in onderstaand overzicht staan vermeld. ziJn
indica!ief voor de betreffende ecotopen dan wei groep van ecotopen
De ecologl5che "robuu5iheld" van de verschillende scenario's is
vervolgens bepaald aan de hand van de sleutelpopulatJes die van deze
Indicalorsoorten plaats kunnen vinden He! gaat hlerbi) zowel om
dlfferentiatle In sleulelpopulaties als de absolute aantallen
Een sleutelpopulalle IS een Jokale populatJe van een zodanlge omvang
dOll de kans op het lokaal ullsterven relallef klein is. en er een netlo
dlspersiestroom IS naar de omgevlng( lIefveld el al .• 2000).

Nevengeul
Rlvlerrombout
Wlnde

(populatoe: 10 hal
(populalle: 50 ha paaigrond)

1 ha IRE

Plassen en poelen
Kamsalamander
Snoek

(populalle 1hal
(populalle 50 hal

1 ha IRE

Mozaiek NOll bos en (rietlmoerasruigle
81auwborsl
(popula!ie 100 hal
Kwak
(populatle 1000 hal
IRE
Bever
(populalie 2500 hal
IRE

2 ha IRE
160 ha
20 ha

Grazige. droge rulgten
BrUIn blauwlje
(populatie 5 hal
Mozaiek half-open grazige ruigle (vochtlge + droog).
Kwartelkonlng
(populalie 50 hal
810.8: 8eschrljvlng EVIM-ecotopen
Ecoloop 16: Zandig hardhoul-oolbos en stroomdalgrasland

2 ha IRE

Ablotlek en processen
Dit boswe,de-ecotoop is vooral Ie vonden fangs de mlddenlopen van de
Maas en Roer De Slandplaatsen kenmerken zich enerz'Jds door al of
nlet kalknJke, zandlge kle,- en hchle zavelgronden on de dalvlakte,
anderzijds door de f1anken van nVlerdUlnen en zand,ge nv,erterrassen,
die deze dalvlakle begrenzen

Nlet zelden is het substraat on meer- of mondere mate grindhoudend
Voor zover ze nog bUilendljks zijn gelegen, worden deze localies nog
nel, maar veelaJ zeer kort, overslroomd, waardoor enlge erosle en
vernJking kan plaatsvlnden, De (erosleve) kracht van waler zorgt OIet
aileen voor afzetlJng en eros,e van het relalief zandlge substraal maar
slaa daardoor ook geregeld gaten In de vegetatie. Ook de
wroetactlvilell van zWljnen kan dit eHecl hebben. De slroolselvertenng
,n de relallef basenrljke en soms rondUlt kalknJke milieu verloopl zeer
snel Door de frequent terugkerende Invloed van de nVler hebben de
bUltendljks gelegen locaties een dynamischer, structuurrljker en rulger
karakter dan de blnnendijks gelegen locatles, waar deze factor geen rol
meer speelL H,er wordl het patroon vooral bepaald door de Invloed
van grote grazers
De refallef hoge hggong en de goede doorlalendheld van het substraat
en evenlueel de gunsllge expos,be (dalflanken) b,eden gunsllge
standplaatsen voor relabef warmlem,nnende soorten, Ie meer daar dil
ecoloop relat,ef gezien vrij ver landinwaarts hgt, waardoor het
verkoelende eHect van de Noordzee al Is afgenomen (sub-Atlanllsch lot
sub-Conlonentaall,

Bosfase
De bosfase van dit ecotoop wordl gewoonlljk gedomlneerd door lep,
waarnaasl op meer Vochtlger, wat lemlger locat'es het aandeel Es
(Fraxlnus excelsior) loeneeml. vooral op de meer zandlge en drogere
locaties maakt die echler plaats voor de Abee' (Populus alba), Esdoor
(Acer spec) en de droogte- en warmtemonnende AcaCIa (Robinia
pseudo-acaCia) Het bosbeeld wordt mede bepaald door Khmop
(Hedera helix) en, vooral In de bosranden, Bosrank (ClematIS v,talba),
die op lal van pfaalsen tot hoog in de bomen groe,en In de boszomen
vallen in het voorjaar bovendien de rijkbloelende doornstruwelen op
waann vooral Sleedoorn (Prunus spinosa) domlneert lep (Ulmus spec)
is in staat vIa wortelopslag opengevallen pfekken snelle kolonlseren
maar kan op die wiJze ook vanult de bosranden het open terrein
Ingroe,en, mede onder beschuttlng van doornstruwelen Uitbraken van
lepz'ekle reduceren periodiek het aandeel lep In de boomlaag,
waardoor open plekken ontstaan
Vooral op de meer zandlge, eroslegevoelige locat.es .s de kruldlaag
vaak door eros'e en vertrapplng nlet volled,g gesloten De krUldlaag
veelal zeer weelderlg (Speenkruld (Ranunculus ficaria), Flultekru,d
(Anthnscus sylvestrls)

15

Bovend'en kunnen verschillende bol- en knolgewassen er lokaaJ leer
talriJk z'jn (Bosanemoon (Anemone nemorosa), Vogelmelk
(Omithogalum spec), Muskuskruld (Adoxa moschatellina), Milam
vlooltJe (Viola odorata» Hun aanwez,gheld wordt bovendlen
begunstlgd dankzlj wroeten van wilde zwijnen en dassen Zij kunnen m
dlt relatief voedselrljke ecotoop met haar relatief rulle bodem hun
kostje makkelijk bij elkaar scharrelen.
Weidefa5e
Met name op de Intenslever begraasde open plekken en meer grazlge
delen van het geb,ed komt het karakter van dlt ecotoop het meest tot
ultmg. H,er treft men naast scOrlen kenmerkend voor matlg
voedselriJke graslanden (gianshaverhoooland, zle ecotoop 17. Klellge
oOlbosweide), bloemrijkere vegetaties aan, het zogenaamde
stroomdalgrasland. Met name op relatief kalkhoudende bodems, zoals
In het Maasdal, verlonen ze een zekere verwantschap met het
kalklandschap-ecotoop (ecotoop 1)
In het stroomdalgrasland kunnen naast tal van meer algemenere
soorlen. diverse soorlen vetkruld, Liggende ereprijs (Veronica
prostrata), Sikkelklaver (Medicago fakata), Breedkroon (Knaurla
arvensls), Krulsdistel (Eryngium campestre) en vooral op sterk landlge
bodems Zwolse anJer (Dianthus deltoldes) en Fakkelgras (Koelana spec)
voorkomen. De bloemrijke rulgten en grazige vegetatles vormen een
eldorado voor vlinders, waaronder de Veldparelmoervllnder (Melitaea
clnx,a)
Indlcatiesoorten
Flora:
Vogelmelk, Maam viooltje, vetkru,den. Fakkelgras
Fauna.
Wild zwlJn. Kwarlelkonlng. Grauwe gors, Hazelworm
Ecotooptype 19: Vochtige hardhout-ooiboswelde
Ablotlek en processen
Dit boswe,de-ecotoop wordt aangetroHen op jonge rivler- en
zeekleigronden maar waar bovendien de grondwaterstand vooral In he
voorjaar hoog is. Het gaat gewoonlijk om laaggelegen wat zwaardere,
nlet vemge klelgronden (komgronden)
Kenmerkend Z1jn daarblj de regelmaUge overstromingen met grond(bmnendljks) of oppervlaktewater (buitendijks) BUitendljks wordt
daarblj veel matenaal aangevoerd In eerste plaats sllb, hierdoor wordl
de standplaats opgehoogd, daarnaast bliJft de bodem jong en treedl
nauweliJks bodemontwlkkeling op. Dlt slib zorgt ook voor de aanvoer
van voedmgstoHen, zodat behalve een snelle stroo'selafbraak ook een
snelle en weelderige groel mogelijk IS
De bUltendlJkse ecotopen hebben daardoor een (nog) voedselnjke en
daardoor rUigere inslag dan de bmnend'jkS gelegen locaties Ultbraken
van lepllekte reduceren penodlek het aandeel lep In de boomlaag,
waardoor open plekken ontstaan.

Door de sterke f1uctuatles en de erosleve kracht van hel rivierwaler en
de slibafzetting zal vooral bUltend.jks het bos een open slrucluur
behouden. Na overstromlngen zul/en de eventueel omgeval/en bomen
als snel weer opnieuw uitlopen. IJsgang kan hier ook een rol spelen In
het ontwortelen of beschadigen van opgaande bomen en strulken
Blnnendijks heefl d.t ecotooptype vaak een mlnder complexe structuur
dan bUltendljks, door de afwezigheld van strom end water Grote
grazers en wlndworp bepalen hier in hoge mate de structuur In de
komgebieden ontstaan overgangen naar het elzenbroekbos en meer
lokaal rietzeggenmoeras
Ais gevolg van Inundalies komi de groei later op gang dan op drogere
plaatsen In hel rivierlandschap Op de laagste gelegen delen, bijv,
oude. reeds lang verla ten stroomgeulen, kunnen bij langer
aanhoudende Inundalles ook nog elzenbroek (binnendljks),
zachthoutooibos (bullendljks) of wllgenbroek en zeggenmoeras
(blnnend1Iks) aanwezlg zijn Naar de droge kant gaat dlt bosweide·
ecotoop over In de zandige (16) of het klellge hardhoutoolboswelde
(18)

Naarmate men stroomafwaarts komi krijgl de bodem gemiddeld
genomen een steeds zwaarder karakter In natte penoden zl)n deze zeer
nat en slempig, Echter, in de droogvalperiode, kunnen mel name deze
zwaardere bod ems zo sterk uitdrogen, dat er krimpscheuren ontstaan
Hlertegen zi]n bepaalde soorten Ult de krUldlaag mlnder goed bestand.
Hlerdoor zal stroomafwaarts de vegetatie van nature wat mlnder
soortenrijk zljn,
Bostase
De boom- en slrulklaag beslaan voornameli)k uil Essen en in mindere
mate lepen, waarnaast ook frequent Zwarte els (Alnus glutinosa) en
Schietwllg (Salix alba) voorkomen Naarmate de standplaatsen nalter
zl)n neem hun aandeel toe ten kaste van de Es (Fraxinus excelsior) Op
zeer natte plaalsen domineren de Zwarte els en de Schletwllg (o.a, type

20).
In de kruidlaag naast de kenmerkende soorten van hel hardhOUI-ooibos
waaronder Speenkruld (Ranunculus flcanal. Geel nagelkruld (Geum
urbanum) en Fluitekruid (Anthrlscus sylvestns), tal van vochlindicatoren
aanwezlg zijn, zoals Grool heksenkruld (Circaea luletiana)
Hoewel gewoonlijk nlel algemeen, zlln ook Moerassplfea (Flilpendula
ulmarla), Rlelgras (Phalaris arundlnacea), Hop (Humulus lupulus), Groot
spnngzaad (Impatiens moll-tangere) en meer lokaal, Gele 115 (Iris
pseudacorus) wei aanwezlg Ruw beemdgras (Poa trivialls) komt mel
name In deze bosecotoop volop voor. lerwl)1 relatief droogtemonnende
soorten als Look-zonder look (Alilana pellolala) en Robertskruld
(Geranium robertlanium) afwezig zlln

Weidefase
Op Intensleller begraasde delen lIerdwiJnt het bos nagenoeg geheel en
ontstaat een open graslandllegetatie waann ZlIlIerschoon (Potentilia
anserlna), Voszegge (Carex lIulpina), WaterkruiskrUid (SeneCio
aquallcus) en soms Aardbelklaller (Trifolium fragiferum) opllallen
(ollerstroomgrasland) De kruidlaag op de laagste delen zal met name
na een langdunge Inundatieperiode praktlsch lIerdwenen ziJn, al
herstelt deze zich weer snel en bestaat dan met name Ull soorten. zoals
S/ljkgroen (llmoselia aquatlca) en snelgroeiende grassen. Op dergelijke
locaties kunnen ook wilgen aanwezlg zljn, waardoor Iokaal sprake lijkt
lIan een zachthoutooibos Dlt wtlgenstruweells slechls een plon/erfase
on de regenerat!e lIan het lIochtlge hardhoutoolbos. Op meer zandlge,
periodiek ondlep gei"nundeerde plaatsen kunnen Hopklaller (Medicago
lupullna). Weidekervel (S,laum silaus) en Grote pImpernel (Sanguisorba
offlConalls) talrfjk zfjn
Ind,cat,esoorten
Flora'
Heksenkruld, Voszegge. Grote bellernel, Grote
pImpernel
Fauna
Wild zwijn. Das. Wlelewaal. Grutto, Slobeend.
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Bljlage 11
Geluidhlnder

Geluidsvermogens
Om de geluldsnoveaus b,) gelUldsgevoellge bestemm,ngen te kunnen
berekenen, moeten de vermogens van de geluldsemissies bekend zijn.
Hlervoor zl,n kentallen gehanteerd, waarbiJ Is uitgegaan van toepasslng
van de best besch'kbare technoeken (BBT). Onderstaande tabel geeft
een overzlcht van de relevante bronnen, de bljbehorende
geluldsvermogens voor de langtijdgemiddelde (normaal) en de
maximale geluldsemissles en de oorsprong van de bronvermogens.
Tabel1: Gehanl..,de geluldsvermogens In d8(A) tof. 1 pW

••Iuldsvermoa:el'l

omschrllvlna

nOlmw

maxfmuJ

oOlsprong

ZilndIUIR.er

112

115

ken tal

Onlwalerlnl:srad

102

kental

Pcrsleldln.l: landzUilter

109

..
..

8ulldozer

108

110

kenta!

Kraan (.raalmach,ne)

106

109

ken tal

Vrachtwaiens. OD het terreln

108

111

kental

Vractltwa ens. 00 de oD~nbafe weI!

108

nvl

ken tal

Soheoen

105

nvl

ken tal

kental

-

-

Rekenmodel
De berekening van de geluldsn,veaus bl) de geluidsgevoelige
bestemmlngen Is gedaan volgens de HMRI Voor de berekenlngen Is
gebrulk gemaakt van het computerprogramma Geonoise versie 5.40
Van de ,nnchtJng en de omgevJng daarvan IS een akoeslJsch
rekenmodel opgezet waarin aile akoestlsch relevante obJecten z'Jn
opgenomen In het computerprogramma ziJn hiervoor ,tems Jngevoerd
als gebouwen (afschermend en reflecterend), bodemgebleden,
puntbronnen en ontvangerpunten bl) de woningen
Aangez'en de omgevlng van de InrichlJng voor een groot deer bestaat
ult weiland, is aJs standaard een zachte bodem verondersleld
(bodemfactor B = 1) In het model zlJn vervolgens aile harde bodem- en
wateroppervlakken met afzonderliJke ,tems ,ngevoerd.
Voor ontvangerpunlen zlJn hoogles aangehouden d,e represenlallef
zijn voor het bepalen van de relevante geluldsbelaslJng van de gevel,
rekening houdend met het gebruik van de betreffende beslemm,ng.
Aile berekende gelu,dsn,veaus betreffen het Jnvallende geluld. de
reflectle in de achterllggende gevel,s nlel meegenomen.
Geluidsbronnen zijn in hel model ingevoerd als punt" li)n of
vlakbronnen Rijroutes van verkeer zlJn ingevoerd als mob'ele bronnen.

,.,
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Bijlage 12
Luchtkwaliteit

B12.A: Invoergegevens berekeningen • luchl
De volgende uitgangspunten zijn van belang voor het MaXlmaal
alternatiel
• er Is aangenomen dat er geen depot aanwezig Is om het zand
llJdeliJk on op te slaan Dil betekenl dat hel zand ult de 'klelberglng'
direct in schepen (en voor een klein deel In vrachtwagens) wordt
geplaatst en wordl algevoerd. Door de comblnatie van nat
materiaal en een korte verb/ljftijd, zal verwaaiong van slol door
handling (opgraven en laden/lassen vrachtwagens) nlet aan de
orde zijn. Handling is derhalve niet In de mode/lering opgenomen,
• er is aangenomen dat de tijdelijke opslag van rootgrond en nlet
vermarktbare klei als klelne hopen verspreld over het plangebied
plaalsvlndt. Voor het onderhavige onderzoek wordt verwaallng als
bron van lijn stot bulten beschouwing gelaten. Hiermee wordl
aangesloten bl) het MER onderzoek Maas6·10 'Zandwlnning en
natuurontwlkkellng Over de Maas. luchtkwa/lteltsonderzoek' d.d.
20 september 2005.
De volgende ultgangspunten zi)n van belang voor het Max,maal
alLematiet en MMA:
• de opwaailng van stol als gevolg van transportbewegongen IS
berekend aan de hand van de methodlek en ultgangspunten
beschreven in het MER onderzoek Maas6·17 'Zandwlnning en
naluuronlwlkkehng Over de Maas: aanvullend
luchtkwalileltsonderzoek'd.d 12 september 2006 In voornoemd
onderzoek is aangeslolen bi) ullgebreid onderzoek van het
Amerlkaanse EnVIronmental Prolecllon Agency (EPA) naar
opwaallng van stot op onverharde wegen Er IS aangenomen dat de
siltfactor van het zand in de Hemelrijkse Waard 10% is. Tevens is er
van uit gegaan dal het onverharde wegdek regelmatig wordl
gesproeld Hiermee wordt een stolreductie van 75% gereallseerd
len opzlChle van de siluatie dat het materlaaJ droog IS.
Maxlmaal Alternatief
In tabel 1 slaan de Invoergegevens vermeld van de relevante bronnen
In tase 1. In label 2 staan de .nvoergegevens vermeld van de relevante
bronnen In lase 2.
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1m)
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1 213

3.0

Emi$5lev'lcht

[b/uu,1
NO

1.5

X. Y col!lrdlnaat

[m,m)

Inhaud
IMWI"

PM
0.15
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161370.

0.09

424650
161 070.
423.920

K,.a.an

1

2820

3.0

1.5

0.15

161370.
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3.0

1,5

0,15

161 370.
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1,5
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12,5

.
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160.790,

0,038
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3.77
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0

423920
Interne
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(bur/jaat) n

hoostl!

lk·./uurl

I 213

Bulldozer

Dr' emlssleDunt lose 2 In 2011 1M.... Altern.ll.f)

Emlssleduut

1m]

NO

PM ••

3,0

1,5

0,15

W.rmle-

X.Y colirdlnut

[m,mI

I,nhaud
IMW) "

161,370.

1

424650

0 09
•

161.070.

423.910
2820

Kraan 1

3.0

1,5

0,15

161.370;

0.09

424650
161,070,
423.920
2171

Kraan '2

3,0

1,5

0,15

161.370;

0,09

424650
161.070;
423970
Interne

2820

1.5

-

6.77

161370;

0

424650

vrachtwa.seobewegl",Ieo

161.010,

(opwaattng stoO

I 423920
Interne

2820

1.5

0,24

0.0075

I 161

370,

424650

vtdchtwagenbfweglngen

I

(.e,b,and,ng)

2SS

Hellnnmtm& Ht:rnelulkse Waafd

161 010,
423.920

0

MMA
In label 3 staan de Invoergegevens vermeld van de relevante bronnen
Tabel ]: Invoergegeve.ns ve.r-spreldlngs-be-rekenJngen per rmlniepunt In :2009 (MMA)

Emlnlepu,.t

Emlule-

Emluleduur
(uur/jaat) 1)

11

I hoc,••
1m]

1213

BlJlIdozer

Emlnllll'vruht

3.0

[1<K/uurl
NO

X. Y co6"rdlnu,t

Warmte·

[m.m]

inhoud

I PM••
0.15

1.5

/MWI"
161 370;

0.09

414650
161 070.

4l3.9l0
2820

Kraan 1

3.0

1.5

I

0.15

161 370.

0,09

424650
161 070.
423.920
649

Kraan 2

3.0

1.5

0.15

161370.

0,09

414650
161.070.
Vrachtwagenbewegtngen

1,5

2820

.

4H9l0
4.73

161370,

I

a

414650

(opwaall"g stoO

161070.
423 920

-lnteme vrachtwagl!nbeweglngen

2870

1.5

0.17

0.0053

(ve,brandlng)

161 370,

0

424 650
161070,
423.920
')

I

De emlSSlf! die plaatsvlnden let hoagle van de Hemelrijkse Waard zljn 'Yoor hel
tollend mate-fleel verdeeld ove' lwee emlsslepunlen In het zwaartepunt van het
gebled 011 IS Bed.!...n, omdat het hler Baal om een f'f'laoei afoot gebled Door het

toe-passen van lwee emlsstepunten wordt een meet realtrtJsch beeld geschetst De

zandwlgf!' hgt ter hoogle van
2)

d~ "kletb~rgmg~

AangUlen de emtwebronnen nl~t volcontJnu In bedn)1 Il)n, IS de emlS~leduur In hel

beschouwde ladr 'random' mgevoerd Olt bet.ekent dat de: emls.sJebron will~keung
verdeeld een dee! van de lrjd aan en een deel van de 11Jd u,t is HlerblJ IS met hel

IUlste aantal uren en de tota.l hoeveelheld emlsilles In net rekenmodel
3)

&er~k~nd

De warmte-tnhoud l1: Ya'" belan8 voo, de berekenln8 ...an de atmo~Jetlsehe
verdun"l"g Deze

Installalle en de

rs bepaald met behulp van hel br;Jndstofvetbtullt van de

vetbra.ndlng~waarde

van de brandstof (42.5 MJlk8). Het
brandstofverbrUlk van de bulldozer ell kranell bedraagt CIlCd 30 kg/ovr en van de
zandzUlger circa 250 k8 brandslof per uur (rapport Maas6-1 7 ·Zill1dwmOlng en
natuuront\vlkkellng Over de Maas aanvullend luchlkwahteltsonderzoek'

(WIUeve'f!n en 80S s~ptember 2006» Er is rekenlng gehouden met onge:veer 25°flp
watrn~verlies

nulls

Voor de vrachtwagens wordt aangenome" dal de warmle-mhoud

B12,B: Methodiek berekeningen -Lucht
1. Bepallng GCN
Recenlelijk (medio april) ziJn de zogenaamde Grootschalige
Concentraties Nederland (GCN-waarden) door hel Rijksonstituut voor
Volksgezondheid en Mllteu (RIVM) geactualiseerd. De GCN-waarden
worden als heersende achtergrondconcentraties gehanteerd. Het
huidlge Slacks programmapakkel maakt nog geen gebruik van de
nleuwste GCN-waarden (situatie mei 2007) In hel CAR II rekenmodel
zl]n deze nleuwe GCN waarden echter al wei opgenomen. Derhalve zlJn
de GCN waarden uit het CAR II model gebruikt bi] de toelslng aan het
Blk 2005.
2. Bepaling Invloed Maas
De bljdrage van scheepvaart op de luchtkwalitell In de omgevlng Is
bepaald mlddels het berekenmgsmodel CAR II versle 60 (update april
2007). Hiertoe is de Maas als weg gemodelleerd en In het CAR II model
ingevoerd Door de emlsslefactoren van zwaar verkeer in het CAR II
rekenprogramma aan Ie passen naar de emisslefactoren van schepen
kan de bjjdrage van schepen berekend worden
Hel aanlal scheepvaartbewegingen per etmaal op de Maas bedraagt
de aulonome situalJe CIrca 91 per elmaal Deze gegevens ZIJn
gebaseerd op het rapporl Maas6-17 'Zandwlnnlng en
natuurontwlkkellng Over de Maas' aanvullend
luchtkwaliteltsonderzoek', september 2006 (label 3.6).

In

Tijdens projectrealisatle zal het aantal scheepvaartbewegingen
loenemen. In label 1 zl]n voor de verschillende alternatieven de
scheepvaartlntensltelten weergegeven Voor het bepalen van de
emisslevrachl bi) scheepvaart is aangeslolen blj hel TNO-rapport 8&0
R 2005/085 'Luchlkwalitelt in relatie tot de scheepvaart' d.d "prjl
2005. In dlt rapport zijn de emlsslevrachten voor NO. en lijn slof
vastgesteld op respectievelijk:
• NO. emissie: 1 - 2,5 g/s;
• Fjjn stof em Issie' 10 - 40 mg/s
HlerblJ kan uilgegaan worden van een gemlddelde vaarsnelheld zoals
die voor blnnenvaart op vaarwegen geldI van 3.5 lOIs. Met behulp van
de vaarsnelheld en de emissie van schepen Is de emissiefactor van NO,
en PM,. van schepen berekend in gram per kIlometer per schlp Door
de emlssiefaclor van zwaar verkeer op te schalen naar de emlss,efactor
van schepen zljn verspreldlngsberekeningen ullgevoerd waarmee de
bljdrage aan de luchtkwalileillangs de Oude Maasarm en de Maas ten
gevolge van de scheepvaart IS bepaald
De afsland waarop de luchtkwaliteil wordt bepaald tol hel midden van
de Maas bedraagt 85 meter De voor het CAR /I model gebrulkle
Invoergegevens staan In tabel 4 vermeld
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rabel 4: InvOf'rgegeve:ns be:rekenlngsmodel scheepvurt

P.lnmelers

InvoerseleYenl

RllksdnehoekscoOrdlnaten

X: 160.930 Y. 4~5.000
Max. Alt.maUer

IntenSllell

Autonoom 91,S sehepen per !lmul
ProJectreallsatie

rase'

(fase: 1 ~n

ri1~ 2)

'02,6 schepen per etmaal

(Incl

autonoom)
ProJedr~alcsatie lase

2 93,2 schepen per etmaal (jncf

ilutonoom)

MMA
Autonoorn 91,5 5chepen per elmaal
Prolectreahsallt. 95 3 scheoen Dl'r etmaaJ Ond. autonoom)

Cemlddelde ..."nelheld bed"'8Il,5 mI. (1~,5 kmluur) Olt
komi o.ereen mel ",elheKlslvpe d

Snelheld.type

G~ljen

We81ype

afstand van vaaras tot bebouWIO& wegtype 2

(b"".lype) Ech"'r mel type

~

"In berekenln8en m08el'Ik lot

30m afstand van vaaras Vaar berekeOln« op 85m IS

leb,utk

_em••kl 'an we_lvoe 1
Bomenfactor

Bomentvoe 1 (hler en daar borne" of in Jeheel ntel)

Meltorolo.lsche .e,.,ens

Meellan2e meteorolo.lue.

Referent4elaar

Max dlhW'HU.et 2009 (fase 1>, 2011 (f... 2),

II

-

MMA 2009
,)

Toekomst prolnoses VOOI de achlerglOndconcentratK's van luchtverontrtJnlglO& In Nederland wOldtn door

he. RIVM oP&l!s1eld Volna( he. Jaar 2010 wordl dlt In model CAR II gedaan met tljdslOlervaHen van 5 Jaar
Olt beleken. dat voor fase 2 (2011) gerekend ts met de achte'l,ondconcenlratles voor het Jad. 2010
~8ez,en de

dchtergrondconcentratJ6 In de toekomst verder af nernen, IS 'worst-cas.e· gerekend

3. Bepaling Invloed project 'Over de Maas'
De opwaaimg van stot als gevolg van transportbeweglngen en de
verbrandlngsemiSSles van vrachtwagens van project 'Over de Maas' Is
m onderhavlg onderzoek berekend met het CAR II mOdel. Aan de hand
van de methodiek en uitgangspunten beschreven in het MER
onderzoek (Rapport Maas6·17 'Zandwlnning en natuurontwlkkelmg
Over de Maas, aanvullend luchtkwaliteltsonderzoek', hoofdstuk 3, 12
september 2006) is dlt uitgevoerd De Inzet van rollend materleel
(kranen ea) als gevolg van het project 'Over de Maa5' Is in
onderhavlg onderzoek berekend met het Stacks rekenprogramma Aan
de hand van de methodlek en ultgangspunten beschreven in het MER
onderzoek (Rapport Maas6·17 'Zandwinnlng en natuurontwlkkeling
Over de Maas aanvullend luchtkwaliteltsonderzoek', hoofds uk 2. 12
september 2006) IS dot gedaan
Het ~Uldwesteltjke deel van het plangebted Hemelrijkse Waard ligl op
circa 600 meter van hel project 'Over de Maas' Met he! CAR II model
kan tot een afstand van maxomaal 300 meter worden gerekend
BiJgevoig worden de berekenongsresultaten op 300 meter gehanteerd
als bljdrage van 'Over de Maas' op de Hemelrijkse Waard

De berekenlngsresullaten voor de opwerveling en verbrandlng als
gevolg van ransportbeweglngen geven hlermee een overschatting van
de ,nvloed van het prolect 'Over de Maas' op de Hemelrijkse Waard.
4. BepaJing invloed Oijense Benedendijk
De bljdrage van het verkeer op de Oljense Benedendijk op de
luchtkwahte,t In de omgevlng IS bepaald m,ddels het berekenlngsmodel
CAR II verSle 6.0 (update maart 2007). De alstand waarop de
luchtkwalilell wordt bepaald tot het mIdden van de wegas bedraagt 6
meter. De voor het CAR II model gebrulkte InVOergegevens staan in
tabel 5 vermeld.
Tabel

s: Invoerge8evens bereh:nlng,smodel vrachtverkeer

Parameters

InYOefaCl:enns.

RilkscfrlehoeLscoOrdlnaten

X 161 800. Y 424 270

Inlenslteit

MAX. Alternltlef
Autonoom 328 mvtJetm

Prolettrealisatje fase' 394 mvVelm
Pro""',eallUUe lase 2. 338 mvVetm
MMA
Autonoom 328 mvVetm
Prolecht"a)lsaue 348 mvt/elm

-

SnelheJdslvDe

BUllenwe2, Ott komt oyereen met 'inelheidstvDe b

Weatype

WeB door open terreln. mCldenlele: bebouwmg ot borne"
binnen cen slraaJ van 1OOm wetrty~ 1

80menIVoe 1 (hl.,.n daar bomen of ,n ..heel nlell.

BomenfaC-lOr
Meteo(o~J:lsche

R.eferentJe.aar

aelcvens

1)

MeenanRe meteoroiD."•.

M•• alle,na".1 (NW4 en 88K) 2009 (ra.e 1). 2011

I (lase 2),

MMA (NW4) 2009
1}

Toekomst prognoses voor de achtergfondconcenlla..ues

Vdn

luchtverontremlling

Nederland worden door het RIVM opgerteJd Vanaf het JaM 2010 wordt

model CAR. II gedaan met

tiJdsjnlelVall~n

dtt

In

In

... ~n 5 JUt 011 belt:kenl dat \'OOf ra~ 2

(2011) gefekend IS: met de "chlef8rondconc~nhalie~ voor het J2ar 2010

AangfZ.ien de achtergrondconcenttatles in de toekomS1 verde, af nernen. is ·worst·
case' ge,ekend

5. Bepallng Invloed actlvitelten Hemelrijkse Waard
Om de invloed van de acllvlte.ten van het project HemelrlJkse Waard
op de luchtkwa/lte,t In de omgevlng te bepalen is van de aanwez'ge
bronnen op het terreln de emissle van Iljn stof en stikstoldiox.de naar
de omgeving bepaald Om vervolgens de ,mmlssle In de omgevlng te
berekenen 's gebrulk gemaakt van hel Nleuw Nal,onaal Model lOals
loegepast ,n Slacks rekenprogramma (versle 6.3 O. update augustus
2006) Mlddels deze verspre.dlngsberekeningen worden deze emisSles
omgerekend naar een (bron)b'Jdrage aan de luchtkwalltelt op een
bepaalde locat,e
In label 6 ziJn de algemene ultgangspunlen voor de
verspreldlngsberekenlngen weergegeven

25'

Hennnchbnl Hemt'.lfllkse Waatd

label 6: Algeme"e ullgll1g.pu"le" .e"preldlngsberekenl"gen Sbcks
Parameter STAC.kS

De ruwh~ld~n.c!'~ bedraall'l 0 5 mrtr.r

f-'!!!wh• ., om~e.'n~
Gnd·afmetll1len

t1

vOor

de versc.hlilend~ fasen

De afmebngen van het oppervlak. waann de verspreldlngsberekenlngen IIJfl
u11eevoerd, Zit" voor 4000 meter b'J 4000 meter

(,toter

geb1ed vanwege

omva"'OJk olAneebled)
O~

Meteogegevens

kltmatologlsche gegevcn$ van Eindhoven liin rep,esentJUef voor de locatJe

'Ian de zandwmnlng HemefftJkse Waard Geh,nteerd ZIJ" de kllmatolo8lKfle
gegevens va.n 1995 - 1999 Gerekend is met

d~

uur-tot-uur-methode Montr-

Carlo nl.t 10"'oas'
Max atterna" f 100~ If.... 1), 1011 (fa... 2),

ReferentleJdar

MMA100~

Rec.oto(hoo~

8trekenln.r achter.e.fol,d

Oorso,on••"d
1)

1.5 meter bove" maalveld
OD basis van l!emKtdelden van de receDtorounten
Rliksd".hoek coOrd'nalen 160000. 413 000

Oil IS het Bebled waann de verspreldlngsberekenlOsen

ZI,", ult&ev~rd

6. Toetsing HemelrlJkse Waard aan Blk 2005
De bepaling van de Invloed van het project de HemelriJkse Waard op
de luchtkwalitelt dienen blJ de heersende achtergrondconcentratles
dIverse bronbijdragen te worden opgeteld Op de loca Ie aan de
oostkant van het plangebled (X 161.Boo, Y 424.700) Is bl] de
heersende achtergrond concentratoe (GCN-waarde) de bronbljdrage
van het verkeer op de OiJense Benedendijk opgeteld. De h,erult
verkregen concentralJe is een ind,catie voor de werkehJk heersende
concentratie ten gevolge van actlVitelten ,n de dlrecte omgevlng Deze
vastgestelde concentrat.e plus de (bron}biJdrage van de Hemelrijkse
Waard z.Jn vervolgens getoetst aan het Blk 2005.
De locabe aan de zuldkant van het plangebled (X 160830, Y
423.550> IS meer dan 1 km van de Maas, het project 'Over de Maas' en
de Oljensebenedendljk IS gelegen. Derhalve zal de b,jdrage van deze
bronnen op deze locatie niet relevant zijn en zijn derhaJve nlet bi] de
heersende achtergrondconcentratie opgeteld Op deze localie Is bl) de
heersende achtergrondconcentrabe de berekende (bron}blJdrage van de
Hemelrijkse Waard opgeteld en getoetst aan het Blk 2005
Op de localie aan de westkant van het plangebled (X' 161 000. Y
425.000) is bl] de heersende achtergrond concentrabe (GCN-waarde)
de bronbl]drage van het scheepvaartverkeer op de Maas en de
bronb'Jdrage van het project 'Over de Maas' opgeteld De hierult
verkregen concentratle is een IOdlcatie voor de heersende concentratie
ten gevolge van acbvltelten In de d.recte omgevlOg Deze vastgestelde
concentralie plus de (bron}bljdrage van de HemelriJkse Waard zijn
vervo/gens getoetst aan het Blk 2005 Daarb'J Is gebrulk gemaakt van
de standaardrekenregels (Meet en rekenvoorschnft Bevoegdheden
luchlkwal.telt 2006) en de geactuahseerde GCN-waarden

,----'==~-=------=--:_-...:.;=~_t_:;,_---_i 4Z4

•

Woard

.......
Figuur 1:

Ov~r:zltht VAn

toetspunten oost. Iuld en wes1

7. Bepaling verkeersaantrekkende werkIng Beatrixweg
Voor bepaling van de inv/oed van verkeersaantrekkende werking op de
luchtkwallteit is een toetsing uitgevoerd langs de Beatnxweg In d,t
onderzoek is enkel de Beatrixweg In beschouwing genomen omdat op
deze weg het verkeer ten opzlchte van de omliggende wegen en
situenng van het plangebied het grootst IS. Er zijn twee scenario's
doorgerekend een autonome situatJe en een sltuatie met extra
vrachtwagenbewegingen als gevolg van proJectrealisatle (PR), Dit
betekent dat aile vrachtwagens Over de N262 (Beatnxweg) zullen
riJden, De afstand waarop de luchtkwalitelt wordl bepaald tot het
midden van de wegas bedraagt 6 meter. De voor het CAR II model
gebruikte IOvoergegevens staan in label 7 vermeld

Tabel 7: Ultgansspunten CAR II berekenlngen Beatrl.weg
Parameters

'nv'oeraegevens

Ri ksdnehMksco6rdinaten

X 162.370. Y 42.3 840
Max. AIt@:(natief

Intenstlelt

Autonoom 4914 mvt/elm

Projedr@:a.hsatle lase 1 4980 mvt/etm, Pro,ectreallsatle

fase 2 4924 mvVetm

MMA
Autonoom 4914 mvVetm
ProjedJealisaue 4934 mvUetm

Snelhefdstype

Bultenwe£: aJgemeen 011 komI overeen mel

snelheldstvDe b
Weglype

We« door open terreln, inddentele bebouwlna: of borneo

binnen een stcul v.a" 100m we.e.tvDe'

-

Bomentvoe 1 (hler en daar borneo of m I'eheel olel).

Bomenfactor

M.t.orOIO.lSch.......n.

M••,/an•• m.t.ololoa.e

Re'erentJejur

Ma. alt.rnatlef 2009 (lase I'. 2011 (f••e 2). MMA

II

-

2009
1)

Toekomsl prognoses voor de
N~erland

achter8rondcon(~ntra'lcs

van luchlveronlrelOlgmg In

worden door het RIVM opgtstf!'ld Vinal het JUt '010 wordt dliin

m~el CAR

II gedaan met tJ)dslOtervallen van 5 Jaar Olt betekent dat voor lase "1

(2011> gerekend

IS

met de achlergrondconcentratie'S voor het Jaar 2010 Aansezlen

df!' achterarondconcentraties 10 de toekomst verder af nemen,

IS

'worst·c.a5t'

gerekend

8. Maatlattabel
In onderstaande label is hel beoordellngskader weergegeven Uil deze
label komt naar voren hoe per te beoordelen aspecl de score zal
worden bepaald De score Is afhankelijk van de grenswaarde u,t het Blk
2005 en Ioopt van een concentralie die een overschrijdlng van de
grenswaarde veroorzaakt lot een concentrat'e die het verst van de
grenswaarde ,s gelegen.
Tabel 8: MaatialtJ.bel

.
'8

SCore"

Crll.rlum

u

-

.

0

+

...

Ll

Jaargemlddelde NO, concentralle Illglm'l

:>40

35-40

30-35

25-30

<25

L2

Overschrijdingen uurgemlddelde NO, concenlralle [aantaO

>18

15

10

5

0

L3

Joargemlddelde lijn 'lei concenlrotie (llglm"!

:>40

35-40

30-35

25-30

<25

Ove,schr,jd,ngen daggemiddelde fijn ,tel concen"atie

>35

30-35

25·30

20-25

<25

L4

(oon'aO
•• Sterk negatlet, ovt:rschuldlng voin de gfenswa..arde Ult het Blk 2005

..,.

INk po Ihef rnlest lage concentrahe dus gunstJg effect voo( de luchlkwahtell

812.C: Resultalen berekenlngen • Lucht
Tabel 9: Re:sultaten Jilargemiddelde concentraUes me 1 2009 ier hoo&te . . . an de grenl~n Yin het plangebied (MolmuJ AlternaUef)
Loc..Ue

Acht'er.grond.

Component

r,

I ,1m')"

I
Oo,olJde

>N9....

I

Flln'Stot

i

ZUloz'Jde NO,
-i£!Jn .lof
rw..I1'Jde NO

I

,

Flln stof

8Ijdr.,.

BIJdr.,e transportbewealn&f!!n

JUfgemlddelde

HemelrlJkse W ...rd

11m'!

conCClntrat1e

8ijdr&s4l' Ioulonome onlwikkellnl

concentnl;tle

.Im')

Schupvurt 'Over de Mau'

-I-

·

19,1
26,9
19.2
27.0
19,1
26,9

" -

··
·

6,0
0,_

Oljenubenedtn.
.!!!Jk
Io1
0

·
·
·

0,24
1.9

-

I glm'!

Sd"llepv&lrt

[ glm') "

OIJensebeneden·

dUk

·

051
0.84
0,32

.

O~

l,~
- f - __
0.71

- -

02

·
·

199
23.8

.0. 1
-

·

··

~.7

0

19,5

-

236
27.0
25.9

'I," sto( IS excluslef de correcUe ,",oor leezoul (~4 Vg/mJ voor de omgevlng lith);
2) De berekende tiJ" stof concentrahes betreUen 'worsl·use' waarden op CIrca 300 meter van hel lUldwesleltlk dul van hel plangeb.ed
3l ~ aangegeven w;Jarde VOO' (Ii" stor IS Inc1uSolef de correcbe voor 7.eelout (-4 1J8/m] yoat de omgev'"g Lllh),
1) De aangegeven waarde voor

T~I

10: Re••ltalen untal overschrlJdlngen grenswurden las. 1 2009 ter hoogt. van de gren,en van het plan,ebled (Maxlmul AltemaUef)

locatle

o;;;;';de

I

NO,
Fl,n 5101 11
NO;

-ZUlozoJde

-Wesb'Jde
1)

Maxlmaal toeilitbl." a_ntal
overs(hrlJdlngen
[untal per lutl

'Component

I Fltn .101"
I

NOa

--r-= -

_-+=

18
35

Aantal ovo(Sch"Jdlngen &rtnsw.. ,de (.1."11.1 per )larJ

I."y, de ac:hterJrond.concflnlraUe

263

15

18

0

35

15

Fljn .101"
35
De aangegeven w4.rde voor het aantal ovetschnjdingen liln

---

0

- ---

18

Tol..1
0
17
0

.--

0

-

17
0

15
lncluslef de

corredle

Hetm,kht'J18 Hcmrltljk$e Waard

'100r

ztezout (-6 overschnJd,oBen

24
VOOr de

omgevl"1

LIth)

-

Tabe111: Resultalen JUfgemlddelde concentratles fll5e 2 2011 fer hoogte van de grenzen van het plangebled (Mulmaal Altematlef)

,
locatle

I Component

Athtl!rgrotld.

BIJdralKe' ilulonome o"twlkkellng

conc:entt.tUe

r elm' I

t g/m)}
Oosl2ljd

NO,

•

flJn 5tOt

ZUfdllld

NO

e

F2Jn stor

w..llI!d

NQ.

e
1)
2)

})
4)

1)")1

Schl!'epvu.rt

16,0
18.1

..

Oflenslllbenedllln~

"

dllk

.
.

18,1

I

'O....er de Mus'

2~1

18.1

5.6

-

Bljdrog.
Hemelrllkse WUJd
( glm']

I

Blldr~e tJl,nsportbeweglnlen

(

1m'!

conct!ntr1ltle

Sch.ep.. . urt

Ollensebeneden·
dllk

r I/m l } "
18,5
23,4

·
·

01

0,34

·

0

0

1.37

-

0

·

.

.

024

·

·
·

231

0

·
·

21.!.

024

-

·

f--:!P
0,19

stor

19
1,0
260
0.3
0
Dr aange8even waarde voor flJn not tS e:llclustef de correctte vocr leezou' (·tl 1J8/m' voor de omgevfng lith);
Als. achlergrondconcentralJe is de waarde Voln hel JaM 2010 genomen
De berekende fiJn stof concentr.,tlts belfeffeo 'worst-case' wMtden op orca 300 meier van hel zuklw~eliJk deel van het plangebied
De aancegeven waarde voor hjn sto' i5 inclusie' de (Oue>the> .... 001 ief!'IOul (-4 ~a/ml VOCr' de omge....ing lith),
flln

J&i.JlemlddeJde

18,4

25,2

Tabel12: Resullaten untol oversch'lJdlngen grenswurden t..e1 2011 te, hoogte van de g,.nun van het plangebled (Maxlm..1Altemallef)
locatle

Component

Maxlm.. lloellalb.... r until oversehrlJdlnaen

Aanta. over1chrIJdlnae" grenswutde

runt., per JUt)

(aanlal pe, )"'1
ta,ov. de

Oostzilde

NO,
Flin

ZUldZIJdt
i-

WestZlld.

sto,'1

3~

18

NQ,

35_
18

Flin stof ll

35

-

0

12

16

0

.Q
15
0
12

0

- -

12

2) AI'S achte1lrondconcentratlt!' ts dt!' waatde van het faar 2010 genomen

'-I~rlnnd"'''''liJ; Hl:ml"l~'jk$t

0

)2

1) De aan&egeven waalde VOOf hel aantal overschnJdlngen 111n InchJSlef de conte-lie voor

264

Tota..1

I-

18

NO,--Fiin $101'

IChter&rond~concentratle:n

Wa··...

zeetovt (-6 oversc:hnldingen voor d.e omgevmgllth)

-

---

---

r.beI13:

Result~ten verkeer5aantrekkende

werking Bealrlxweg (MaximaaJ Altematlef)

€.nh.ld

Componen'en

Grens·wurde

Achter8rond.

Auto nome ontwlkkelins (exchu:let

Proledrel.l1ll.Ue

c'onc'enhAtie

bronbljdr.g. en extra verkn,)

(Incluslef b.onbIJdrq:e iIln utr.
'\IIerkeer)

NO,
(2009

Jaargemidde!!e

I

(uuraenuddelde)

A.;1ntttl

"

ove~hnJdmgen

greliswadrde

'a,,~.mjdd.ld.

PM,,"
(2009

Adntal overschrljdln«en grenswaarde

)

(d....mldd.Id.)

I-Lslm'L.
(adnl.l]

40

I ./m']
raanlAll

-

19.4

20,4

20.9

0

0

0

40

23.1
15

23.5
16

23.7

35

18

17

1) De berekende waarde yoor 'Ijn stol Iljn reeds g«orn8terd voor de bl!dragt van UelQut yoor de ge.meente Lith (Meelreaehng Beslult luchtkwahteit 2005)
Jaargemktdelde aclttergrond concenlratie' .4 lJI/m',

•

Aaotal overschrljdlngen daggemlddeJde concentratJe: ·6 overschrll<hnBen.

T.beI14: Resullal.n v.rtc••rsaanl1e1ckend. werklns Bealrixweg (M..lm••1Allem.lIen
Eenheid

Componente"

Gren5-wurde

Acht.rlfond.

Autonome onlwikkellnl (exclu5ief

content'ltle

bronbljdrl&e en extra. verkeet)

ProjeC11ealisatfe
(lnc.lu.slef bronbljdrage

~n ~xtra

verkellr)

i-

(2011

)aar••m,ddelde
Aantal overschn,dlngen grenswaarde

)

(uurgt'mjddelde)

NO,

( ./m')
laantall

40
18

1B,4

19.4
0

1_~l..~

0

I .'m')

40
35

22.2
13

22.6
14

22.9

{aantal]

0

I
PM••'

I Jaa,..mldd.ld.

./1

Aaolat oyef5chnJdlogen 81enswaarde

(2011

(dagg.m.dd.ld'l

15

)

1) De berekende waarde VOOf hln st01 211n reeds gecomgeerd voor de blld,age van leezout voor de gemeente lith (MeetregellOg 8estUit luchlkwalltrlt 2005);
Jaargemlddelde achlergrond concenlr"lle -4 ~81mJ,
Aanlal ovel'1chnjdlngen dauemidde!'lde concentrahe- -6 overschrljdloBen,

265

Hennrlthtmg HemeJnJk~ Wa..ard

-

-

2) Ais achlergrondconcsntralio

as dO waarde van hellaar 2010 genomen

Ta.be115: Resultaten ja.argemlddelde concentr,atles In 2009 ler hoogte \lIan de grenzen v,an hel plangebled (MMA)
lOCAtJ!"

compon.nll Achl·,s,ondconcenlraUe
( s/mt)

I
Oosttl)d.

.....

NQ...
flln stof

Zutdzljd~

NO)

16.9
192

+

>tot

Wesu.)de
,)

2)
3)

"
·
·

-

1~.l

.

·

~,O

0

0.96

·

0--,1 7

--

.Q.

·

0

Locatle

Oo'Iz'!d'

Componenl

-L-

18

Fun stoP'
ZUldltJde

Wesllijd.

35
IS

NO,
I Filn st~"1

35
18

NO}

Fun stof

U

-

·

·

19,5
23.9
19,4
23,7

--

~5,8

·

259

Aanlal ovorschrijdlnsen ,ron,wurdo lunW per'IAt)

l.a. y· de Ichlor,rond-concentraUe

-. -1 - - - - --

35

0

Totool
0

-

15
0
15
0

-

~erinu,~·'''~ "'em~l~.lkse W.. ~·'"

17

-

0
17

- t-

'5
De aan,gegeven woldrde \loor ht"t aantaJ oversdulJdlngen llJO 4och,lsle' de coneetlt yoor leelout (·6 overschnJdmgen yoor de omgevmg lith)

266

--

hooSt_ van de sren.en van hal plang_bled (MMA)

MI:dmlaJ .oelulbillf until
overschriJdrn,en
(••ntal pe, I..']

-L

NO]

~009le,

Joo,s_mlddelde
concentr.. tie
[ 8 1m '!"

·

·
·

- -

Tabe116: R.. ult~len oontal ove"ch,IJdinsen sr_nswu,den In

1)

·

.Q.~-~

Q..L-

.
0,71
~
·
O,~4
_
2,14
0,3
NQ..
12,.'
·
rlin slot
26,9
1,9
04
0
0.11
De aangegevcn waarde voor hJR stof lS ~)Cclu~er de eorre-c-ul!' vOOr :zecloul (·4 IJg/m J 'ioor de omgeyjng Lith),
De bere&cende tlln stot concentrahes be'Jeffen ·worll·case' waarden op circa 300 meter van het zuldwesteliJk deel van het plangebled
De aangegeven waarde ",oor ftln star lS lncluslef de correcUe \oIoor zeezoul (~4 1J8/m) \lOOt de omge\llng lith),
~lln

-

,

H

Bljd",S_
8IJd,"S' a.lonom. onlwl~~_lIns
81jd,.S' tr.nsporlbeweslns_n
Hemehlikse Wurd .
11m']
l e/m'l
Scheepvurt 'Ove( de Mus' OIIensebeneden~
[ s/m')
Oijensebeneden.
Scheepvurt
dllk
dllk

O

24

-

Tilbel17: resultlten verkeersaantrekkende werking Bu..t rbweg MMA
Componenten

Eenhl&id

Grens·wurde

Ach t'erg ,'on dcon cen Iralle

Autonome ontwUckelln& (excluslef
bronblfd~&e

ProJectrnlisaUl!I

en extlil verkeer)

(Inclusre" bronblJdr.le en e)lLra verkeer)

Joi,ulemlddelde

[ aim')

40

19,4

12009

/\anldl

[aanldl]

18

0

0

I

overschuldingen

23.5

237

16

17

NO,

f-

20,4

~-

20,6
0

gfrnswaardr
(uurgemldde~e.t

JaarR.emlddelde

I aim')

40

23.1

12009

/\anlal

r.. nlall

35

15

)

overschrlJdingcn

PM H

"

grenswaarde
(da..em,ddelde)
,) De berrkendt wdarde voor rll" stot llin reeds ,gecomgeerd vOOr d! blJdrage van zeezout yocr de gemeenle lith (Meelre&ehn& 8esiUlt luchtkwaHlel1 2005),
Jaargemjddelde achtergrond cone-entratle ..11 J.lg/mJ~

•

•

Aanldl over~chf1tdmgendciggrmKidelde concentralJe ·6oyC'rschrlldln£cn

26"

Heumlmtms Hemelftjbr Waald

