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Betreft Milieueffectrapportage (op hoofdlijnen),
Hoofdstuk milieueffecten

Introductie
Deze notitie vormt de effectbeschrijving op hoofdlijnen van de drie ontwikkelde alternatieven voor
de twee Ruimte voor de Rivierprojecten bij Deventer. De notitie bevat de resultaten van de
uitgevoerde effectbeoordelingen inclusief een weergave van de score per alternatief en per
criterium in uniforme scoretabellen. De bevindingen van de uitgevoerde effectbeoordelingen
zullen mede uitgangspunten vormen bij de ontwikkeling van het voorkeursalternatief (VKA). Het
gaat bij deze effectbeoordeling om een beoordeling op hoofdlijnen. Het definitieve
milieueffectrapport (MER) wordt gelijktijdig met het voorontwerp bestemmingsplan in het begin
van 2009 wordt afgerond.

MILIEUEFFECTEN

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de effectbeoordeling gepresenteerd. Als basis voor de
presentatie is het beoordelingskader gehanteerd. Dat wil zeggen: de volgorde van de thema's
alsmede de gebruikte coderingen voor de beoordelingscriteria stemmen overeen. Van
onderstaande thema's zijn de milieueffecten achtereenvolgens beoordeeld:
1. Rivierkunde

2. Natuur

3. Bodemkwaliteit

4. Grondwater

5. Waterkwaliteit

6. Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie
7. Hinder tijdens uitvoering

8. Gebruik en leefomgeving

1 Rivierkunde

1.1 Inleiding en methodiek

De rivierkundige toetsing valt voor deze fase van het project uiteen in twee delen:
1. Een hydraulische toetsing van de alternatieven op basis van het Rivierkundige

beoordelingskader voor Ruimte voor de rivierprojecten (d.d. april 2006).
2. Een morfologische toetsing op basis van een kwalitatieve beschrijving.

Er wordt gebruik gemaakt van BASELINE versie 3.2 en WAQUA versie 2006.01. Als referentie
situatie geldt de BASELINE PKB-3-2 database en het 40 meter rooster.
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Voor de hydraulische toetsing gelden als randvoorwaarden:
1. een maatgevende afvoer van 16.000 m3/s stationair bij Lobith,
2. maatgevende lateralen stationair waarvan in totaal 203,98 m3/s op de Ijssel' bovenstrooms

van Deventer,

3. een Q-h relatie in het Ketelmeer zoals opgenomen in de aangeleverde bestanden,

benedenstrooms leidt dit tot een waterstand van circa NAP + 0,33 m.

Hydraulische effecten (R 1) worden individueel gescoord op de berekende waterstanddaling op
de volgende kilometers:
. 942.500 tot 943.500, Bolwerksplas, de Worp en Ossenwaard (BWO);

. .946.500 tot 947.500, Keizers-, Stobben- en OIsterwaarden (KSO).

Morfologische effecten (R2 en R3) worden voor deze alternatieven deels kwantitatief en deels
kwalitatief bepaald. Daarbij worden de volgende termen gescoord:
. R2: Kwalitatief effecten op de lokale of regionale sedimentbalans van de rivier;

. R3: Effecten op de vaarweg aan de hand van de frequentie van overstromen.

T bel 1 1 l' Maatlatlabel thema Rivierkundea . . .
Code Beoordelinascriterium -- - 0 + ++

Waterstanddalinn BWO :;.17 cm :: -18 cm .18 cm 0: .18 .: -19 cm
R1

Waterstanddalinn KSO ;: -7 cm ;: -8 cm -8 cm ~ -8 ...9 cm 

R2
Morfodynamische processen in

Kwalitatief
nevenaeulen

R3 Aanzandina in hoofdvaaraeul X Laoe freauentie X Hoae freauentie X

Hinder scheepvaart door Ernstige Geen
R4

dwarsstromina
Lichte hinder X X

hinder hinder

R5
Stabiliteit hoofdwaterkering en

Kwalitatief
kunstwerken

Legenda:

Licht negatief effect kan optreden

Sterk negatief effect kan optreden

o Neutraal effect I geen significant effect

+ Licht positief I gunstig effect kan optreden
++ Sterk positief I gunstig effect kan optreden

X Niet van toepassing

1.2 Resultaten

R1 - Waterstandsdaling
De berekende effecten op de waterstanden op de hele kilometers in de as van de rivier zijn
afgebeeld in de volgende figuur.

Binnen de vensters liggen de berekende effecten voor alle drie de projecten onder de
taakstellingslijn. Als geheel beschouwd voldoen de maatregelen dus aan de taakstelling. Alleen
ter hoogte van kilometer 945 voldoet alternatief C net niet aan de taakstellingslijn. Het effect van

1 Overigens levert ook de afvoer van gemaal Kandia op het Pannerdensch kanaal een bijdrage aan

de afvoer op de IjsseL. Deze bijdrage maakt geen deel uit van de vermelde 203,98 m3/s
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de maatregelen benedenstrooms van kilometer 947 werkt door op kilometer 943. Op dit traject
dempt het effect uit met circa 1,8 centimetet'
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Figuur 1.1.1: Berekende effecten op waterstanden van de drie varianten uit fase 2

Tabel 1.1.2: Effectbeoordelina waterstandsdaling (R11

Code Beoordelingscriterium Autonome Alternatief Alternatief Alternatief
ontwikkelina A B C

R1 Waterstanddaling Bofwerksplas, de Worp en -23 cm -21 cm -18 cm
Ossenwaard 0 ++ ++ 0

Waterstanddaling Keizers en Stobbenwaarden -15 cm -14 cm - 11 cm

0 ++ ++ ++

Opmerking: de gepresenteerde centimeters waterstandsdaling betreft niet het daadwerkelijke
effect maar het berekende effect bij omstandigheden van weinig begroeiing en volgens de
hoogtebelijning zoals aangegeven in de betreffende globale alternatieven A, B en C. Bij de
nadere detaillering van het VKA zal vrijwel al deze overruimte voor de (her)inrichting worden
benut te weten voor ondermeer: verhoging drempels ten behoeve van recreant, bewoner,
grazers; toestaan opslag vegetatie; minder ontgronding. Voor de vergelijking van de
alternatieven nu is echter de mate waarin sprake is van overruimte toch relevant voor de
vergelijking. Vandaar dat deze centimeters nu toch genoemd worden.

R2 en R3 - Morfologische effecten en aanzanding hoofdvaargeul
Het hydraulische effect van de maatregel vergt een wijziging van de afvoerverdeling tussen
zomer en winterbed bij maatgevende afvoeren. Wijziging in de verdeling tussen zomer en
winterbedafvoer veroorzaakt effecten in het zomer- en winterbed.

Morfologische effecten
De praktisch relevante morfologische respons van het zomerbed wordt bepaald door de mate
van verandering in die verdeling over een representatieve periode. De ervaring leert dat met
name veranderingen in de frequentie van meestromen bepalend is voor de morfologische

2 Bepaald op basis van de stuwkromme van y36.y37-y39-2b. Uitdemping is contextafhankelijk. 1,8 centimeter is

een conservatieve (lage) aanname voor de afleiding van het effect bij de Worp.
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respons van het zomerbed. Daarom wordt de morfologische effectbeoordeling gedaan aan de
hand van de gewijzigde drempelhoogtes van instroomdrempels.

ROYAL HASKONING

I

Alternatief A heeft van alle modellen de laagste drempels. Dit alternatief is maatgevend voor de
te verwachtten effecten op de stroomsnelheden in het zomerbed. Het grootste morfologische
effect wordt veroorzaakt bij het frequent meestromen van de geulen. In de volgende figuur is de
verandering van stroomsnelheid te zien bij een laag en frequent voorkomend hoogwater (Q 560
op de IJssel, 40 dagen per jaar overschreden). Uit de figuur blijkt dat de grootste effecten
optreden tussen kilometers 943 en 947 en tussen rivierkilometers 951 en 952. Deze trajecten zijn
zichtbaar als blauwe trajecten.
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Figuur 1.1.2: Verandering van stroomsnelheid bij 560 m3/s op de IJssel

Tabel 1.1.3: Effectbeoordeling monologische effecten (R2)

Drempel Locatie Alternatief A Alternatief B Alternatief C

Hoogte Score Hoogte Score Hoogte Score
drempel (ml drempel (ml drempel (mI

BolwerksDlas 943.500 I.o. 4,00 0 4,00 0 4,00 0

Worp 945.000 I.o. 3,90 - - + 4,84 0

Zandweerdplas 946,500 LO. 4,60 0 4,00 . 4,60 0

Hank 1 KSO 948 r.o. 4,2 0 4,20 0 4,20 0
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950 r.o. 4,30 4,30 4.30

Afwezige uitwissel punten of hoogste drempels scoren een +, laagste drempels een -,
middenvormen een O. Een 0 score geeft aan dat het alternatief gemiddeld scoort ten opzichte
van de andere. Alle alternatieven veroorzaken morfologische respons van het zomerbed. Uit
onderstaande tabel blijkt dat alternatief A naar verhouding het slechtst scoort.

Effect op de hoofdvaargeul
De frequentie waarmee de drempels overstromen neemt toe met 0 tot 60 dagen per jaar. Zolang
de absolute frequentie van overstromen lager blijft dan 25 dagen per jaar zullen de effecten op
het zomerbed beperkt zijn. De geulen die vaker dan 25 dagen per jaar meestromen hebben een
significante invloed op het zomerbed. Alle geulen behoren tot die laatste categorie. Vanuit de
frequentie geredeneerd is een significante aanzanding van het zomerbed te verwachten over
een tamelijk lang traject.

De impact die als gevolg van het meestromen van de geulen op het zomerbed is te verwachten
wordt bevestigd door de verschillen in de stroomsnelheden bij een laag hoogwater (Q IJssel ca
560 m3/s). In het bijzonder tussen kilometers 943 en 947 en tussen kilometer 951 en 952 zijn
problemen te verwachten. Gezien de grootte van het hydraulische effect moet rekening worden
gehouden met een aanzanding in de orde van decimeters. De scheepvaart zal hierdoor worden
gehinderd met name in de binnenbochten en bij onderlinge passages.

Elke ingreep die aanvullende restricties veroorzaakt voor natuurlijke morfodynamiek van de rivier
scoren negatief, elke ingreep die aanvullende mogelijkheden schept voor morfodynamiek scoort
positief.

Tabel 1..4: Effectbeoordelino aanzandina hoofdvaaroeul (R31

Drempel Locatie Restrictie Alternatief A Alternatief B Alternatief C
Bolwerksplas 944 I.o. Oever smal beperking laterale . . -

beweainasruimte zomerbed

Worp 945,000 I.o. Oever smal beperking laterale - - .

bew80inçisruimte zomerbed

Zandweerdplas 947,000 LO. Oever smal beperking laterale - - .

bew8ainosruimte zomerbed

Hank1 KSO 949 La. Oever smal beperking laterale - 0 -

beweainasruimte zomerbed

Hank 2 KSO 950 La. Oever smal beperking laterale 0 0 0

beweainasruimte zomerbed

Totaal (som) . 0 -

Mitigatie
Negatieve morfologische effecten zoals vermindering van vaardiepte en restricties van de oever
kunnen worden verzacht door:
1. Aanvullende maatregelen als kribben en regelwerken,

2. Aanvullend baggerbeheer,

3. Ander materiaalgebruik op oevers.
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R4 - Hinder voor scheepvaart door dwarsstroming
De IJssel heeft niet alleen een waterafvoerfunctie, maar is ook een vaarweg. Door de aanleg van
nevengeulen/hanken kan het stromingspatroon van het rivierwater veranderen; een deel van het
water wordt bij hogere waterstanden immers afgeleid richting deze nevengeulen en komt
verderop weer terug in de hoofdgeuL. Van belang is of de verandering van het stromingspatroon
zodanig groot is, dat de scheepvaart er hinder van ondervindt. Dit is in het kader van het MER
nagegaan.

Aanpak
Het criterium voor de beoordeling van de effecten op de scheepvaart is met name het optreden
van hinderlijke dwarsstroming. Dwarstroming mag volgens de Richtlijnen Vaarwegen (2007) niet
meer bedragen dan 0,25 mis. Bij hogere dwarsstroomsnelheden wordt het moeilijker om het
schip op koers te houden. Dwarstroming doet zicht met name voor bij de uitstroomopeningen
van de aangelegde nevengeulen.

Gebruik is gemaakt van de stroomsnelheden bij MHW. Opgemerkt wordt dat bij MHW het
scheepvaartverkeer gestremd is en dat deze situatie niet representatief hoeft te zijn voor de
dagelijkse omstandigheden. Voor dagelijkse omstandigheden is het belangrijk om met name te
kijken naar het stroombeeld waarbij de uiterwaarden net wel of net niet meestromen. Voor een
eerste beoordeling wordt echter gebruik gemaakt van de MHW situatie.

Algemene beoordeling
Bij alle alternatieven is de stroomsnelheid bij de uitstroomopeningen min of meer gelijk (onder
MHW condities), namelijk in de ordegrootte van 0,7 tot 0,9 mis. Hierbij wordt opgemerkt dat deze
stroomsnelheden (bij MHW condities) niet haaks op de stroomrichting staat, zodat de werkelijke
dwarsstroom waarschijnlijk lager uit zal vallen. Bij de stroomsnelheden bij MHW condities zijn
deze waarschijnlijk nog steeds aan de hoge kant. Zoals hierboven al opgemerkt verdient het de
aanbeveling bij lagere afvoeren te kijken naar scheepvaarthinder in de vorm van dwarsstroming.

De stroomsnelheden zijn op zich weinig onderscheidend (onder MHW condities) per alternatief.
Het aantal keren dat een potentieel hinderlijke dwarsstroom zich voordoet is wel verschillend per
alternatief omdat het aantal nevengeulen verschilt. Daarnaast kan het zijn dat er ook door lokaal
lagere oevers I zomerkaden ook op andere plaatsen dan bij de uitstroomopening nog een
dwarsstroom optreedt. Deze is niet waar te nemen bij MHW omstandigheden en wordt dan ook
niet meegenomen in de beschouwing. In een detailbeschouwing moet gekeken worden of er op
meerdere plaatsen een terugstroming vanuit de uiterwaard naar de rivier optreedt die mogelijk
hinderlijk is voor de scheepvaart.

Bij een detail beschouwing moet ook gekeken worden naar het aantal dagen per jaar dat de
dwarsstroom zich voor doet.

Alternatief A: Er zijn 4 uitstroomopeningen. Een hinderlijke dwarsstroom kan zich dus 4 keer voor
doen, waarbij de stroomsnelheid in elk geval bij MHW omstandigheden hoger is dan de
toegestane dwarsstroom van 0,25 mis.

Alternatief B: Er zijn 4 uitstroomopeningen. Een hinderlijke dwarsstroom kan zich dus 4 keer voor
doen, waarbij de stroomsnelheid in elk geval bij MHW omstandigheden hoger is dan de
toegestane dwarsstroom van 0,25 mis.
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Alternatief C: Er zijn 5 uitstroomopeningen waarbij de meest bovenstroomse in de bocht bij
Deventer ligt en waarbij de geometrie van de nevengeul zodanig is dat de stroming hier mogelijk
bij lagere afvoeren het meest haaks op de stroomrichting I vaarrichting loopt. Of dit ook bij lagere
afvoeren het geval is, is niet zonder bij lagere afvoeren te beschouwen te beoordelen.

Conclusie
Alternatieven A en B zijn weinig onderscheidend bij MHW omstandigheden. Afhankelijk van de
detailvormgeving van de maaiveldhoogten langs de rivier, doen dwarsstromingen zich vaker of
minder vaak voor. Hier is op dit moment niet veel van te zeggen.

Alternatief C heeft meer uitstroomopeningen en zou op grond daarvan beoordeeld kunnen
worden als een minder goed alternatief voor wat betreft scheepvaart dan de beide andere
alternatieven. Echter, gezien het feit dat alleen bij MHW omstandigheden is gekeken en het
stroombeeld sterk anders kan zijn bij lagere afvoeren is mogelijk geen hard onderscheidend
criterium op basis waarvan het alternatief af zou moeten vallen.

Vooralsnog wordt voor alle alternatieven uitgegaan van een licht negatief (lokaal) effec\:: score -.
Voor het VKA zal ook worden gekeken naar de situatie bij lagere afvoeren door de IJsseL.

Huidi e situatie Alternatief A Alternatief B Alternatief C

o

R5 - Stabiliteit hoofdwaterkerin9 en kunstwerken

Stabiliteit oevers
De stabiliteit van oevers is afhankelijk van een combinatie van stroomsnelheid en waterdiepte,
waarbij een min of meer gelijke stroomsnelheid bij een kleinere waterdiepte kritieker is voor de
stabiliteit dan dezelfde stroomsnelheid bij een grotere waterdiepte die bij MHW optreedt. De
maatgevende belasting op de oevers zal zich daardoor naar verwachting voordoen bij afvoeren
die beduidend lager zijn dan MHW, bijvoorbeeld bij afvoeren waarbij de uiterwaarden net mee
gaan stromen. Voor de beoordeling van de stabiliteit van de oevers is op dit moment alleen de
waterbeweging bij MHW beschikbaar, op basis van de afvoernorm 16.000 m3/s bij Lobith.

Omdat toch een idee te krijgen van de mate waarin oeverinstabiliteit op kan treden en waarbij
onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende alternatieven, is uitgegaan van
verschilstroomsnelheden bij MHW ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij is er van uit
gegaan dat de oeverstabiliteit in de huidige situatie gewaarborgd is, en dat er bij een beperkte
toename in stroomsnelheid er waarschijnlijk geen problemen verwacht hoeven te worden. De
verschilstroomsnelheden langs de huidige oeverbelijning geven dus een indicatie van de locatie
waar problemen verwacht kunnen worden en in hoeverre de alternatieven daarbij van elkaar
verschillen.

Bij de beoordeling van het VKA zullen ook lagere afvoeren in beschouwing worden genomen.
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Alternatief A: Dit alternatief geeft van kmr 943,5 tot 944,0 een snelheidsverhoging van orde 0,6
tot 0,7 mis bij MHW condities. Een verhoging van deze ordegrootte kan eventueel leiden tot
oeverinstabiliteit. Afhankelijk van de aard en omvang kan deze snelheidsverhoging mogelijk nog
in de huidige oeververdediging worden opgevangen. Een meer gedetailleerde anaiyse is
hiervoor noodzakelijk.

Van circa kmr 945 tot 946 en van 951 tot 953 treedt op een aantal plaatsen een zeer beperkte
snelheidsverhoging op van orde 0,1 mis. Dit is marginaal en waarschijnlijk nog wel op te vangen
in de bestaande oeververdediging mits deze voldoende stabiel bevonden is.

Alternatief B: Evenals alternatief Deventer A, treedt ook hier een snelheidsverhoging op in de
bocht bij Deventer van kmr 943,0 tot 944,0 in de ordegrootte 0,6 tot 0,7 mis. Ook hier geldt dat
dit mogelijk aanleiding kan zijn voor oeverinstabiliteit, wat met nader onderzoek aangetoond
moet worden.

Op het traject benedenstrooms is er sprake van een zeer beperkte snelheidsverhoging tot
maximaal 0,1 mis. Dit doet zich voor op het traject van kmr 945 tot 947 en van kmr 952 tot 954.
Waarschijnlijk is dit op te vangen in de bestaande verdediging, mits de stabiliteit daarvan
aangetoond kan worden.

Alternatief C: Het alternatief Deventer C kent een snelheidstoename van kmr 943,5 tot 944,0 in
de orde van 0,6 tot 0,7 mis. Mogelijk kan zich ook hier instabiliteit van de oevers voor doen.
Op het traject benedenstrooms doet zich een marginale snelheidsverhoging voor van kmr 951,6
tot 954,0 van orde 0,1 mis. Dit is naar alle waarschijnlijkheid geen probleem.

Conclusie
Met name op het meest bovenstroomse deel van het projectgebied doet zich een grote
snelheidstoename voor die bij MHW en eventueel ook lagere afvoeren de aanleiding kunnen
vormen voor instabiliteit van de oevers en bodem ter plaatse. De alternatieven zijn bij MHW niet
belangrijk onderscheidend. Het is niet bekend in hoeverre de alternatieven ook bij lagere
afvoeren van elkaar verschillen in de mate waarin de stroomaanval op bodem- en oevers
toenemen. Voor het VKA zal dit worden onderzocht door te kijken naar stroomsnelheden bij
afvoeren rond het mee gaan stromen van de uiterwaarden en bij bedvormende afvoer.
Afvoergolven kennen met name tijdens de was een belangrijk hogere stroomsnelheid die
maatgevend kan zijn voor de belasting op de oevers (het zgn. hysterese-effect).

In alle gevallen lijkt het er op dat de toename in stroomsnelheden goed te mitigeren zijn. Mogelijk
is de verhoogde stroomaanval in de bestaande oeververdediging op te nemen.
De stabiliteit van de oevers in de nevengeulen is niet beoordeeld. Vooralsnog wordt voor alle
alternatieven uitgegaan van een licht negatief (lokaal) effect: score -. Voor het VKA zal ook
worden gekeken naar de situatie bij lagere afvoeren door de IJsseL.

Dit geldt ook voor het beoordelen van de stabiliteit van constructies zoals brugpijlers

(Wilhelminabrug en spoorbrug) en hoofdwaterkeringen. Voor de brugpijlers geldt dat de effecten
hierop nauwelijks onderscheidend zijn voor alternatieven. Voor de waterkeringen geldt dat hier
geen significante (negatieve) effecten worden verwacht zolang de stabiliteit van de oevers van
de hoofdgeul en nevengeulen is gewaarborgd.
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Op plaatsen waar de nevengeul dicht de primaire kering nadert, zoals de hank waarin de
watersport is gesitueerd in alternatief A (verlengde Zandweerdplas nabij RWZI), worden geringe
consequenties verwacht voor de stabiliteit van deze kering, gelet op de hoge ligging van de
achterliggende binnendijkse gronden.

Beoordelin scriterium

Stabiliteit kunstwerken

Huidi e situatie Alternatief A Alternatief B Alternatief C

o

Samenvatting beoordeling Rivierkunde

Tabel 1.1.7: Samenvattina effectbeoordelina Rivierkunde.

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief
situatie A B C

R1 Waterstanddalinn BWO 0 ++ ++ 0

Waterstanddaling KSO 0 ++ ++ ++

R2 Morfoloaische effecten in nevenaeulen 0 . 0 0

R3 Aanzanding hoofdvaarQeul 0 - 0 -

R4 Hinder door dwarsstromina 0 . - -

R5 Stabiliteit hoofdwaterkering en kunstwerken 0 - . -

Legenda:

Licht negatief effect kan optreden

Sterk negatief effect kan optreden

o Neutraal effect I geen significant effect

+ Licht positief I gunstig effect kan optreden
++ Sterk positief I gunstig effect kan optreden

X Niet van toepassing

1.2 Natuur

1.2.1 Inleiding en methodiek

In deze paragraaf worden de effecten op natuur belicht die samenhangen met de herinrichting
van de uiterwaarden rondom Deventer. Er wordt aandacht besteed aan de effecten op
bestaande natuurwaarden, zowel in de aanlegfase als in de eindsituatie, en aan de mate waarin
beoogde natuurwaarden worden gerealiseerd. Bijzondere aandacht is er voor de opgaven die
voortkomen uit de aanwijzing van het plangebied als Natura2000-gebied in het kader van de
Europese Vogelrichtljn.

De basis voor de beschrijving van de effecten op beschermde en zeldzame flora en fauna wordt
gevormd door de ecotopenkaarten, die in het kader van dit MER zijn opgesteld, het
inventarisatierapport van Altenburg & Wymenga (2007) en de telgegevens van SOVON van de
periode 2000 - 2006.

De beoordelingscriteria voor het onderdeel natuur zijn gebaseerd op de toets aan het
natuurbeleid en op de potenties voor natuurontwikkeling. Er is rekening gehouden met de
instandhoudingsdoelen voor het Natura2000-gebied, de Flora en Faunawet en de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Daarnaast zijn de robuustheid van de natuur en bijbehorende processen
getoetst en is de noodzaak tot beheer bepaald.
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1.2.2 N1 - Verandering ecotooptypen

In totaal beslaat het plangebied circa 550 ha. In de huidige situatie bestaat het landschap
grotendeels uit graslanden die deels begraasd worden runderen en paarden. Daarnaast zijn ook
meerdere grote plassen en kleine bossages aanwezig. Door de aanleg van nieuwe geulen wordt
de ecologische betekenis van de uiterwaarden versterkt en is er meer oppervlak beschikbaar
voor ontwikkeling riviernatuur. Op basis van de ecotopenkaarten zijn in de onderstaande tabel de
oppervlaktes per ecotooptype weergegeven die op de langere termijn in het plangebied tot
ontwikkeling zullen komen.

Tabel 1.2.1: Oppervlaktes per ecotooptvpe

Ecotooptype ODDervlakte in hectare

Huidiae situatie Alternatief A Alternatief B Alternatief C

diep water 73 43 55 41

matiçi diep water ( waterplanten) 25 18 21 18

ondiep water (waterplanten) 23 114 88 101

oevers (rietveaetatie) 25 68 59 61

moeras 45 23 40 33

nat arasland 122 99 99 97

uiterwaarden grasland 192 118 137 151

drooq (stroomdal) qrasland 9 9 9 9

zachthoutooibos 15 20 17 13

hardhoutooibos 9 27 14 14

totaal 538 539 539 538

Uit de tabel blijkt dat in alle alternatieven een groot oppervlak ontstaat aan dynamisch
oppervlaktewater (ondiep water en oevers). Voornamelijk in alternatief A ontstaan grote zeggen-
en rietzones door de ontwikkeling van brede hanken en inhammen met ondiepe oeverzones. Op I
de hogere delen komt een meer open landschap met uiterwaardgraslanden met verspreide .bossages en ruigten tot ontwikkeling. I
Het areaal aan zachthout- en hardhoutooibos neemt dan ook toe in alle alternatieven met de
grootste toename in alternatief A. Resumerend wordt voor alternatief A de grootste toename aan
riviergebonden natuur verwacht, hetgeen als een sterk positief effect wordt beschouwd (score
++). Bij de alternatieven Ben C is het aandeel 'natte' ecotopen lager, hetgeen als een licht
positief effect wordt beschouwd (score +)

Alhoewel er netto meer riviernatuur zal ontstaan, gaan er ook lokaal hooggewaardeerde
gebieden verloren. Zo zal een deel van het bestaande zachthoutooibos bij de
Hengforderwaarden en de geïsoleerde Munnikenhank verloren gaan indien het gebied wordt
aangetakt op de nevengeul (alternatief A en Cl. In alternatief B blijven deze plassen, maar ook
de plassen en moeraszones in de Ossenwaard in grotere mate behouden. Het verlies van
(beschermde) natuur en de consequenties daarvan voor verplichtingen vanuit de
natuurwetgeving worden verder besproken in paragraaf 1.2.3.

Tabel 1.2.2: Effectbeoordelin veranderin
Alternatief A Alternatief B Alternatief C++ + +
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1.2.3 N2 . Instandhoudingsdoelstellngen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de effecten van herinrichting op de instandhoudingsdoelen
voor het Natura2000-gebied Uiterwaarden IJssel (werkdocument t.b.v. aanwijzingsbesluit,
november 2007). De kwalificerende habitattpen en soorten worden onderstaand per groep
besproken. Effecten op beschermde vissen en amfibieën zijn niet opgenomen, maar beschreven
in paragraaf 1.2.4.

Beschermde habitats en gebieden
Hoewel er in het plangebied geen specifieke gebieden zijn aangewezen in het kader van de
Habitatrichtlijn, is toch beoordeeld in hoeverre het plan bijdraagt aan de
instandhoudingsdoelstellingen voor habitats vanuit het Natura2000-gebied Uiterwaarden IJsseL.
Daarnaast is gekeken naar de invloed op 'blijf af-gebieden en 'Iet-op'-gebieden zoals vermeld in
het Strategische Kader Vogel richtlijn en Habitatrichtlijn (POR, 2003)

Alle alternatieven leiden overwegend tot positieve effecten op de habitattypen omdat deze
gebonden zijn aan het riviersysteem. Dat systeem wordt versterkt omdat in het gehele
plangebied meer rivierdynamiek wordt toegelaten en een natuurlijker beheer krijgt. Het betreft de
habitattypen:
. Beken en rivieren met waterplanten;

. Slikkige rivieroevers;

. Stroomdalgraslanden;

. Ruigten en zomen;

. Glanshaver- en vossenstaarthooilanden;

. Vochtige alluviale bossen;

. Droge hardhoutooibossen.

Alternatief A versterkt vooral de nattere ecotopen en alternatief C heeft meer betekenis voor de
relatief droge ecotopen zoals stroomdalgraslanden.

In de PKB Ruimte voor de Rivier zijn binnen het plangebied 'blijf af-gebieden en 'Iet-op'-
gebieden aangewezen in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Het betreft de
Henforderwaarden (blijf-af gebied) en het gebied tussen de spoorbrug Deventer en de
Randerstraat in de Keizers- en Stobbenwaarden (Iet-op gebied). In de onderstaande tabel staat
beschreven hoe in de alternatieven wordt omgaan met deze gebieden.

Bij de alternatieven A en C wordt de plas in de Hengforderwaarden bovenstrooms aangetakt.
Hier is lokaal een behoorlijke verbetering van de waterkwaliteit in de plas te verwachten. Door de
aanwezige aalscholverkolonie is de huidige waterkwaliteit zeer slecht door de belasting met
vogeluitwerpselen is het fosfaatgehalte sterk verhoogd. Door stroming in het systeem te brengen
worden de nutriënten afgevoerd. Nalevering van fosfaat en nitraat uit de plas is te verwachten,
maar op de schaal van het riviersysteem te verwaarlozen. In variant B blijft de plas in de
Hengforderwaarden geïsoleerd van de hoofdstroom met een slechte waterkwaliteit.

Door het aantakken van hanken en het creëren van ondiepe zones kan uitwisseling plaatsvinden
van soorten. Het gaat hierbij voornamelijk om vissen, maar ook macrofauna zal gebruik maken
van de nieuwe habitats. Uitwisseling van soorten is naar verwachting alleen mogelijk tijdens
hoogwater. Ook wordt door de aantakking de uitwisseling tussen de rivier en het winterbed
verbeterd en kunnen nieuwe habitats tot ontwikkeling komen.
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Het aandeel riviergebonden ecotopen, in de vorm van ooi bos, nevengeulen, moerasruigte en
oevervegetaties, zal hierdoor toenemen. Door het aansluiten van de hanken met de hoofdstroom
profiteren macrofyten in de oeverzones, moerassen en ooibossen van de wisselende
waterstanden in de IJsseL. Dit zal resulteren in een natuurlijke zonering van vegetatietypen met
een grotere variatie in vegetatietypen en -soorten. Alleen in alternatief B worden enkele
geïsoleerde hanken niet aangetakt.

Tabel 1.2.3: InareDen van a ternatieven In e III-a en et-OD".ae ie en.

Doelstellng Alternatief A Alternatief B Alternatief C

Behoud en Hengforderwaarden worden Hengforderwaarden wordt niet Hengforderwaarden worden

versterking 'blijf aangetakt (via oostelijk deel van aangetakt. Geen versterking aangetakt (via oostelijk deel

af~gebieden de plas). Het gebied wordt van het gebied omdat de van de plas). Het gebied

Natura 2000 versterkt omdat de waterkwaliteit waterkwaliteit niet verbetert. wordt versterkt omdat de

verbetert door de doorstroming. waterkwaliteit verbetert door

de doorstrominQ.

Behoud en Hankrestanten verdwijnen onder Hankrestanten blijven Hankrestanten verdwijnen

versterking 'Let nieuwe brede hank door het lage behouden. Geul gaat door het onder nieuwe smalle hank

op'-gebieden gedeelte van de uiterwaard hoge gedeelte van de door het lage gedeelte van de

Natura 2000 (KSWl. uiterwaard (KSWI. uiterwaard (KSW).

d 'bl"f f 'I b' d

Broedvogels
Binnen het plangebied zijn leefgebieden van drie kwalificerende broedvogelsoorten
waargenomen, waarvoor het Natura2000-gebied Uiterwaarden IJssel is aangewezen (Alten burg
& Wymenga, 2007). Het betreft de Aalscholver, Kwartelkoning en Porseleinhoen. De effecten op
deze soorten worden onderstaand afzonderlijk beschreven.

Er zijn geen negatieve gevolgen voor de vogels in alternatief B. In dit alternatief blijft het
zachthoutooibos behouden. Bij alternatief A en alternatief C treden mogelijk wel negatieve
gevolgen op voor de kolonie. Bij deze alternatieven wordt een geul gegraven nabij het
broedgebied van de aalscholvers waardoor een klein deel van het zachthoutooibos verdwijnt.
Aalscholvers broeden hoog in oude bomen en keren jaarlijks vaak terug naar hetzelfde nest.
Mogelijk worden door de graafwerkzaamheden enkele nestbomen vernietigd.

Ondanks dat bij alternatief A de totale oppervlakte aan zachthoutooibos zal toenemen, is er
sprake van negatieve effecten doordat de Aalscholver in oude bomen broedt en het dus een
aanzienlijk aantal jaren duurt voordat het nieuwe zachthoutooibos weer geschikt is als
broedplaats voor de Aalscholver. Bij alternatief C is de oppervlakte verlies aan broedgebied
beperkter dan bij alternatief A omdat de breedte van de geul beperkter is. Ook bij de aanleg van
de geulen vindt verstoring plaats voor deze kolonie doordat de Aalscholvers het ooi bos het
gehele jaar gebruiken als rust- en slaapplaats.

Aalscholvers zijn gevoelig voor hoge dichtheden aan recreatief scheepsverkeer. Door de
aantakking van de Hengforderwaarden zal de kans op vaarrecreatie toenemen.

Door de aantakking van de Hengforderwaarden zal de vissamenstelling veranderen. Dit zal geen
negatief effect opleveren voor de aalscholverkolonie, omdat nevengeulen gebruikt kunnen
worden als paai en opgroeiplekken voor riviervissen.
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Aalscholver
De Aalscholver is veelvuldig aangetroffen in het zachthoutooibos bij de Hengforderwaarden. Bij
alternatief A en C wordt een geul gegraven nabij het broedgebied van de soort waardoor een
klein deel van het zachthoutooibos verdwijnt. Het oppervlak geschikt broedgebied dat door
aantakking verloren gaat, wordt binnen het plangebied door de vergroting van de totale
oeverlengte en de toename van het areaal aan zachthoutooibos gecompenseerd. Bij alternatief
C is de oppervlakte verlies aan broedgebied beperkter dan bij alternatief A, omdat de geul
minder breed is.
Door toename van het totale wateroppervlak neemt ook het foerageergebied van de Aalscholver
toe. Indien de eutrofiering sterk wordt teruggedrongen door de verbinding met de rivier, kan de
hoeveelheid vis wat afnemen maar dit effect wordt teniet gedaan door de vergroting van het
foerageergebied. Aalscholvers zijn gevoelig voor hoge dichtheden aan recreatief
scheepsverkeer. In de alternatieven is er geen sprake van intensieve recreatie binnen het
broedgebied.

Kwartelkoning
In het plangebied komt de Kwartelkoning verspreid voor. In het recente verleden zijn territoria
vermeld in de Randerwaarden en in de omgeving van de Bolwerksplas. Door de aanleg van de
geulen gaan (delen van) deze broedplekken bij alle alternatieven verloren.

Door de grote oppervlakte structuurrijk grasland die bij alle alternatieven zal ontstaan, ontstaat er
potentieel nieuw broedgebied. Op basis van tabel 1.2.1 blijkt dat er voldoende oppervlakte
geschikt ecotoop ontstaat voor meerdere territoria (Koffijberg, 2007). Dit oppervlak is echter wel
afhankelijk van het gevoerde beheer. Geschikt habitat ontstaat als het maaien laat in het seizoen
wordt toegepast en de begrazingsdruk laag wordt gehouden. In het plangebied kan er extra
verstoring door recreatie optreden door het aanleggen van het wandelpad. Dit doet afbreuk aan
de kwaliteit van het habitat.
Alternatieven A en B voor zien in een voor Kwartelkoningen geschikt beheer.

Porseleinhoen
Er is in 2007 een Porseleinhoen waargenomen langs de oevers van de plassen in de
Ossenwaard. De alternatieven hebben geen negatief effect voor de Porseleinhoen. Door de
herinrichting (bij alle alternatieven) zal in alle alternatieven een afdoende oppervlakte geschikt
broedbiotoop ontstaan langs de verbreedde geul door de Ossenwaard. Positief voor de soort is
dat het oppervlak aan ondiep water toeneemt en vernatting optreedt in het plangebied en ook in
de Ossenwaarden. Hierdoor vindt naar verwachting een verbetering van het leefgebied voor de
Porseleinhoen plaats. De verbetering van het leefgebied zou een verbetering van het
broedbiotoop tot gevolg kunnen hebben. Hierdoor kunnen meerdere territoria in het plangebied
voorkomen. Dit sluit aan bij het verbeterdoei van de Porseleinhoen binnen het Natura2000-
gebied. Het broedhabitat van de Porseleinhoen bestaat veelal uit laag- en hoogveenmoerassen,
riet- en graslanden met ondiep, voedselrijk water en een gevarieerd aanbod van zeggen- en
natte ruigtevegetaties. Vooral de aanwezigheid van permanent ondiep water en natte
ruigtevegetaties in cruciaaL.

Porseleinhoen is zeer gevoelig voor recreatie. Zodra een territorium wordt waargenomen is het
aan te bevelen het betreffende deelgebied af te sluiten voor wandelaars, struiners en vissers.
Daarvoor is een integraal natuurgericht beheer wenselijk, zoals voorzien in alternatief A en B.
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Niet-broedvogels
Het plangebied is vooral belangrijk voor Kol- en Grauwe ganzen (SOVON, 2007).
Voor deze soorten verdwijnt bij alle alternatieven door het graven van hanken, een (vrij) groot
gedeelte van het gebied waar ze actueel veel voorkomen én van het voorkeursgebied.
Daarnaast neemt ook de kwaliteit van het foerageergebied af door verandering in beheer en de
recreatiedruk. Hierbij geldt dat extensiever begraasd grasland is minder geschikt als
foerageergebied dan productiegrasland.

I'

Op basis van telgegevens (aantal gansdagen) is het oppervlak aan foerageergebied berekend
dat nodig is voor handhaving van de actueel aanwezige aantallen ganzen (zie tabel 1.2.4).
Vervolgens is op basis van de oppervlaktes nat en droog extensief grasland is de
opvangcapaciteit per alternatief berekend (zie tabel 1.2.5).

Tabel 1.2.4: Berekening aantal standaard gansdagen voor het plangebied

Soort Gansdagen Omrekenfactor Aantal standaard

aansdaaen (sdal

Kolaans 150.207 1.0 150.207

Grauwe aans 36.984 1.27 46.970

Totaal 187.191 - 197.177

Tbl1250 't 't d h'll d It la e . . : JPvam:lcapacl ei van everse i en e a erna ieven

Soort Actueel Alternatief A Alternatief B Alternatief C

Totaal aantal standaard 197.177 143.955 165.643 168.191

aansdaaen Isda)

Verhouding alternatief/actueel . 0,73 0.84 0.85

De verhouding tussen de actueel aanwezige ganzen en de toekomstige opvangcapaciteit is " 1.
Er is dus onvoldoende capaciteit voorhanden om het aantal gansdagen dat in de huidige situatie
in het plangebied wordt doorgebracht op te vangen.

Bij alle alternatieven zal voor de afname aan foerageergebied een oplossing binnen of buiten het
plangebied moeten worden gezocht. Binnen het plangebied is dat mogelijk door het
voorkeursalternatief te optimaliseren voor ganzen. Buiten het plangebied kan foerageergebied
aangewezen worden.

Tb 1126 Elf tb dr' t dh d d Ia e . . : ec eoor e ma inS an ou InQS oe en

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

N2 Instandhoudingsdoelen Habitats en gebieden 0 + + + +

Broedvoaels 0 0 + 0

Niet.broedvoaels 0 - - - .

1.2.4 N3 - Behoud en versterking beschermde en zeldzame soorten

Ter voorbereiding van deze MER is in 2007 een flora- en fauna-inventarisatie utgevoerd, in het
bijzonder gericht op het voorkomen van beschermde en zeldzame soorten uit de Flora- en
Faunawet en de Rode Lijst. (Alten burg & Wymenga, 2007). De effecten op de aangetroffen en
potentiële soorten van het plangebied zijn in de onderstaande tabel beoordeeld. De beoordeling
is per soortgroep nader toegelicht.
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Tabel 1.2.7: Effecten op beschermde en zeldzame soorten.

Soortgroep Subgroep Huidige Alternatief Alternatief Alternatief
situatie A B C

Flora Beschermde Dlantensoorten 0 + + + +

Stroomdalgraslanden 0 + ++ 0
Libellen Rivierrombout 0 + + + +

Vissen Grote modderkruiper en bittervoorn 0 . 0 -

Overiae soorten 0 + + + + +

Amfibieën Poelkikker en alaemenere amfibieënsoorten 0 + + + +

Voaels Broedvogels 0 + + ++ + +

Zoondieren Vleermuizen 0 . + +

Waterspitsmuis en overiae zoondieren 0 + + +

Totaal aemiddeld* 0 + + +

* Tevens eindscore voor beoordelingscriteria N3 - Behoud en versterking beschermde en zeldzame soorten.

Flora
In alle alternatieven ontstaan grote arealen nieuwe natuur, die grote kansen bieden voor de
vestiging van zeldzame en beschermde soorten. De actueel voorkomende rode lijst en
beschermde soorten zijn vooral gebonden aan dijkbegroeiing, rivierbegeleidende graslanden en
bossen. Het aanleggen van brede hanken, de toename van natte ecotopen en de grotere variatie
in ecotopen is positief voor de fiora. Periodieke overstroming leidt tot de ontwikkeling van
vegetaties die van nature in het gebied thuis horen, terwijl de huidige vegetatiekundige waarde
beperkt is. De variatie in ecotopen is in alternatief A het grootst en daarom is het effect als een
sterk positief effect beschouwd (score + +). Bij de andere alternatieven is de variatie kleiner

(score +).

In het gehele plangebied ontstaan geschikte standplaatseisen voor stroomdalgraslanden. In
alternatief A vindt weerdverlaging plaats wat leidt tot zandige oeverwallen. In A en Bontstaan
steilranden. In A en met name B wordt een veel beter beheer ontwikkeld. De mooiste delen in de
Bolwersweide hoeven niet vergraven te worden.

Libellen
Actueel komt de Rivierrombout aan de westzijde van de IJssel voor. De oostzijde van de IJssel
heeft een grotendeels verharde (basalt), steile of dicht begroeide oevers die niet of veel minder
geschikt zijn. In alle alternatieven blijven de huidige leefgebieden gehandhaafd en ontstaan
nieuwe zandige oevers die geschikt biotoop vormen. De ontwikkeling van (zandige) oevers is het
grootst bij alternatief A.

Vissen
De Bittervoorn en de Grote modderkruiper zijn veelvuldig aangetroffen in het plangebied. Deze
vissoorten zijn sterk afhankelijk van laagdynamische wateren. Het aantakken van geïsoleerde
hanken en plassen heeft een negatief effect op de aanwezige populaties. In alternatief B worden
enkele plassen en hanken niet aangetakt op de IJssel, waardoor dit alternatief gunstiger is voor
de vissoorten dan de alternatieven A en C. Voor stromingsminnende soorten, riviervissen en
voor de beschermde Kleine modderkruiper (die hier algemeen voorkomt) zijn de effecten in alle
alternatieven positief.
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Amfibieën
Voor algemene amfibieënsoorten, maar ook voor de streng beschermde poel kikker wordt het
leefgebied vergroot door de grotere variatie van oppervlaktewateren en ruigere graslanden.
Geschikt biotoop ontstaat voornamelijk in kleine geïsoleerde wateren. Het oppervlak kleine
geïsoleerde wateren is het grootste in alternatief B, omdat de bestaande hanken behouden
blijven en niet aangetakt worden.

I

Voor amfibieën is het vooral van belang dat er migratie mogelijkheden zijn naar hogere gronden
en natuurlijk habitats waarin ze zich bij hoog water kunnen ingraven.

Vogels
In alle alternatieven neemt het areaal akker en weiland af. Dit heeft een negatief effect op
broedvogels van akkers en weilanden, zoals de gele kwikstaart (rode lijstsoort). Het oppervlak
aan zachthoutooibos neemt in alle alternatieven licht toe. Hiermee ontstaat meer broedbiotoop
van redelijk algemeen voorkomende broedvogels van struwelen. Indien delen van het
zachthoutooibos bij de Hengforderwaarden of andere bossages worden verwijderd, moet er
rekening worden gehouden met de aanwezigheid van nesten van roofvogels, spechten en
reigers. Deze nesten zijn jaarrond beschermd in het kader van de Flora- en Faunawet. Door
vernatting zal het gebied geschikter worden als broedgebied voor moeras-, weide- en
watervogels en soorten van kleinschaliger landschap. Weidevogels komen in delen van het
plangebied momenteel beperkt voor als gevolg van verstoring door de hoge recreatiedruk. In
alternatief B levert de Natuurderij een geheel nieuw beheersgregime, waarin de lagere delen
worden ingezet ruwvoerwinning (hooiland) en weidegrond voor jongvee. Dit is een ideale conditie
voor weidevogels.

De effecten op niet-broedvogels zijn reeds beschreven in de vorige paragraaf 1.2.3.

Vleermuizen
De Worp is een belangrijk gebied voor vleermuissoorten, die allen beschermd zijn in het kader
van de Habitatrichtlijn. Oude holle bomen vormen de belangrijke verblijfplaatsen. Daarnaast is
het plangebied ook een aantal foerageergebieden en trekroutes aanwezig.
In alternatief A wordt een deel van het worpplantsoen aangetast door de aanleg van een geul.
Hierdoor neemt het areaal aan geschikte verblijfplaatsen af. In de alternatieven Ben C blijft het
worpplantsoen behouden als belangrijk gebied voor vleermuizen. De belangrijke vliegroutes
langs de IJssel en bij het loofbosperceel ter hoogte van de Rande blijven behouden. Het areaal
geschikt foerageergebied voor vleermuizen neemt in alle alternatieven toe, daar de
structuurvariatie toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. Ook de grote oppervlakte aan
water biedt meer foerageergebied voor de water- en meervleermuis.

Overige zoogdieren
Alle alternatieven leiden tot een uitbreiding van geschikt leefgebied voor de Waterspitsmuis en
voor algemeen voorkomende kleine zoogdieren. Momenteel komt de waterspitsmuis niet voor,
maar uit de omgeving van het plangebied is het voorkomen wel bekend. Voor kleine
grondgebonden soorten kan het meestromen van de hanken mogelijk leiden tot een lichte
afname.
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Conclusie ten aanzien van flora. en faunawet
Alle alternatieven zullen leiden tot verboden handelingen in het kader van de Flora- en
Faunawet. Verboden handelingen zijn vooral te verwachten ten aanzien van streng beschermde
soorten, waaronder vleermuizen (bij alternatief A), Bittervoorn en Grote modderkruiper (bij alle
alternatieven). Het is onwaarschijnlijk dat de Flora- en faunawet een absolute belemmering zal
vormen voor de herinrichting. Er zullen inpassing- en mitigerende maatregelen genomen moeten
worden. Alle alternatieven bieden dan voldoende uitzicht op het verkrijgen van een ontheffing
van de Flora- en faunawet.

1.2.5 N4 - Verstoring natuurwaarden

De alternatieven voorzien geen grootschalige recreatieve ontwikkelingen met een sterk negatief
effect op natuurwaarden. Rond het IJssel hotel verandert er weinig ten aanzien van de recreatie-
intensiteit. Voor de overige gebieden zal naar verwachting een meer cultuurlijke invulling

(alternatieven B en C) meer recreanten en dus verstoring naar het gebied trekken dan een
natuurlijker invulling met een groter aandeel struin natuur zoals in alternatief A.

In alternatief B is de recreatieve ontwikkeling het meest nadrukkelijk aanwezig. Dit alternatief
voorziet in veel mogelijkheden voor wandelaars en vissers verspreid door het gebied. Wandelen

(zeker met loslopende honden) veroorzaakt een grote mate van verstoring op broedvogels.
Mede gezien de grote hoeveelheid aan wandelpaden wordt het verstorend effect bij alternatief B
als negatief beschouwd (score - -)
In alternatief A en C wordt meer ruimte geboden aan watersport, waardoor de verstoring door
passerende (roei)boten kan toenemen. Door de voorspelbaarheid en het gedrag van de
verstoring bron is de verstoring echter beperkt. De boten uit de jachthaven verplaatsen zich vrij
langzaam en langs vaststaande routes over grotere afstanden. Ook roeien is een stille vorm van
recreatie die voorspelbaar is voor diersoorten. De alternatieven A en C worden derhalve als licht
negatief beoordeeld (score -).

Naast de effecten in de eindsituatie, leiden ook de inrichtingswerkzaamheden tot een tijdelijk
negatief effect op met name broedvogels. Het kappen van bomen en het verwijderen van
vegetatie dient dan ook buiten het broedseizoen plaats te vinden. De inrichtingsmaatregelen
buiten het broedseizoen kunnen leiden tot verstoring van rustende of foeragerende vogels. De
effecten hangen meer samen met de periode van uitvoering dan met de aard van de
werkzaamheden. De verwachting is dat deze soorten tijdelijk elders langs de IJssel terecht
kunnen.
De werkzaamheden aan sloten en hanken kunnen leiden tot verstoring van amfibieën en vissen.
Grotere soorten als ree, haas en konijn zullen delen van het plangebied waar werkzaamheden
plaatsvinden tijdelijk ontvluchten. Kleinere soorten zoogdieren als muizen en mollen kunnen
tijdens de inrichting gedood worden. Vanuit de zorgplicht dienen alle mogelijke maatregelen
genomen te worden om negatieve effecten zo veel mogelijk te beperken. Verstorende
werkzaamheden tijdens de inrichtingswerkzaamheden zijn vrijwel niet onderscheidend voor alle
alternatieven.

Tabel 1.2.8: Effectbeoordelina verstorina natuurwaarden

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief
situatie A B C

N4 Verstorino natuurwaarden 0 - - - -
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1.2.6 N5 - Robuustheid natuur en herstel dynamische processen
In een duurzaam robuust systeem zorgen erosie en sedimentatieprocessen voor natuurlijke
verjonging. Deze dynamiek resulteert in de afbraak van ecotopen of het terugbrengen van
ecotopen in een pionierstadium. Daarnaast zorgt natuurlijke successie onder invloed van
rivierafzettingen, begrazing en spontane vegetatieontwikkelingen voor structuurvariatie en
verscheidenheid in ecotopen (RIZA, 2007).

In alle alternatieven neemt de ruimte voor natuurlijke processen binnen het plangebied toe. Er
ontstaan grote aaneengesloten eenheden natuur en er is lokaal ruimte voor erosie en
sedimentatie, windwerking en ruimte voor natuurlijke successie. Natuurlijke successie wordt
echter in het plangebied nauwelijks opgevolgd door processen die de vegetatiesuccessie
terugzetten. Beheer is gericht op structuurvariatie en verscheidenheid in ecotopen, maar hebben
nooit natuurlijke verjonging tot gevolg waardoor pionierstadia langzaam uit het gebied
verdwijnen. Dit kan opgelost worden door beheermaatregelen waardoor opnieuw pioniersituaties
ontstaan.

Door de grote rivierdynamiek en door de grote diversiteit aan ecotopen en het natuurlijke
begrazingsbeheer ontstaat bij alternatief A meer ruimte voor natuurlijke processen ten opzichte
van de andere alternatieven. Hierdoor wordt het effect als sterk positief beschouwd (score ++).
Alternatieven bieden minder ruimte voor rivierdynamiek en kennen een minder natuurlijk beheer

(begrazing door melkvee). Daarom wordt het effect van deze aiternatieven als licht positief
beschouwd (score +). Het herstel van het rivierecosysteem is in paragraaf 1.5.2 tevens getoetst
aan de doelen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (criterium W3).

I 29 Elf r b h 'dTabe 1. . : ectbeoorde ma re uust ei natuur en herstel dynamische rocessen
Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

N5 Robuustheid natuur en herstel dynamische processen 0 + + + +

1.2.7 N6. Ontwikkeling waardevolle gradiënten

Waardevolle gradiënten in het landschap zijn de overgang tussen nat en droog, reliëf en
kleinschaligheid. Door ontgraving en de aanleg van brede hanken met flauwe oevers ontstaat bij
alternatief A meer gradatie, zowel in nat en droog als in reliëf. Verlaging over flauwere taluds en
met handhaving van enig microreliëf leidt tot een groter areaal aan geleidelijke oeverzones,
moeras en plasdrassituaties.
De kleinschaligheid, met name in het oostelijk deel van de Keizer- en Stobbenwaarden, neemt af
in alternatief A. Door natuurlijke jaarrond begrazing zal op termijn wel een mozaïeklandschap
ontstaan in het plangebied. Resumerend wordt het effect van alternatief op waardevolle
gradiënten als sterk positief beschouwd (score ++). Bij de alternatieven B en C is er door
ontwikkeling van steilere taluds, minder ruimte voor de overgang van nat naar droog. Het reliëf
wordt door de uiterwaardvergravingen wel versterkt. Derhalve wordt het effect van de
alternatieven B en C op de ontwikkeling van waardevolle gradiënten als licht positief beschouwd

(score +).

i

T 11210 Elf b d r 'kk r d 11abe . . : eet eoor e ma ontwi e ina waar evo e aradiënten
Code Seoordel ingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

NB Ontwikkeling waardevolle gradiënten 0 + + + +

april 2008 9S8656.AO/N00051407310INijm 18/671



6
oranjewoud

000
_ 0.0

000
ROYAL HASKONING

-

1.2.8 N7 - Binnen- en buitendijkse ecologische relaties

In de visie op natuur uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader (DN-Urbland, mei 2007) zijn aspecten
aangegeven die voor binnen- en buitendijkse relaties van belang zijn. Het betreft hier ondermeer
de ontwikkeling laagdynamisch moeras met kwelrelaties, de uitbreiding van bestaande
waardevolle eikopstanden en hardhoutooibossen en het behoud en kwaliteitsverbetering van
zachthoutooibos (leefgebied van de kwak).

In alle alternatieven neemt het areaal aan moerasgebied licht af. Daarentegen neemt het areaal
aan zachthout- en hardhoutooibos toe. Het meeste rendement wordt echter geboekt door de
aansluiting van het plangebied op boven- en benedenstroomse uiterwaarden en het passerbaar
maken van barrières (waaronder wegen). Dit bevordert de natuurlijk migratiemogelijkheden voor
soorten die zich verplaatsen in het plangebied maar ook langs de IJsseL. Het effect op de
ecologische relaties wordt in alle alternatieven als sterk positief beschouwd (score ++).

Tabel 1.2.11: Effectbeoordelino binnen- en buitendiikse ecolo ¡sc he relaties
Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

N7 Binnen. en buitendijkse ecologische relaties 0 + + + + + +

1.2.9 N8 - Beheersafhankelijkheid

Na herinrichting van de uiterwaarden is beheer noodzakelijk om structuurvariatie en
verscheidenheid in ecotopen te handhaven. De beheervormen die gebruik maken van een
exploitabel terreinbeheer of een flexibel rivierbeheer leiden tot een grotere biodiversiteit en
worden daardoor hoger gewaardeerd.

Bij alternatief A wordt uitgegaan jaarrondbegrazing door (semi) wilde runderen in het gehele
plangebied. Dit is een robuuste vorm van beheer die vaak wordt toegepast in uiterwaarden en
biedt mogelijkheden om een beheereenheid met aangrenzende gebieden te vormen. Daarnaast
is deze vorm van beheer is goed te integreren in een flexibel rivierbeheer (score ++). Bij
alternatief C wordt uitgegaan van agrarisch beheer in combinatie met natuurlijke jaarrond
begrazing met melkvee. De intensiteit van de begrazing en de inschaarperiode wordt meestal
bepaald door het voedselaanbod van het grasland. Doordat er afspraken met agrariërs gemaakt
dienen te worden over veedichtheden, is het moeilijker te combineren met een flexibei
rivierbeheer (score 0).

Alternatief B gaat uit in de KSW uit van de introductie van het nieuwe beheersregime "boeren
voor natuur". Binnen de op te zetten "Natuurderij" zal worden gewerkt met een gesloten
grondstoffen balans: de lage delen van de uiterwaard worden benut voor grootschalige winning
van ruwvoer en weiden van jongvee. Bemesting vindt alleen nog plaats op de hogere delen. Alle
terreinen worden 'natuurgericht beheerd, door middel van een sluitende agrarische exploitatie.
Score ++.

Tabel 1.2.12: Effectbeoordelina beheersafhankeliikheid
Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

N8 Beheersafhankelijkheid 0 + + ++ 0
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1.2.10 Samenvatting effectbeoordeling natuur

Tabel 1.2.13: Samenvatting effectbeoordeling natuur
Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

N1 Veranderina ecotooptvpen 0 ++ + +

N2 I nstandshoud i ngsdoel en Habitats en i:ebieden 0 + + + +

Broedvoaels 0 0 + 0

Niet.broedvoaels 0 - - . -

N3 Behoud I versterkinçi beschermde en zeldzame soorten 0 + + +

N4 Verstorina natuuiwaarden 0 . . . .

N5 Robuustheid natuur en herstel dynamische processen 0 + + + +

N6 Ontwikkelinq waardevolle Qradiënten 0 + + + +

N7 Binnen~ en buitendijkse ecoloaische relaties 0 + + + + + +

N8 Beheersafhankelij kheid 0 + + ++ 0

Legenda:

Kleine verslechtering kan optreden

Grote verslechtering kan optreden

o Neutraal effect I geen significant effect

+ Kleine verbetering kan optreden

++ Grote verbetering kan optreden
X Niet van toepassing

1.3 Bodem

1.3.1 Inleiding en methodiek

De uiterwaarden zijn door de sedimentatie van zwevend stof uit de IJssel gedeeltelijk deels
verontreinigd met zware metalen. Door de voorgenomen ontgraving, afvoer en afdekking van de
verontreinigingen neemt het blootstellingoppervlak af en zal ook de mogelijkheid van
verspreiding via het grond- en oppervlaktewater afnemen. In deze paragraaf wordt de
verandering van de bodemkwaliteit getoetst aan de normen vanuit het bodembeleid. Daarnaast
wordt ingegaan op de mate waarin de resterende verontreinigingen kunnen leiden tot
onaanvaardbare risico's.

Belangrijk uitgangspunt voor de effectbepaling vormen de bodemonderzoeken ter plaatse van de
Bolwerksplas, de Worp en de Ossenwaard (TAUW, kenmerk 4496914,14 januari 2008) en ter
plaatse van de Keizer- en Stobbenwaarden (TAUW kenmerk 4496914,14 januari 2008).

De (water)bodemkwaliteit van het plangebied is in 2007 vastgesteld door middel van een
verkennend onderzoek. De analyseresultaten zijn getoetst aan de Vierde Nota
Waterhuishouding en verwerkt op een bodemkwaliteitskaart. Echter vanaf 1 januari 2008 is het
bodembeleid gewijzigd waarbij ondermeer de toetsingswaarden zijn aangepast. Hierdoor is de
opgestelde bodemkwaliteitskaart niet meer actueel. De hertoetsingen en een correctie van de
kaart zijn nog niet beschikbaar. Deze beoordeling is daarom gebaseerd op de informatie uit
2007. Omdat binnen het plangebied geen grote verschilen zijn in de bodemkwaliteit, wordt
verwacht dat de kwaliteitsindeling niet noemenswaardig wijzigt als de nieuwe normen worden
gehanteerd. Daarom heeft deze wijziging geen invloed op de effectbeoordeling .

De uiteindelijk effecten worden beoordeeld volgens de onderstaande maatlattabel.
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Tabel 1 31 Maatlaiiabel thema Bodem:

Code Beoordelinascriterium -- - 0 + ++

Verandering kwaliteit van ::10 ha c:1Q ha X -:50 ha :;50 ha
B1

de leeflaao verslechterina verslechtering verbeterina verbeterina

Hoeveelheid af te voeren .500.000 m' 0:500.000 m3 Geen X X
B2

sterk verontreinind nrond afvoer

Blootstellng- en X Toename Geen Afname X
B3

versnreid i nnsri sico's wiiziainarisico's risico's

Gevoeligheid voor Kwalitatief
B4

herverontreiniaina

1.3.2 Resultaten

B1 . Verandering kwaliteit leeflaag
De kwaliteit van de leeflaag is gerelateerd aan de mate van verontreiniging. De opgestelde
bodemkwaliteitskaart is hiervoor maatgevend. Uit de kaart blijkt dat in de huidige situatie de
verschillen in kwaliteit met name voordoen in de toplaag tot circa 0,5 m -mv. In de lage gebieden
direct langs de rivier is de bodem meer verontreinigd (zone 2 en 3) dan in de hoger gelegen
gebieden (zone 0 en 1). De alternatieven worden met name aangelegd in de lage gebieden met
een relatief slechte kwaliteit van de leeflaag. Het verwijderen van deze leeflaag zorgt voor een
verbetering van de bodemkwaliteit. Verslechtering van de bodemkwaliteit is niet aan de orde.

Op basis van de bodemkwaliteitskaart en de ontwerpschetsen van de alternatieven zijn
oppervlakten bepaald waar sterk verontreinigde grond wordt vergraven. Om het effect van de
verbetering door ontgraving te kwalificeren is een grens aangehouden van 50 ha. In de
onderstaande tabel is de vergraving van de verontreinigde leeflaag (zone 3) gekwantificeerd per
alternatief.

Tabel 1.3.2.: QDoervlak veraravina lha) van zone 3 in relatie tot totale verçtravinasvlak.

Oooervlakte (hal Alternatief A Alternatief B Alternatief C
vergraving zone 3 114 61 77

totale vernravinnsvlak 40 35 30

nercentane zone 3 t.o.v. totaal 35% 57% 39%

Uit de tabel blijkt dat de alternatieven niet veel verschillen. De vergraving van zone 3 varieert
tussen 30 en 40 ha, waardoor er sprake is van een licht positieve effect (score +). In een
ongewijzigde situatie kan de bodemkwaliteit van de leeflaag geleidelijk verbeteren doordat
schonere sedimenten zullen neerslaan in het gebied. Deze verbetering is echter
verwaarloosbaar ten opzichte van de directe kwaliteitsverbetering door de aanleg van geulen.

Tabel 1.3.3: E ectbeoordelina veran enn kwaliteit leeflaaa
Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief A Alternatief B Alternatief C

situatie
B1 Verandering kwaliteit leeflaag 0 + + +

ft d .
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B2 - Hoeveelheid af te voeren grond
Uit de grond balans blijkt dat een grote hoeveelheid grond afgevoerd dient te worden uit te
plangebied. Hergebruik binnen de grenzen van het plangebied zijn beperkt. De navolgende
beoordeling is gerelateerd aan de milieueffecten van de afvoer zonder de relatie met de
bijbehorende kosten. De sterk verontreinigde grond (zone 3) wordt afgevoerd naar een reiniger
of stortlocatie, hoogstwaarschijnlijk buiten de regio. Deze afvoer verbruikt veel energie en
hebben veel impact op de landelijke stortcapaciteit. Vanuit milieueffecten wordt dit als negatief
zijnde beoordeeld waarbij een grens wordt gehanteerd van grootschalige sanering van 500.000
m3. In de onderstaande tabel zijn de hoeveelheden grondverzet weergegeven voor sterk
verontreinigde grond.

Tabel 1.3.4: Hoeveelheid arondverzet Der alternatief met sterk verontreiniade arond.
Grondstroom Sterk verontreinigde grond Ix 1000 m')

Alternatief A Alternatief B Alternatief C

Afgraven

Ontaraven klei en zand 234 196 172

Bestemming
Externe stortolaats 1 234 196 172

1. Toetsingcriteria voor afvoeren verontreinigde grond (82).

De hoeveelheden die vrijkomen zijn direct gekoppeld aan de mate van vergraving per alternatief.
In het alternatief A vindt de meeste rivierverruiming door aanleg van geulen plaats, waardoor dit
alternatief ook de meeste sterk verontreinigde grond vrijkomt. In alle alternatieven is de afvoer
van grond minder dan 500.000 m3, waardoor er sprake van een licht negatief effect (score -).

Tabel 1.3.5: Effectbeoordeling hoeveelheid af te voeren grond

Code Beoordel ingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

82 Hoeveelheid af te voeren arond 0 . - -

B3 - Blootstelling- en verspreidingsrisico's
Uit het bodemonderzoek (Ta uw, 2008) blijkt dat in de huidige en autonome situatie geen
aanleiding is tot saneren; de sterke verontreinigingen brengen geen actuele humane,
ecologische en verspreidingsrisico's met zich mee. Dat betekent dat er in de huidige situatie
geen aanleiding en prioriteit bestaan tot saneren. De omvang, risico's en saneringsnoodzaak van
de lokale puntbronnen zijn in de uitgevoerde niet definitief vastgesteld. Voor de beoordeling van
de effecten wordt uitgegaan dat alle puntbronnen (spots en stort) geen sprake is van verhoogde
risico's of saneringsnoodzaak. Uit aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van het terrein nabij
de woning van de familie Brouwer blijkt dat in beperkte mate sprake is van
bodemverontreinig i ng.
Wanneer er echter gegraven moet worden ten behoeve van rivierverruiming komt er grond vrij en
wordt verontreinigd materiaal dat nu aan de oppervlakte of wat dieper ligt van die plek
verwijderd. De aanleg kan leiden tot een vermindering van de kans op een negatief effect. Er is
momenteel echter geen verhoogd risico aanwezig waardoor er sprake is van een neutraal effect
(score 0).

Tabel 1.3.6: Effectbeoordelina BlootstellinQ- en verspreidingsrisico's

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

83 Blootstelling. en verspreidingsrisico's 0 0 0 0
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B4 - Gevoeligheid voor herverontreiniging

In het dynamische rivierengebied zal binnen de autonome ontwikkeling de kwaliteit van de
bovengrond veranderen. Enerzijds zal relatief schoon sediment uit de IJssel afgezet worden.
Anderzijds kan de kwaliteit van de leeflaag ook verslechteren als gevolg van erosie en
sedimentatie van de sterk verontreinigde delen in het plangebied.

Voor alternatief B en C geldt dat sprake is van grotere stroomsnelheden op een relatief kleine
oppervlakte. Voor het alternatief A is sprake van lagere snelheden, maar deze dynamiek kan wel
plaatsvinden over een groter nat oppervlakte. Gezien het feit dat de meeste sterk verontreinigde
gebieden worden vergraven en het zwevend stof in de IJssel van relatief goede kwaliteit is, is de
kans op herverontreiniging naar verwachting verwaarloosbaar bij alle alternatieven (score 0).

TaheI1.3.7: Effectbeoordelina aevoeliaheid voor herverontreini ina
Code Beoordelingscriteri urn Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

B4 Gevoelinheld voor herverontreiniQinQ 0 0 0 0

Samenvatting effectbeoordeling Bodem

TaheI1.3.8: Samenvattina effectbeoordelina bodem
Code Beoordelingscriteri urn Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

B1 Veranderina kwaliteit leeflaaa 0 + + +

B2 Hoeveelheid af te voeren nrond 0 - - .

B3 Blootstellina- en verspreidinQsrisico's 0 0 0 0

B4 Gevoeliaheid voor herverontreiniaing 0 0 0 0

Legenda:

Kleine verslechtering kan optreden

Grote verslechtering kan optreden

o Neutraal effect I geen significant effect

+ Kleine verbetering kan optreden

++ Grote verbetering kan optreden
X Niet van toepassing

1.4 Grondwater

1.4.1 Inleiding en uitgangspunten

De IJssel staat in contact met het grondwater. Ingrepen in de IJssel kunnen doorwerken op het
grondwater, en dat is zeker het geval bij rivierverruiming middels vergravingen. In het kader van
het project wordt de aanleg van enkele hoogwatergeulen voorzien, die permanent watervoerend
zijn (dus water bevatten), maar alleen bij hoge rivierafvoeren meestromen met de IJsseL. Deze
ingrepen hebben consequenties voor de grondwaterstanden en de grondwaterstroming. Ook is
berging van niet-vermarktbare grond gepland op twee locaties. Oppervlaktewater wordt daardoor
opgevuld met grond; ook dit kan effecten hebben op het grondwater. Welke effecten op kunnen
treden en waar deze door worden beïnvloed, is beschreven in paragraaf 1.4.2.

Ten behoeve van de voorspelling van grondwatereffecten is een mathematisch grondwatermodel
opgezet, waarmee simulaties kunnen worden uitgevoerd van de huidige situatie en de plannen
die in dit MER zijn opgenomen.
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De effecten van de voorgenomen ingrepen zijn afgezet tegen de "referentiesituatie"; dat is de
huidige situatie plus eventuele autonome ontwikkelingen (voor zover deze een kwantificeerbaar
effect hebben). Op grond van een eerdere geohydrologische analyse is gebleken dat het
onderscheid tussen de grondwatereffecten voor de verschillende alternatieven gering is.
Derhalve kan worden volstaan met de effectbeoordeling van het geohydrologisch minst gunstige
alternatief (alternatief A).

Principe grondwatereffecten
In de uiterwaarden worden de grondwaterstanden sterk bepaald door de IJssel; ze bewegen met
de rivier mee. Het grootste deel van de tijd stroomt het grondwater naar de IJssel toe; er is dan
sprake van een drainerende rivier. Bij lage rivierwaterstanden is dit effect van nature extra sterk.
Bij hoge waterstanden op de IJssel keert de stroming om; er infiltreert dan IJsselwater in de
rivierbodem, de grondwaterstanden in de omgeving van de rivier worden hoger, en er kan meer
grondwater terecht komen in de sloten en andere wateren in de omgeving van de rivier.

Bij de bepaling van grondwatereffecten is er van uitgegaan dat de hoogwatergeul permanent
water voert. Zolang de geul alleen benedenstrooms met de IJssel verbonden is, is het waterpeil
in de geul gelijk aan het peil van de IJssel op dit benedenstroomse punt. Bij hoge waterstanden
zal er IJsselwater van bovenstrooms de geul inkomen, en gaat de geul meestromen met de
IJsseL. In deze situatie komt er een zeker verhang (verloop van waterpeilen) in de geul, van
boven- naar benedenstrooms.

Het verschil in waterpeilen tussen de IJssel en binnendijks zorgt ook voor een verloop van de
stijghoogte van het grondwater in het ondiepe zand pakket (geohydrologisch aangeduid als het 1 e
watervoerend pakket). In normale situaties en tijdens laagwater waarin de IJssel draineert en er
grondwater vanaf de hoge gronden toestroomt, is de stijghoogte het laagst bij de rivier. Bij
aanleg van de hoogwatergeul verplaatst dit laagste punt zich landinwaarts en zorgt daarmee
voor een verlaging van de grondwaterstijghoogten en -standen. De rivier komt feitelijk wat
dichter bij het achteriand.

Tijdens hoogwater, wanneer de uiterwaarden vol staan met rivierwater, is de rivier zowel nu als
in de nieuwe situatie (met hoogwatergeulen) al dicht bij het achterland, dus dat maakt weinig
verschiL. Toch zijn er ook in deze situatie effecten op het grondwater, maar die komen door de
vergraving van de (kleiige) deklaag, die aangetroffen wordt op de meters onder het maaiveld.
Doordat de deklaag afgegraven wordt ten behoeve van de geulen, is er ter plaatse een direct
contact tussen het rivierwater en het goed waterdoorlatende zandpakket eronder. Tijdens
hoogwater kan er zodoende makkelijker rivierwater in de bodem infiltreren, wat zal zorgen voor
een verhoging van de grondwaterstanden rondom de geulen, en mogelijk een extra toestroom
van grondwater naar sloten of andere wateren rondom de rivier.

Tenslotte zijn er grondbergingen voorzien op plaatsen waar momenteel oppervlaktewater
aanwezig is. De grondbergingen kunnen het grondwater opstuwen (ze vormen feitelijk een
barrière voor de doorstroming van grondwater), en eventuele verontreinigingen in de geborgen
grond kunnen zich verspreiden. Onderzocht is of dit optreedt en of het consequenties heeft voor
de omgeving.

april 2008
I

9S8656.AOIN0005/407310/Nijm 241671



6
oranjewoud

000
~ 0.0 _

000
ROYAL HASKONING

I

i

Afgeleide effecten
De aanleg van de nevengeulen in het zoekgebied heeft op verschilende manieren invloed op het
regionale grondwatersysteem. Door aanleg van de nevengeulen zal namelijk de toestroming van
grondwater naar de IJssel en de uiterwaarden vergemakkelijkt. Dit leidt tot een netto verlaging
van de grondwaterstand buiten het zoekgebied, met name aan het eind van de zomer.

De beïnvloeding van de grondwaterstand als gevolg van de aanleg van de nevengeulen is
afhankelijk van de beschouwde locatie. Algemeen geldt dat de grondwaterstand op locaties
verder verwijderd van de ingreep minder beïnvloed worden. Voor enkele markante locaties zijn
de effecten op de grondwaterstand samengevat.

locatie Veranderina GHG * Veranderina GLG **

De Hoven Tussen 0 en 10 cm omlaaa Tussen 5 en 20 cm omlaaa

Wornnlantsoen Tussen 10 cm omlaaa en 10 cm omhooa Tussen 25 en 50 cm omlaaa

Binnenstad Geen Tussen 0 en 10 cm omlaaa

*; Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand

**; Gemiddeld Laagste Grondwaterstand

Naar verwachting ondervinden de in het Worpplantsoen aanwezige bomen nauwelijks gevolgen
bij de aangegeven verandering van de GHG/GLG.

Doordat de toestroming van grondwater naar de IJssel en de uiterwaarden wordt
vergemakkelijkt, wijzigt ook de regionale waterbalans enigszins. Met het grondwatermodel is
bepaald dat de regionale toestroming naar de IJssel en het zoekgebied in de huidige situatie
gemiddeld ca. 3,8 mmldag bedraagt. Door de aanleg van nevengeulen in alternatief A wordt
deze regionale toestroming met ca. 15% vergroot tot ca. 4,3 mm/dag. De toename van de
toestroming richting de IJssel heeft betrekkelijk weinig invloed op de kwel en infiltratie in de
directe omgeving van de IJssel en de uiterwaarden. De veranderingen in grondwaterstroming en
-standen zoals hierboven beschreven kunnen afgeleide effecten hebben. Een staalkaart van de
potentiële effecten is hieronder gegeven. Ten behoeve van het MER is onderzocht of deze
effecten werkelijk optreden en hoe groot ze zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen
in de navolgende paragrafen, die hieronder zijn aangeduid.

. Verandering van grondwaterstanden of grondwaterstroming (bijv. kwelstromen) kunnen

effect hebben op bestaande natuurgebieden (m.n. verdroging of vernatting);
. In de landbouw zijn de opbrengsten van gras- of akkerland mede afhankelijk van de

grondwaterstanden. Verandering van de grondwaterstanden kan gevolgen hebben voor de
opbrengsten. Deze gevolgen kunnen worden gekwantificeerd met rekenmethodes die als
basis de zgn. HELP-tabellen hebben. Deze geven de relatie weer tussen landgebruik,
bodemsoorten, grondwaterstanddiepte en de opbrengsten. Verandering van de
grondwaterstanddieptes kunnen daarmee worden vertaald in een bepaalde verandering van
opbrengst (in percentages uitgedrukt).

. De afvoer van de watergangen rondom de rivier kan toe- of afnemen. Of dit bezwaarlijk is,
hangt af van de waterhuishouding ter plaatse.

. De stijging van de grondwaterstanden kan zorgen voor grondwateroverlast in het bebouwd

gebied, of voor zettingen; of dit optreedt is eveneens onderzocht.
. Tenslotte is nagegaan of de rivierverruimingsmaatregelen gevolgen kunnen hebben voor

grondwateronttrekkingen in de omgeving (verlaging van de stijghoogte) of voor verplaatsing
van bestaande grondwaterverontreinigingen.
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De bovenstaande effecten zijn onderzocht voor de eindsituatie. De tijdelijke effecten door aanleg
van de hoogwatergeulen zijn gelijksoortig aan de effecten in de eindsituatie; de ingreep is
immers hetzelfde. Hoe groter de geulen, hoe groter de effecten worden, tot het effectenbeeld van
de eindsituatie is bereikt.

Tabel 1.4.1 : Beoordelingcriteria thema grondwater

code beoordelinascriterium hvdr. situatie bewerkinQ eindresultaat

GE01 grondwateroverlast 1/25 jr. hoogwater oppervlakte of aantal huizen met grondwaterstand minder

bebouwina dan 70 cm. onder maaiveld

GE02 opbrengstverandering gemiddeld (GHG/GLG) HELP-tabellen

landbouw

GE03 effecten grondopslag gemiddeld stroomlijnen bij gemiddelde situatie + kwalitatieve

beoordeling: bestemming uitspoelend grondwater (rivier of

achterland, welke functies zijn daar aanwezig

GE04 verdroging natuur gemiddeld GVG, GLG, verandering grondwaterstanden, kwel in natuurgebieden

GHG, kwel/infiltratie

GEOS zetting bebouwing 1/25 jr. laagwater kwalitatieve beoordeling aan de hand van

orondwaterstands-veranderinqen en bodemtvoe

GE06 effecten op bestaande gemiddeld beoordeling op basis van stroombanen

Duntverontrei niainae n

1.4.2 GEO 1: Grondwateroverlast bebouwing

In principe kunnen de maatregelen in de uiterwaarden leiden tot een stijging van de
grondwaterstanden, ook buiten de uiterwaarden. Dit zou kunnen zorgen voor grondwateroverlast
in bebouwd gebied. Het gaat dan om bijvoorbeeld natte kelders bij hoogwater. In deze paragraaf
wordt onderzocht of de maatregelen in de uiterwaarden zouden kunnen leiden tot een toename
van de wateroverlast in bebouwd gebied.

Uitgangspunten
Wateroverlast bij bebouwing speelt vooral een rol bij hoge IJsselstanden. Om deze reden is de
eventuele toename van de wateroverlast door de maatregelen in de uiterwaarden onderzocht in
een jaar met extreem hoge IJsselstanden. Daaronder worden IJsselstanden verstaan die slechts
ééns in de 25 jaar worden overschreden. In het onderzoek is hiervoor het jaar 1993 gehanteerd.
In Deventer werd eind december 1993 een extreem hoge IJsselstand genoteerd van bijna 7
m+NAP.

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat niet de eventuele huidige wateroverlast bij bebouwing wordt
onderzocht, maar alleen de eventuele toename van de wateroverlast.

Voor het vaststellen van de grondwateroverlast bij bebouwing zijn de volgende gegevens
gebruikt:
. Top10 vectorkaart. Alléén de locaties met de codering 'gebouwlhuis' zijn beschouwd als

bebouwd gebied;
. Grondwatermodelresultaten van het hydrologische jaar 1993 (1 april 1993 tot 31 mei 1994).

Het gaat om per decade berekende grondwaterstanden van dit modeL.
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Werkwijze (methodiek)
Bij de effectbepaling is als uitgangspunt gehanteerd dat er sprake kan zijn van een toename van
de wateroverlast bij bebouwing als de berekende gemiddeld hoogste grondwaterstand (de GHG)
in 1993 door de maatregelen 25 cm of meer wordt verhoogd. Dit wordt als een 'robuuste'
berekende verhoging van de grondwaterstand gezien, d.W.Z. passend bij de
berekeningsnauwkeurigheid van het grondwatermodeL. Daarbij wordt alléén die bebouwing
beschouwd waarbij de berekende GHG in 1993 in de referentie berekening ondieper is dan 70
cm-mv.
De grondwatermodelberekeningen zijn uitgevoerd op basis van MIPWA-grondwatermodel
gegevens, waarbij de Triwaco-rekenkern is toegepast.

Om de verschillende alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken is de volgende maatlattabel
gehanteerd.

Maatlattabel 'toename arondwateroverlast'
Code Beoordelinascriterium -- - 0

GE01
Aantal bebouwingssobjecten met een

'10 1.10 0
toename van de wateroverlast

Resultaat
Uit de berekende verhoging van de GHG in het jaar 1993 voor alternatief A, blijkt dat door de
maatregelen (vooral het graven van nevengeulen) de berekende GHG doorgaans wordt
verlaagd, m.n. ter plaatse van de geulen zelf. Plaatselijk wordt een verhoging van de GHG
berekend. Deze locaties zijn echter onbebouwd of de verhoging van de GHG is minder dan 25
cm.

Op het criterium 'aantal bebouwingsobjecten met een toename van de grondwateroverlast
scoort alternatief A dus neutraal ('0'). Dit betekent dat er geen objecten zijn waar een toename
van de wateroverlast wordt verwacht.

In de volgende tabel is het resultaat van de beoordeling per criterium en alternatief samengevat.

Beoordelinastabel 'toename arondwateroverlast'

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief
situatie A B C

GE01
Aantal bebouwingssobjecten met

0 0 X X
een toename van de wateroverlast

1.4.3 GE02: opbrengstverandering landbouw

Uitgangspunten
De landbouwkundige opbrengst van een landbouwgebied is afhankelijk van vele factoren. Naast
het bodemtype en het type gewas is de hydrologische situatie een belangrijke factor. De
opbrengst van een landbouwperceel wordt beoordeeld aan de hand van de "doelrealisatie". De
doelrealisatie is de verhouding tussen de werkelijke opbrengst en de maximaal mogelijke
opbrengst. Dit betekent dat de doelrealisatie in een optimaal geval 100% bedraagt. Onder zeer
ongunstige omstandigheden bedraagt de doeirealisatie 0%.
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Aanleg van nevengeulen in de uiterwaarden zal, tot op zekere afstand van deze ingreep,
gevolgen hebben voor het hydrologische systeem. Deze gevolgen resulteren in hogere of lagere
grondwaterstanden; deze gevolgen kunnen verschillend zijn voor de droge of natte periode.
Om de effecten van aanleg van nevengeulen op landbouwopbrengst te kunnen bepalen is het
noodzakelijk de doelrealisatie in zowel de referentiesituatie als in de gewijzigde situatie vast te
stellen. De doelrealisatie is in de praktijk een berekeningsresultaat.

Voor het vaststellen van mogelijke opbrengstveranderingen in de landbouw zijn de volgende
gegevens gebruikt:
. Grondwatermodelresultaten van de gemiddelde hydrologische situatie (1 april 2005 tot 31

mei 2006). Het gaat om per decade berekende grondwaterstanden van dit model;
. Waternood (WATERsysteemgericht NOrmeren, Ontwerpen en Dimensioneren), versie 2005.

Met behulp van de Waternood-systematiek kan voor de landbouw de doelrealisatie in een
bepaald gebied worden bepaald.

Werkwijze (methodiek)
Met behulp van het gehanteerde grondwatermodel zijn in eerste instantie de GHG en de GLG
bepaald voor een gemiddelde hydrologische situatie. Met behulp van deze gegevens en met
behulp van Waternood is vervolgens de doelrealisatie berekend in de landbouwgebieden. De
doelrealisatie is zowel voor een droge als voor een natte periode bepaald. Dit komt overeen met
respectievelijk GHG- en GLG omstandigheden.
Daarna zijn, voor dezeifde gemiddeld hydrologische situatie, de GHG en GLG berekend voor het
alternatief. Hierna is de doel realisatie opnieuw berekend voor een droge en een natte periode.
Het verschil in doelrealisatie tussen de referentieperiode en de nieuwe situatie resulteert in een
andere doelrealisatie en geeft daarmee inzicht in de mate van opbrengstverandering van de
landbouw. Deze opbrengstverandering kan locatieafhankelijk zijn.

Om de verschillende alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken is de volgende maattabel
gehanteerd.

Maatlattabel 'Oobrenastveranderina landbouw'

Code Beoordelingscriterium -- . 0 + ++

Tussen 5%
Afname Toename

Verandering doelrealisatie Afname :; afname en Toename ,.
GE02 tussen 5%1 tussen 5%

landbouw 10 % 5% 10 %
en 10% en 10%

toename

Resultaat
De huidige doelrealisatie landbouw voor een natte periode is in vrijwel het gehele
landbouwgebied in en rond de uiterwaarden optimaal (doelrealisatie " 90%). In een droge
periode zijn in een smalle strook langs de IJssel ook landbouwgebieden te onderscheiden met
een matige doelrealisatie van 60-75%.

De opbrengstverandering van de landbouw als gevolg van aanleg geulen volgens alternatief A is
weergegeven in onderstaande twee figuren. Uit de figuren blijkt dat gedurende een natte periode
nauwelijks sprake is van enig effect; als er sprake is van een effect dan is dat doorgaans een
toename van de doelrealisatie tussen 0 en 5%.
In een droge periode zijn er op meer locaties effecten; deze effecten betreffen steeds een
afname van de doelrealisatie van 0-5%.
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Opmerking: zeer kleine wijzigingen in doel realisatie ('" 0,01%) zijn blanco gehouden in de
gepresenteerde figuren.

In de volgende tabel is het resultaat van de beoordeling per criterium en alternatief samengevat.

Beoordelinastabel 'Oobrenastveranderina landbouw'

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief
situatie A B C

GE02 Verandering doelrealisatie 0 0 X X

¡V;ri~ _..ii.,..._.....-..1___. ,lrioo91H..

'.-~-_......----_..-_;...-"'"'.....---iG_ tV..
..:..."

00.5
D~-'n_,o.,~

00.5.5"0
_1O.:i
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Figuur 1.4.1: wijziging doel realisatie natte periode

1.4.4 GE03: Effecten grondopslag

""-¡,ioi,¡....;,___,1..."..,1'''-- -~_..
-~"'-""---....._-----_..-00._.---"'-"---~ ..;-

00.5
0&"°.io.ro.:i.;i
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Figuur 1.4.2: wijziging doel realisatie droge periode

Uitgangspunten
Er zijn twee plassen in het onderzoeksgebied aanwezig die beiden gedeeltelijk worden opgevuld
met uiterwaardmateriaaL. Het gaat om de Bolwerksplas en de Zandweerdplas. Voor de
Zandweerdplas geldt dat in de verschillende alternatieven de huidige open verbinding met de
IJssel wordt verplaatst; de Bolwerksplas wordt in een van de alternatieven een open verbinding
met de IJssel gerealiseerd.
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De effecten van grondopslag zijn beschouwd met betrekking tot het risico op verontreiniging door
grondwaterstroming vanuit de opslaglocaties. Daarbij is aangenomen dat het
uiterwaardmateriaal een beperkte doorlatendheid heeft (maximaai 1 mld). Verondersteld is
verder dat de grondwaterstroming wordt bepaald door de gemiddelde hydrologische
omstandigheden, m.n. de IJsselwaterstanden.

Het risico voor verplaatsing via het grondwater van de verontreinigingen wordt vooral bepaald
door de hoogteligging van het terrein ten opzichte van de omgeving. Een relatief lage ligging
gaat gepaard met een beperkt verspreidingsrisico en omgekeerd.

Voor het vaststellen van de effecten van de grondopslag zijn de grondwatermodelresultaten van
een hydrologisch jaar (1 april 2005 tot 31 mei 2006) met ongeveer gemiddelde IJsselstanden
gebruikt. Het gaat om een stationaire (tijdsonafhankelijke ) berekening met dit modeL.

Werkwijze (methodiek)
Met het grondwatermodel wordt bepaald op welk deel (%) van de grondopslaglokatie sprake is
van infitratie. Het verspreidingsrisico van de verontreiniging via het grondwater is het grootst als
op de hele grondopslaglocatie sprake is van infiltratie. Als er sprake is van een kweldruk op de
locatie dan is het verspreidingsrisico via het grondwater beperkt. Als grens voor infiltratie wordt
uitgegaan van 0,5 mm/dag.

Maatlattabel 'Effecten qrondopslaq'

Code Beoordelinascriterium -- . 0

GE03
Deel van de grondopslaglokatie waar

:;5% 1-5% 0-1%
sprake is van infiltratie

Resultaat
In de huidige situatie is zowel in de Bolwerksplas als de Zandweerdplas sprake van kweL. Door
de maatregelen in alternatief A vermindert de kweldruk in het grootste deel van de Bolwerksplas.
In de Zandweerdplas is plaatselijk sprake van een lichte kwelafname. Het oppervlak van de
grondopslag binnen de twee geheel of gedeeltelijk gedempte plassen waar sprake is van
infiltratie is beperkt tot circa 1 %.

In onderstaande tabel is het resultaat van de beoordeling per criterium en alternatief
samengevat.

Beoordelingstabel leffecten arondoDslaa'

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

GE03
Deel van de grondopslaglokatie

0 X X
waar sorake is van infiltratie

-
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1.4.5 GE04: Verdroging natuur

Er is gekeken naar effecten van veranderende grondwaterstanden en veranderde
kwelwaterstromingen in de gebieden gelegen naast de te graven nevengeulen. Voor een
correcte ecologische vergelijking tussen de referentiesituatie en alternatief A is het noodzakelijk
de effecten van de berekende grondwaterstanden en kwelwatereffecten ten opzichte van de
huidige situatie ten opzichte van elkaar te vergelijken.

Er is gebruik gemaakt van het inventarisatierapport van vegetatietypen in het plangebied,
uitgevoerd door Altenburg & Wymenga (2007). Daarnaast is gebruik gemaakt van de
hydrologische berekeningsresultaten. Deze spitsen zich toe op de GVG, GLG, GHG en
kweldruk. De berekeningen zijn gevisualiseerd aan de hand van overzichtskaarten en op basis
hiervan is een overzicht verkregen in welke mate veranderingen optreden ten opzichte van de
huidige situatie.

Werkwijze (methodiek)
Er is gekeken naar de bekende ecologische waarde van de gebieden waar een verandering
berekend wordt. Afhankelijk van de ecologische waarde van het gebied en de mate van
berekende verandering is een afweging gemaakt hoe schadelijk, dan wel positief, het alternatief
uitpakt voor betreffende habitat.

Resultaat
Voor de GVG geldt dat op alle locaties waar sprake is van verandering er een daling optreedt.
Het is echter zo dat de GVG al zodanig laag is, dat de berekende effecten geen toegevoegde
waarde hebben op de verdroging van het terrein. De veranderingen in GHG zijn ook minder
uitgesproken. In de gebieden waar veranderingen optreden, is het GHG niveau in de regel al
laag (dieper dan 40 cm.), en de effecten bedragen hoogstens een afname van 10 cm. De
veranderingen in GLG zijn niet van invloed omdat deze in vrijwel het gehele plangebied -1,60
meter is en de veranderingen geen wezenlijk verschil zullen uitmaken ( nergens in het gebied
meer dan 50 cm. toe- of afname). In de vergelijking is voornamelijk gekeken naar de verandering
in kwelwater en infiltratie invloeden.

Maatlattabel Verdroaina

Code beoordelingscriterium . 0 +

GE04 Kweldruk Afname :: 0.25 mm/d 0 Toename;: 0.25 mm/d

Nadat de nevengeulen aangelegd zijn, zal de infiltratie afnemen en kweldruk toenemen. Dit geldt
voor het gebied ten zuidoosten van de IJssel, tot en met de Ossenwaard. Ook het gebied ten
westen van de IJssel, vanaf het terrein rond de jachthaven tot aan de Hengforderwaarden zal
toename van kweldruk ervaren. Dit houdt in dat er een afname plaatsvindt van infiltratie van
voedselarm, zuur water. Een toename van kwelwater wordt als positief ervaren doordat dit
mineraalrijk en schoon water is. Per locatie is een inschatting gemaakt van het biotoop en is een
verwachting opgesteld hoe dit biotoop zou reageren op een toe- of afname van kwel enlof
infiltratie water.
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Uiterwaard Bolwerksplas-Worp-Ossenwaard
De meest soorten rijke situaties bevinden zich op het dijktalud en de rivierduinen rondom de
Bolwerksplas en ten zuiden van de Worp. Hier worden stroomdalgraslanden, oude bomen en
bijzondere bolgewassen en glanshaverhooilanden aangetroffen. Deze biotopen zijn gelegen in
zones waar een lichte toename van kwelftux berekend wordt. Voor het drogere
stroomdallandschap is de lichte toename niet negatief, omdat deze biotopen al gelegen zijn op
wat hogere plaatsen. Voor de overige biotopen is dit positief.

Keizers en Stobbenwaarden - Randerwaard en Henfordwaard
Langs een dijklichaam naar het Kolkje in de Keizers- en Stobbenwaarden ligt een botanisch
buitengewoon rijk stroomdallandschap. Dit biotoop, tezamen met het vergelijkbare biotoop
gelegen aan de N337 worden als erg waardevol beschouwd. Een toename van kwelflux zal voor
deze biotopen geen negatief effect hebben. De overige biotopen zoals de verruigde graslanden,
overstrominggraslanden, Berken-Zomereikenbos en wisselvochtige graslanden ondervinden een
voordeel van een toegenomen kwelflux. Ten noorden van de Munnikenhank zal op enkele
locaties de kwelftux afnemen. Dit heeft voornamelijk betrekking op het biotooptype wisselvochtig
grasland en er wordt geen negatief effect verwacht van deze afname.
Voor alternatief A wordt geen effect van veranderingen in de GLG, GHG en de GVG. In het geval
van een toename van kwelflux geldt dat dit als gunstig beschouwd wordt voor vrijwel alle
aangetroffen biotopen. Voor het stroomdallandschap mag de toename niet te sterk zijn omdat dit
biotoop type voorkomt op drogere zandachtige locaties. De toename van kwelflux zal echter niet
zodanig zijn dat deze locaties permanent onder water staan. Er wordt dan ook geen nadelig
effect verwacht.

Beoordelinastabel erdroaina natuur

Code Beoordelingscriterium Huidige situatie Alternatief A

Verdroging:

GE04 Botwerksplas 0 +

Worp 0 +

Ossenwaard 0 +

Munnikenhank/Jachthaven 0 0

Keizers en Stobbenwaarden 0 +

Randerwaard 0 +

Hengfordeiwaarden 0 +

Totaal 0 +

v

1.4.6. GE05: Zetting bebouwing

Uitgangspunten
Zettngen van de ondergrond kunnen optreden als er de grondwaterstanden worden verlaagd en
er lokaal samendrukbare grond aanwezig is (klei/veen). Door zettingen kan in principe schade
aan bebouwing ontstaan doordat de ondergrond niet gelijkmatig zakt.

Zettingen ontstaan vooral bij extreem lage grondwaterstanden. Voor de bepaling van de
toename van het risico op zetting door de maatregelen is daarom uitgegaan van een jaar met
extreem lage waterstanden. Daaronder worden IJsselstanden verstaan die slechts ééns in de 25
jaar nóg lager zijn. In het onderzoek is hiervoor het jaar 1971 gehanteerd. In Deventer werd half
november 1971 een extreem lage IJsselstand genoteerd van ongeveer 1,3 m+NAP.
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Voor het vaststellen van de locaties waar door de maatregelen mogelijk schade aan bebouwing
zal ontstaan zijn de volgende gegevens gebruikt:
. Top10 vectorkaart. Alléén de locaties met de codering 'gebouw/huis' zijn beschouwd als

bebouwd gebied;
. Grondwatermodelresultaten van het hydrologische jaar 1971 (1 april 1993 tot 31 mei 1994).

Het gaat om per decade berekende grondwaterstanden van dit model;
. De resultaten van het recent uitgevoerde onderzoek naar de dikte van de Holocene IJsselklei

in het onderzoeksgebied.

Werkwijze (methodiek)
Bij de effectbepaling is als uitgangspunt gehanteerd dat er sprake kan zijn van een toename van
het risico op zettingen als de berekende gemiddeld laagste grondwaterstand (de GLG) van 1971
door de maatregelen 25 cm of meer wordt verlaagd. Dit wordt als een 'robuuste' berekende
verlaging van de grondwaterstand gezien, d.W.Z. passend bij de berekeningsnauwkeurigheid van
het grondwatermodeL.

De kaart met de 25 cm verlagingslijn is gecombineerd met de top1 O-vectorkaart met de
bebouwing en de resultaten van het onderzoek naar de dikte van de Holocene IJssel klei in het
onderzoeksgebied. Bij een dikte van de samendrukbare laag groter dan 1 meter is gesteld dat er
mogelijk zettingen optreden bij een berekende verlaging van de GLG van 25 cm of meer.

Om de verschillende alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken is de volgende maattabel
gehanteerd.

Maallaiiabel 'ZeiiinQ bebouwinQ'

Code Beoordelinascriterium .. - 0

GE05
Aantal bebouwsobjecten met een

'10 1-10 0
toename van het zettingsrisico

Resultaat
Uit de resultaten voor alternatief A kan worden afgeleid dat in alternatief A bij slechts 1
bebouwingsobject sprake is van een toename van het zettingsrisico (score '-').
In de volgende tabel is het resultaat van de beoordeling per criterium en alternatief samengevat.

Beoordelinnstabel 'Zettina bebouwing'

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief
situatie A B C

GE05
Aantal bebouwsobjecten met een

0 X X
toename van het zettinasrisico

-

1.4.7 GE06: Bodem- en grondwaterverontreinigingen

Uitgangspunten
In de bebouwde kern van Deventer zijn gegevens beschikbaar van een aantal bekende
grondwaterverontreinigingen. Voor de uiterwaarden is een inventarisatie beschikbaar met
locaties van bekende bodemverontreinigingen. Genoemde verontreinigingen kunnen zich, als
gevolg van geulaanleg, verplaatsen.
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In het onderzoeksgebied is één drinkwaterwinning gelegen. Het gaat om de drinkwaterwinning
van Vitens aan de oostzijde van het zoekgebied, op ca. 2,5 kilometer afstand van de IJssel. De
grondwateronttrekking van deze drinkwaterwinning vindt plaats in het watervoerende pakket
onder de afsluitende kleilaag van de formatie van Drente. Om deze reden is het vrijwel
uitgesloten dat de aanleg van nevengeulen invloed heeft op de herkomst van het onttrokken
drinkwater.
. Locatie-gegevens van de drinkwaterwinning Vitens (putlokaties, filterdiepte );
. Opbouw van de ondergrond (m.n. de hydraulische weerstand en verspreiding van de

formatie van Drente): MIPWA-grondwater modeL.

Werkwijze (methodiek)
Het is gangbaar om stroombaanberekeningen uit te voeren bij de vergelijking van alternatieven
m.b.t. 'bedreigingen drinkwaterwinningen' . Op basis van deze stroombaanberekeningen kan
worden vastgesteld of de herkomst van het drinkwater door de maatregelen verandert.

In dit specifieke geval wordt het niet nodig geacht deze berekeningen uit te voeren omdat er
geen aanleiding is te veronderstellen dat de maatregelen enige invloed zullen hebben op het
intrekgebied van de drinkwaterwinning. Dit houdt verband met de grote hydraulische weerstand
en de uitgestrektheid van de kleilaag boven de putflters van de winning (de formatie van
Drente).

Daarnaast is het zo dat de IJssel en de uiterwaarden in het studiegebied en drainerende werking
op de omgeving hebben, waardoor eventuele verontreinigingen naar de IJssel zullen afstromen.
Door het graven van de nevengeulen zal dit effect nog sterker optreden doordat de weerstand
voor afstroming wordt verkleind.

Als beoordelingscriterium voor de mate waarin de maatregelen de drinkwaterwinning bedreigen
wordt hier gebruikt de fractie van het onttrokken grondwater dat afkomstig is uit het
onderzoeksgebied. In de huidige situatie, en naar verwachting in alle alternatieven, is deze
fractie 0%. Bij een hogere fractie 'hoort' een relatief lage score op het punt van
drinkwaterveiligheid, conform de onderstaande maattabeL.

Maatlattabel 'bedreiaina drinkwaterwinninaen' (vanuit het onderzoeksaebiedl

Code Beoordelingscriterium -- - 0

GE06
Fractie van onttrokken grondwater

:;5% 0-5% 0%
afkomstig uit het zoekgebied

Resultaat
De opbouw van de ondergrond en de locatie van de drinkwaterwinning Vitens geven geen
aanleiding enige bedreiging te zien voor de drinkwaterkwaliteit als gevolg van de maatregelen in
de uiterwaarden. Dit geldt voor alle alternatieven. In onderstaande tabel is het resultaat van de
beoordeling per criterium en alternatief samengevat.

Beoordelingstabel 'Bodem- en grondwaterverontreinigingen'

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

GE06
Fractie van onttrokken grondwater

0 0 0 0
afkomstio uit het zoekaebied
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1.4.8 Samenvatting effectbeoordeling Grondwater

Tabel 1.4.2: Samenvattnn effectbeoordelinn nrondwater

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief
situatie A B C

GE01 grond wateroverlast bebouwing 0 0

GE02 opbrengstverandering landbouw 0 0

GE03 effecten grondopslag 0 -

GE04 verdroging natuur 0 +

GE05 zetting bebouwing 0 -

GE06 effecten op bestaande puntverontreinìgingen 0 0 0 0

Legenda:

Licht negatief effect kan optreden

Sterk negatief effect kan optreden

o Neutraal effect I geen significant effect

+ Licht positief I gunstig effect kan optreden
++ Sterk positief I gunstig effect kan optreden

X Niet van toepassing

1.5 Waterkwaliteit

1.5.1 Inleiding en methodiek

De herinrichting van de uiterwaarden kan enig effect hebben op de waterkwaliteit van plassen in
het plangebied en de IJsseL. Het aantakken van bestaande wateren op de IJssel en het bergen
van grond in plassen zijn onderdelen, die kwalitatief beoordeeld zijn op de mate waarin effecten
op de fysisch en chemische waterkwaliteit optreden. Daarnaast wordt beschouwd of de
alternatieven een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen van de Europese
Kaderrichtlijn Water voor het waterlichaam de IJsseL.

1.5.2 Resultaten

W1: Verandering van fysische en chemische kwaliteit in open water
De lokale waterkwaliteit van de plas in de Hengforderwaarden wordt sterk negatief beïnvloed
door de aanwezigheid van een aalscholverkolonie. Het fosfaatgehalte in de plas is naar
verwachting sterk verhoogd ten opzichte van de MTR-norm, door de belasting van de plas met
vogeluitwerpselen.
De lokale waterkwaliteit verbetert, als er stroming komt in het watersysteem ter plekke. Dit
gebeurt, als de alternatieven A of C worden uitgevoerd. Bij de alternatieven A en C wordt de plas
in de Hengforderwaarden namelijk bovenstrooms aangetakt. Nalevering van fosfaat en nitraat uit
de plas richting de IJssel is te verwachten, maar de belasting van de plas is te verwaarlozen ten
opzichte van de achtergrondbelasting van het riviersysteem. In variant B blijft de plas in de
Hengforderwaarden geïsoleerd van de hoofdstroom en treedt er lokaal geen verandering op in
de waterkwaliteit.

De invloed van de alternatieven op de fysische en chemische waterkwaliteit van de Ijssel is
gezien de aanwezige achtergrondconcentraties te verwaarlozen. De fysische en chemische
waterkwaliteit wordt vooral bepaald door het aangevoerde rivierwater vanuit de Rijn (Duitsland),
en is dus sterk afhankelijk van bovenstroomse factoren. Tussen de alternatieven onderling zijn
geen verschillen te verwachten, omdat geen sprake is van bijkomende of verminderende
lozingen.
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Tabel 1.5.1: Effectbeoordelina fysische en chemische waterkwaliteit.

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

W1 Verandering van fysische en chemische kwaliteit 0 0 0 0

in ODen wateren

W2: Effecten van berging van grond op de waterkwaliteit in zandwinplassen
De Zandweerdplas is momenteel aangetakt aan de hoofdstroom. Bij alle alternatieven blijft dat
gehandhaafd. Het bergen van grond (klasse 2 of lager) in de Zandweerdplas heeft naar
verwachting geen significant effect op de plaatselijke waterkwaliteit, omdat de belasting met
stoffen vanuit de geborgen grond naar het oppervlaktewater klein is ten opzichte van de reeds
aanwezige concentratie van stoffen in het oppervlaktewater. De waterkwaliteit wordt ter plaatse
bepaald door de open verbinding met de IJsseL.

Het bergen van grond heeft naar verwachting een tijdelijk effect op het doorzicht in de plas.
Tussen de alternatieven onderling zijn geen verschillen te verwachten.

Tabel 1.5.2: Effectbeoordelina beroina van arond OP de waterkwaliteit in plassen

Code Beoordel ingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

W2 Effecten van berging van grond op de 0 0 0 0

waterkwaliteit in DIassen

W3: Realisatie KRW-doelen voor de ecologische waterkwaliteit

Macrofauna
De IJssel scoort matig op de maatlat voor macrofauna (Kuiper & Steenstra, 2007). Door het
realiseren van meer dynamiek in het rivierecosysteem, het aanpassen van de hydromorfologie,
in de vorm van nevengeulen, verlaagde uiterwaarden, zandige flauwe oevers en ondiepe
plassen ontstaat meer diversiteit in geschikte habitats voor rivierecosysteem kenmerkende
macrofaunasoorten. Onderlinge verschillen in de alternatieven zijn naar verwachting beperkt.

Vissen
In alternatief A en C worden op resp. drie en vier plaatsen de nevengeul aangetakt, waardoor
vissen paai- en opgroeiplaatsen kunnen bereiken, wat een positief effect is. Alternatief B heeft op
twee plaatsen aantakking met de hoofdstroom. In alternatief B blijven ook geïsoleerde
plassenlhanken bestaan, waar een minder riviergebonden (rheofiele) visfauna zich kan
ontwikkelen, zoals limnofiele (plantminnende vissoorten van stilstaand water).

Alternatief A en C scoren hier hoger, vanwege een groter aantal aansluitingen op de IJssel naast
de geïsoleerde plassen. Bij regelmatig buiten de oevers treden van de IJssel vindt uitwisseling
plaats met andere vispopulaties. Alternatief C biedt net als alternatief A mogelijkheden een
toename van paaiplaatsen, alleen in mindere mate. Zie ook paragraaf 1.3.4 effectbeschrijving
ecologie voor plaatselijke effecten op vissen.

april 2008
I

9S8656.AO/N00051407310/Nijm 361671

I



6
oranjewoud

000
~ 0.0 _

000
ROYAL HASKONING

MacroMen
Door de geplande maatregelen in de drie alternatieven zal de bedekking macrofy1en positief
beïnvloeden. Door het realiseren van minder dynamiek en ondiepe nevengeulen, en ondiepe
waterpartijen kunnen waterplanten tot ontwikkeling komen, en de soortenrijkdom toenemen. Alle
drie alternatieven dragen bij aan het ontwikkelen van het percentage bedekking waterplanten en
oeverplanten. Er zijn geen duidelijke onderlinge verschillen.

FV1obenthos
Het veranderen van de dynamiek in de IJssel en het ontwikkelen van laag dynamische plaatsen
zal leiden tot geschikte omstandigheden voor kenmerkende fy1obenthossoorten.

Tbl153Eft b d r r t KRW-d Ia e : eet eoor e ma rea isa ie oe en 

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief
situatie A B C

W3 Realisatie KRW-doelen Macrofauna 0 + + +

Vissen 0 ++ + ++

Macrofyten 0 + + +

Fytobenthos 0 + + +

Samenvatting effecten waterkwaliteit

I 1 s ft d r h W k rTabe .5.4: amenvattina e ectbeoor e ing t erna ater wa iteit
Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

W1
Verandering van fysische en chemische kwaliteit

0 0 0 0
in open wateren

W2 Effecten van berging van grond op de

waterkwaliteit in plassen
0 0 0 0

W3 Realisatie KRW-doelen Macrofauna 0 + + +

Vissen 0 ++ + ++

Macrofven 0 + + +

Fytobenthos 0 + + +

Legenda:

Kleine verslechtering kan optreden

Grote verslechtering kan optreden

o Neutraal effect! geen significant effect

+ Kleine verbetering kan optreden

++ Grote verbetering kan optreden
X Niet van toepassing

1.6 Landschap, cultuurhistorie en archeologie

1.6.1 Inleiding en methodiek

In deze paragraaf zijn de alternatieven beoordeeld op de aspecten landschap, cultuurhistorie en
archeologie. Er is onderscheid gemaakt in drie beoordelingscriteria. Voor het aspect landschap is
nader ingegaan op de ruimtelijke visuele kwaliteit van het landschap, de landschappelijke
structuren en de samenhang. Vervolgens is onder het beoordelingscriteria 'Aantasting (of
versterking) van de relicten het effect op aardkundige, archeologische en cultuurhistorische
waarden beoordeeld.
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Ook de effecten op het beschermd stadsgezicht maken deel uit van de beoordeling. De effecten
op het gebied van landschap, cultuurhistorie, archeologie en aardkunde worden veelal kwalitatief
beschreven.

Uitgangspunt voor de effectbeschrijving vormen enerzijds specifieke gebiedsinformatie in de
vorm van topografische (historische) kaarten, het Ruimtelijk Kwaliteitskader en de
cultuurhistorische atlas van Overijssel, en anderzijds de beleidsuitgangspunten uit onder andere
de Nota Ruimte, de Nota Belvedere en het Verdrag van Malta.

In de effectbeschrijving is de huidige situatie als uitgangspunt (nulsituatie) genomen. De drie
alternatieven worden dus vergeleken met de huidige landschappelijke, cultuurhistorische en
archeologische en aardkundige waarden. De archeologische waarden bestaan uit bekende
vindplaatsen, locaties waar archeologische resten worden verwacht op basis van historische

(cartografische) bronnen, en locaties die zijn vastgesteld bij grondradaronderzoek en waar
eveneens archeologische resten worden verwacht. Alle gegevens zijn gebaseerd op het
inventarisatierapport van de gemeente Deventer. Archeologische verwachtingswaarden zijn
hierin niet betrokken. Een archeologisch verwachtingsmodel waaraan de Gemeente Deventer
werkt, was nog niet gereed ten tijde van het opstellen van de voorliggende effectvoorspelling.

Ruimtelijk Kwaliteits Kader (RKK)

Provincie en gemeente hechten beide groot belang aan een goede ruimtelijke kwaliteit van de voorgenomen geulen van het

Ruimte voor de Rivier Project Deventer. Het RKK beschrijft deze gewenste ruimtelijke kwaliteit en vormt een tussenstap naar

de uiteindelijke plannen en projecten in de uiterwaarden. Het sluit aan bij de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Ijssel, waar de

ruimtelijke kwaliteit van de gehele Ijssel in beschreven is. Het RKK is formeel vastgesteld door het dagelijkse bestuur van de

initiatiefnemers voor de maatregelen en door de stuurgroep Ruimte voor de Rivier Deventer.

Basis vormt de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Ijssel (BoschSlabbers, 2007), gebaseerd op het rijksbeleid ten aanzien van

de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied in de Nota Ruimte, vertaald in het Nationaal en Regionaal Ruimtelijk Kader.

De belangrijkste punten uit het rijksbeleid zijn:
Vergroting van de ruimtelijke diversiteit;
Handhaven en versterken van het open karakter;
Handhaven en versterken van de karakteristieke waterfronten;
Behoud en ontwikkeling van (o.a.) de landschappelijke waarden.

Kernopgaven voor de Ijssel zijn:
Ontwikkelen van een rivierdalstrategie: het onder invloed van de Ijssel brengen van omliggend hoger gelegen gebied om de
relatie tussen de rivier en de omgeving te versterken
Streven naar evenwicht tussen behoud en ontwikkeling;
Versterken van het karakter van de stedenrivier.

Als kernkwaliteiten, knelpunten, kansen en ontwerpopgaven van de Ijssel worden genoemd:
Reliëfrijk Rivierdal: zowel het grootschalige reliëf, de rivier in relatie tot het omliggende dekzandlandschap, als het
kleinschalige reliëf, de afwisseling van geulen, hanken, oeverwallen, kronkelwaarden, kommen en rivier-/stuifduinen;
Knelpunten: ontbreken van dynamiek, kwetsbaarheid kleinschalig reliëf;
Kansen: (deels) terugbrengen dynamiek, versterking landschappelijke waarden;
Ontwerpopgaven: versterken natuurlijk karakter, behoud en versterking herkenbaarheid, vormgeven ontgravingen, behoud
en versterking kleinschalig relief, versterken en benutten gradienten;
Landschapsmozaïek: de afwisseling van grootschalige versus kleinschalige ruimten, het natuurlijke rivierlandschap versus
het cultuurlandschap, de kleinschalige landschapselementen, de landgoederen;
Knelpunten: Vervagen van verschillen tussen landschapstypen, aantasting openheid, verdwijnen karakteristieke
landschappelijke elementen en structuren, zandwinplassen, afname landgoederen, schaalvergroting landbouw;
Ontwerpopgaven: behoud en versterking cultuurlandschap; behoud door ontwikkeling watererfgoed; versterken
landgoedkarakter;
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Hanzestad en Ommeland: de sterk aanwezige relatie tussen rivier, stad(sfront) en het omliggende cultuurlandschap;
Knelpunten: aantasting kwaliteit door uitbreiding;
Kansen: Kwalitatief hoogwaardige uitbreidingen;
Ontwerpopgaven: behoud en ontwikkeling Hanzesteden, versterking IJsseldorpen, vergroten recreatieve betekenis
landschap en IJsseL.

Voor de vertaling van het hoofddoel van het RKK, per saldo zorgen voor toename van de ruimtelijke kwaliteit van de

Deventer uiterwaarden, zijn ontwerpopgaven gedefinieerd. De ontwerpopgaven hebben betrekking op de relevante thema's

landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, de vormgeving van de geul en leefbaarheid.

In het RKK is er voor de thema's onderscheid gemaakt tussen ruimtelijke basiskwaliteit en extra ruimtelijke kwaliteit. De

ruimtelijke basiskwaliteit is het minimale ambitieniveau voor de ruimtelijke kwaliteit in het gehele plangebied van RvdR

Deventer. Aan de hand hiervan moet het doel van het RKK kunnen worden gerealiseerd. De extra ruimtelijke kwaliteit betreft

een hoger ambitieniveau voor de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied en voor de relatie met de omgeving.

In het RKK zijn voor het thema landschap de volgende basiskwaliteiten opgenomen:
behoud en versterking landschappelijke samenhang en versterken afwisseling tussen grootschalig en kleinschalig
(open/besloten, verbindingen)
Integreren plannen geulinrichting met plan voor de Keizersrande
bestaande zandwinplassen beter inpassen
realiseren van een zonering: hoofdfunctie recreatie in stadse uiterwaarden, hoofdfunctie natuur in het buitengebied.

De extra ruimtelijke kwaliteit ten aanzien van landschap is als volgt geformuleerd:
extra versterken van de landschappelijke samenhang en afwisseling tussen grootschalig en kleinschalig ontwerp (reliëf,
open/besloten, verbindingen)

Concrete invullingen van de basis en extra kwaliteiten zijn:
Vergroten contrast rivier versus omliggend dekzandlandschap;
Versterken van panorama's en zichtrjnen;
Versterken samenhang met langoederenzone;
Deels verondiepen, deels verruimen van zandwinplassen;
Verlagen van lagere gebieden, verhogen van hogere gebieden;
Uitbreiden van groen, heggen, landgoederen, verwijden van gefragmenteerde beplanting.

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader biedt diverse suggesties voor de uitwerking van de diverse deelgebieden;

Bolwerksplas/weide

- Knelpunten: Versnipperde ruimtelijke structuur door zandwinplas en oeverbeplanting;

- Streefbeeld: Nieuwe geul haalt Bolwerk uit isolement, opener en natuurlijker karakter, natuurlijk voorgrond voor het stadsfront;

herstel samenhang met Worp, Ossenwaard en Bolwerksweide;

- Ontwerpopgaven: realiseren panorama, verwijderen gefragmenteerde beplanting, uitbreiden groenstructuur langs de Worp,

verondiepen en deels dempen plas, aanpassen oeverbeplanting.

Worp- en Worpplantsoen

- Knelpunten: Rommelige aanblik, onder druk staande kleinschalige en complexe structuur (open/dicht, hoog-laag)

- Streefbeeld: geul met hoge kwaliteit voor het IJsselhotel langs geleid, groene inrichting aan rivierzijde, opgeheven scheiding

tussen park en rivier, meer openheid, relaties tussen geul en rivier;

- Ontwerpopgaven: uitbreiden groenstructuur richting Ossenwaard en Bolwerksplas, verwijderen gefragmenteerde beplanting.

Ossenwaard

- Knelpunten: (Te) sterk versneden natuurontwikkeling door waterpartijen en hanken;

- Streefbeeld: Samenhang met Worp, herstel hiërarchie tussen hanken en geulen, duidelijker onderscheid tussen hoger en

lager gelegen gebieden;

- Ontwerpopgaven: realiseren panorama, verwijderen gefragmenteerde beplanting.
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IJsselfront en Zandweerd

- Knelpunten: Slechte zonering, conflcten in gebruik, rommelige overgang naar Keizers- en Stobbenwaarden;

- Streetbeeld: Geulontwikkeling als katalysator voor ontwikkeling IJsselfront, Uitbreiding en herinrichting Zandweerd, vloeiende

overgangen naar de uiterwaard en naar Keizers- en Stobbenwaarden;

- Ontwerpopgaven: uitbreiden en verondiepen zandwinplas, inpassen bestaande hanken

ROYAL HASKONINC

,

I

Keizers- en Stobbenwaarde

- Knelpunten: -

- Streefbeeld: heldere tweedeling (vergroting contrast) tussen hoger gelegen, gesloten dekzanddeel (Natuurderij) en lager

gelegen, open geulenlandschap, Munnikenhank integraal opgenomen in landschap, handhaven bestaande boerderijen.

- Ontwerpopgaven: aansluiten op Keizersrande, realiseren Natuurderij, grootschaligheid optimaliseren, verlagen lagere delen,

verhogen hogere delen, ruimte voor natuurlijke processen, versterken gradiënten, inpassen Munnikenhank, inpassen geul in

relief, meerdere geulen.

OIsterwaarden en Hengforderwaarden

- Knelpunten: -

- Streefbeeld: zorgvuldig omgaan met bestaande natuur- en landschapswaarden, aanpassingen tot een minimum beperken,

verbeteren relatie met Keizers- en Stobbenwaarden, inpassing geul, sparen bosdelen

- Ontwerpopgaven: doortrekken geulen, bosuitbreiding

Voor het thema cultuurhistorie zijn de volgende basiskwa1îeiten genoemd:
behoud groen Worpfront (beschermd stadsgezicht is richtinggevend)
behouden/beschermen van archeologische en cultuurhistorische relicten
bij aansnijding door geul zichtbaar maken van archeologische en cultuurhistorische relicten
archeologische en cultuurhistorische relicten als inspiratiebron voor ontwerp en inrichting

En als extra ruimtelijke kwaliteit:
waar mogelijk zichtbaar maken van archeologische en cultuurhistorische relicten

Landschap
In de beoordeling van het aspect landschap is er een tweedeling gemaakt tussen effecten op de
ruimtelijke visuele kwaliteit van het landschap (LCA 1) en de effecten op de landschappelijke
structuur- en samenhang (LCA2). Bij de beoordeling op de ruimtelijke visuele kwaliteit zijn de
effecten op de mate van open- en beslotenheid, de belevingswaarde en de aanwezige
zichtlijnen beoordeeld. Het Beschermde Stadsfront is per variant (twee per alternatief) apart
beoordeeld op de effecten op de bestaande ruimtelijke visuele kwaliteit. Bij LCA2; de beoordeling
van de effecten op de bestaande landschappelijke structuur- en samenhang. Hierbij gaat het om
de kenmerken van het landschapselementen zoals dijken, hanken en geulen, bouwwerken,
wegen, vegetatie, verkaveling in hun onderlinge samenhang. De mate van integratie van deze
elementen in het landschap bepaalt mede de landschappelijke kwaliteit van het gebied.

Archeologie
Archeologische vindplaatsen kunnen worden aangetast door ingrepen in de bodem; enerzijds
direct door de vergravingen, en anderzijds mogelijk door grondwaterstandsverlagingen.
De mate waarin archeologische resten worden verstoord of geheel vernietigd, wordt bepaald
door de omvang en ligging van de ingrepen. In dit MER wordt het ruimtebeslag van de geulen als
maatgevend beschouwd. Wanneer ter plaatse van de geulen archeologische waarden aanwezig
zijn, kunnen deze bij het graven van geulen worden verstoord of vernietigd.
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Wanneer de grondwaterstanden door de ingrepen zouden worden verlaagd ter plaatse van
organische archeologische resten, dan kan dat leiden tot het vergaan ervan. Daarbij moet vooral
gedacht worden aan houten objecten, leder, textiel, maar ook aan plantenresten, zaden en bot
(dierlijk en menselijk).

Bij het bepalen van het aantal en de omvang van archeologische vindplaatsen en
cultuurhistorische objecten, is een inschatting gemaakt op basis van de resultaten van het
archeologisch onderzoek dat de Gemeente Deventer ten behoeve van het MER heeft laten
uitvoeren. De locaties zoals die nu bekend zijn of de locaties waar waarden worden verwacht,
zijn daarbij als uitgangspunt genomen. Hiermee kan in het kader van het MER worden volstaan.
De locaties waar zich op basis van historische bronnen en het grondradaronderzoek
archeologische vindplaatsen kunnen bevinden zijn momenteel globaal bekend.

Dit geldt voor de bekende en aangetoonde vindplaatsen, de op grond van historische gegevens
vermoede vindplaatsen en de op grond van grondradar aangeduide mogelijke vindplaatsen. Een
compleet archeologisch verwachtingsmodel is in dit stadium nog niet beschikbaar, maar wordt
lopende dit jaar nog door de gemeente Deventer verder uitgewerkt. De gegevens die nu bekend
zijn, zijn hoofdzakelijk gebaseerd op historische informatie en het grondradaronderzoek.

Cultuurhistorie
De zichtbare cultuurhistorische elementen die wel zichtbaar zijn, vormen feitelijk het bestaande
cultuurlandschap dat onder sterke invloed van de mens sinds de middeleeuwen is mede vorm
gegeven. Binnen het plangebied zijn deze vooral aanwezig als cultuurlandschap in brede zin. De
cultuurhistorische relicten omvatten de verkavelingsstructuur, heggen en het relatief open
weidegebied. Door het graven van geulen zal dit deels worden aangetast. Veel van deze
cultuurlandschappelijke relicten gaan bij het aanleggen van geulen verloren. Tot de
cultuurhistorische waarden behoren ook bouwkundige werken, zoals onderdelen van de
IJssellinie, een voormalig bolwerk, restanten van een steenbakkerij, de Bolwerksmolen, een
monumentale boerderij en een gemaal. Ook het onlangs gerenoveerde Worpplantsoen, dat deel
uitmaakt van het beschermde stads- en dorpsgezicht, heeft ene hoge cultuurhistorische waarde.
Daarnaast zijn de tichelgaten (Hengforderwaarden) die zijn ontstaan door kleiwinning, van
belang. Cultuurhistorische elementen zijn ook deels in de bodem verborgen, maar worden in dat
geval besproken onder het aspect "archeologie".
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Tabel 1.6.1: Maatlattabel thema Landschap, cultuurhistorie en archeolo ie I

Code Beoordelingscriterium .. . 0 + ++ I
,

Aantasting (versterking)
geen verandering I

van karakteristieke open- sterke lichte forse

Aantasting (of beslotenheid en aantasting aantasting
t.o.v. huidige lichte versterking

versterking
situatie

versterking) van aanweziae zichtli'nen

LCA1
de ruimtelijk

Aantasting Variant sterke lichte
geen verandering

visuele kwaliteit t.o.v. huidige lichte versterking forse
(versterking) 1 aantasting aantasting

van het situatie versterkinn
van het

landschap
beschermd Variant sterke lichte

geen verandering
forse

stadsgezicht 2 aantasting aantasting
t.o.v. huidige lichte versterking

versterking
situatie

Aantasting (of versterking) van sterke lichte
geen verandering

forse I

LCA2 t.o.v. huidige lichte versterking
landschappelijke structuren en samenhang aantasting aantasting

situatie
versterking

sterke lichte
geen verandering

forse
Archeologie t.o.v. huidige lichte versterking I

aantasting aantasting
situatie

versterking

LCA3 Aantasting (of geen verandering
sterke lichte forse

versterking) van Cultuurhistorie t.o.v. huidige lichte versterking

de relicten
aantasting aantasting

situatie
versterking

sterke lichte
geen verandering

forse
Aardkunde t.o.v. huidige lichte versterking

aantasting aantasting
situatie

versterking

Legenda:

Licht negatief effect kan optreden

Sterk negatief effect kan optreden

o Neutraal effect I geen significant effect

+ Licht positief! gunstig effect kan optreden
++ Sterk positief I gunstig effect kan optreden

X Niet van toepassing
I

1.6.2 Resultaten

De effecten van de alternatieven worden hieronder per beoordelingscriterium beschreven. Als
laatste volgt een samenvatting van de scores, conform de hiervoor opgenomen maatlatten.

LCA1 . Aantasting (versterking) van karakteristieke open-beslotenheid en aanwezige
zichtlijnen
Bij alle alternatieven verandert het land scha ps beeld door de introductie van meer open water. De
openheid blijft daarmee, in combinatie van het gekozen beheer in stand. De karakteristieke
openheid van de Bolwerkersweide blijft, in alle alternatieven gehandhaafd of verbeterd door het
verdwijnen van de daar aanwezig begroeiing.

Alternatief A
Alternatief A biedt maximale ruimte voor (herstel van) natuurlijke rivierdynamiek. Het aandeel te
vergraven gronden en de hoeveelheid open water is, van de drie alternatieven het grootst. Door
een minder intensief beheer van de gronden met bijvoorbeeld Schotse Hooglanders en Koniks
ontstaat een ruiger landschapsbeeld met relatief veel open water. De ruigere vegetatie leidt tot
een verdichting van het landschap langs de Bolwerkplas, de Ossenwaard en de lagere delen van
de Keizers- en Stobbenwaarden.
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Doordat het gebied echter zeer waterrijk is waar regelmatig (70-180 dagen per jaar) grote delen
gaan meestromen blijft het open karakter van de uiterwaarden behouden. De regelmatige
overstroming gaat namelijk hoogopgaande beplanting tegen.
Op de hogere delen binnen de keizers- en Stobbenwaarden kan zich hardhoutooibos
ontwikkelen. In het uiterwaardengebied, op de aanwezige hogere delen ontwikkelt zich
pluksgewijs zachthoutooibos. Door deze opgaande beplanting neemt de zichtbaarheid op het
uiterwaardengebied van de Keizers- en Stobbenwaarden af. Het besloten karakter van de Worp
neemt af door het verdwijnen van een aantal bomen. Dit aspect wordt echter onder het
beschermd stadsgezicht meegenomen en derhalve niet meegenomen.
In dit alternatief blijft het visueel ruimtelijke karakter van het gebied grotendeels gehandhaafd.
Op basis van het veranderende landschapsbeeld in de Keizers- en Stobbenwaarden

(ontwikkeling hardhoutooibos) scoort alternatief A licht negatief (-).

Beschermd Stadsgezicht
De Worp en het Worpplantsoen vormen de groene overzijde van het historische IJsselfront van
Deventer. Beide oevers maken deel uit van het Beschermde Stadsgezicht. In dit alternatief zijn
twee varianten opgenomen voor het Beschermd Stadsgezicht: 'de eilandvariant en 'de groene
rivier'.

1) 'De eilandvariant is sterk negatief beoordeeld (--). Door de realisatie van het eiland bij de
Worp verandert het huidige beeld van het Beschermde Stadsgezicht en de situatie rondom het
IJssel hotel fors ten opzichte van de huidige situatie. Door de brede geul voorlangs het IJsselhotel
treedt beeldconcurrentie op met de IJsseL. Tenslotte wordt het groene karakter van het Worpfront
aangetast door het verdwijnen van een aantal bomen.

2) Ook 'de groene riviervariant heeft een sterk negatief effect op de ruimtelijke visuele kwaliteit
van het landschap (--). Het landschapsbeeld verandert aanzienlijk door de aanwezigheid van de
brede geul voorlangs het IJssel hoteL. Ook het groene karakter van het Worpfront wordt aangetast
door het verdwijnen van bomen.

Alternatief B
Het landschap zoals beoogd in alternatief B is deels te beschouwen als kleinschalig
cultuurlandschap met heggen en een mozaïek van akkers en graslanden op de hogere delen
van de Keizers- en Stobbenwaarden en deels uit een uiterwaardenlandschap met graslanden.
Door de tamelijk intensieve begrazing behoud het gebied haar open karakter en blijven de
waardevolle lange zichtlijnen behouden. In alternatief B worden delen afgegraven ten behoeve
van een aantal hanken.
In het uiterwaardengebied, op de aanwezige hogere delen ontwikkelt zich pluksgewijs
zachthoutooibos. Door deze opgaande beplanting neemt de zichtbaarheid op een deel van het
uiterwaardengebied van de Keizers- en Stobbenwaarden af.
De nevengeul in de uiterwaarden bij de Worp wordt onder het maaiveld in een 385 m lange, 50
m brede en 5 m hoge sifon aangelegd gecombineerd met een groen of blauwe rivier achterlangs.
Door de ontwikkeling van Keizersrande wordt het landgoedkarakter, en daarmee het contrast
tussen de twee gebieden versterkt.

In dit alternatief blijft visueel ruimtelijke karakter van het gebied grotendeels gehandhaafd de
openheid van het gebied gehandhaafd. Het contrast (open- beslotenheid) van de hogere- en
lagere delen van de Keizers- en Stobbenwaarden wordt verhoogd wat positief gewaardeerd is.
Het effect op de ruimtelijke visuele kwaliteit is daarmee licht positief beoordeeld (+).
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Beschermd Stadsgezicht
Alternatief B maakt onderscheid in de varianten 'Sifon' en 'Sifon open'.

1) De variant 'Sifon' is licht negatief beoordeeld (-). Ondanks dat de geul door de ondergrondse
realisatie van de sifon uit het zicht is, verandert het beeld licht. De mogelijkheden om het
spontane groene en rivierdynamische karakter van het huidige front te behouden blijken beperkt.
De introductie van een civieltechnisch element past niet bij de beeldentaal van het
Worpplantsoen en de rivier. Daarnaast treedt er een lichte verhoging van het maaiveld waardoor
de oever steiler wordt.

2) De variant 'Sifon open' heeft een licht negatief effect op de visuele kwaliteit van het landschap
(-). Net als bij de 'Sifon variant' verandert het beeld, wordt er een civiel technisch element
toegevoegd dat niet past bij de beeldentaal van het Worpplantsoen en de rivier en treedt
verhoging van het maaiveld op. Omdat de sifon open in het landschap ligt, vindt daarnaast ook
nog beeldconcurrentie op met de IJsseL.

Alternatief C
Het landschap zoals beoogd in alternatief C is, net als in alternatief B deels te beschouwen als
kleinschalig cultuurlandschap met heggen en een mozaïek van akkers en graslanden op de
hogere delen van de Keizers- en Stobbenwaarden en deels uit een uiterwaardenlandschap met
graslanden. Door de tamelijk intensieve begrazing behoudt het gebied haar open karakter en
blijven de waardevolle lange zichtlijnen behouden. In alternatief C worden delen afgegraven ten
behoeve van een aantal hanken.
In het uiterwaardengebied, op de aanwezige hogere delen ontwikkelt zich pluksgewijs
zachthoutooibos. Door deze opgaande beplanting neemt de zichtbaarheid op een deel van het
uiterwaardengebied van de Keizers- en Stobbenwaarden af.

Door de ontwikkeling van een deel van Keizersrande wordt het landgoed karakter, en daarmee
het contrast tussen de twee gebieden versterkt maar minder dan in alternatief B..

In dit alternatief blijft het visueel ruimtelijke karakter van het gebied grotendeels gehandhaafd.
Het contrast (open- beslotenheid) van de hogere- en lagere delen van de Keizers- en
Stobbenwaarden wordt verhoogd wat positief gewaardeerd is. Het effect op de ruimtelijke visuele
kwaliteit is daarmee neutraal beoordeeld (0).

Beschermd Stadsgezicht
Alternatief C omvat tenslotte ook twee varianten voor het Beschermd Stadsgezicht: variant 'hank'
en 'hank voorlangs'.

1) Variant 'hank' is neutraal beoordeeld (0). Het beeld verandert ten opzichte van de huidige
situatie. Echter, de introductie van een nieuw element past bij de beeldentaal van de rivier en het
Worpplantsoen. Dit geeft een positief effect op de kwaliteit van de visuele landschap, waardoor
het negatieve effect kan worden opgeheven.

2) Variant 'hank voorlangs' is licht negatief beoordeeld (-). Ook bij deze variant verandert het
beeld ten opzichte van de huidige situatie. Deze verandering heeft een negatief effect. Daarnaast
loopt de geul verder door richting de noordelijke brug. Dit leidt tot beeld concurrentie met de
IJsseL.
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Tabel 1.6.2: Effectbeoordelina veranderina in visuele kenmerken van het landschap
Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

Aantasting

(versterking) van
karakteristieke open- 0 . + 0

beslotenheid en
Aantasting (of versterking)

aanweziae zichtliinen
LCA1 van de ruimtelijk visuele

kwaliteit van het landschap
Aantasting

Variant 1 0 _. - 0
(versterking)
van het
beschermd Variant 2 0 -- . .

stadsaezicht

LCA2 Aantasting (of versterking) van landschappelijke structuren en samenhang

Algemeen
In alle alternatieven vindt aanpassing van de zandwinplassen plaats (Zandweerdplas en
Bolwerkplas). De Bolwerkplas wordt verontdiept, en krijgt een geul met drempel in het verlengde
van de IJsseL. De exacte locatie en omvang van de geul verschilt echter per alternatief, maar is
niet onderscheidend voor het beoordelingscriterium. Ook in de Zandweerdplas is sprake van
verontdieping door demping. Daarnaast is in alle alternatieven een uitbreiding van het oppervlak
van de Zandweerdplas voorzien. Het effect van deze maatregelen is positief op de samenhang
tussen landschappelijke structuren: door verdere verondieping, het gedeeltelijk dempen en
uitbreiding worden de plassen beter ingepast in het landschap. De Worpstructuur wordt, in alle
alternatieven doorgetrokken naar de Melksterweide tot aan de Wilhelminabrug doormiddel van
de aanleg van paden en (nieuwe)bomen.

Alternatief A
De realisatie van hanken en de toename van rivierdynamiek grijpen stevig in op het bestaande
landschap. De ingrepen passen binnen het historisch landschappelijk karakter van het
rivierenlandschap. Het betekent echter wel een verschuiving van een agrarisch cultuurlandschap
naar een meer door de rivier gedomineerd landschap. De nieuwe geulenlhanken worden
gegraven in de aanwezige laagten en versterken daarmee het bestaande reliëf. De
Munikkenhank wordt opgenomen in het nieuwe hankensysteem en verliest zijn huidige isolatie.
Door de ontwikkeling van hardhoutooibos in het oostelijk hoge deel van de Keizers- en
Stobbenwaarden verdwijnen bestaande cultuurhistorisch waardevolle landschappelijke
structuren van landbouwkavels, wegen en hagen. De bewoningsplekken op voormalige
steenfabrieken (terpen) worden aangetast of verdwijnen door de vergraving. De dijk blijft in het
gehele plangebied behouden, maar vormt ten oosten van de Keizers- en Stobbenwaarden een
hardere scheidslijn tussen het ruigere landschap langs de IJssel en landgoed Nieuw Rande wat
niet past binnen de landschapsstructuur overgang dekzandlandschap-rivierenlandschap.
Het IJssel hotel wordt in de eilandvariant als een bolwerk in de rivier geaccentueerd en verliest de
aansluiting op het Worpplantsoen. Deze afname in samenhang kan licht negatief beoordeeld
worden.
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Alternatief B
In alternatief B worden in het KSO gebied een drietal hanken aangelegd. De nieuwe
geulenlhanken worden gegraven in de aanwezige hogere delen van de uiterwaarden en
ontkennen en daarmee het bestaande reliëf. Het natuurlijke karakter rivieren landschap wordt,
door de realisatie van de hanken ook in dit alternatief versterkt. Bij dit alternatief worden in
tegenstelling tot de overige twee alternatieven de bestaande Munnikenhank gespaard.
Daarnaast blijven de bestaande landschappelijke waarden in de Keizers- en Stobbenwaarden
zoals de kleinschalige verkavelingsstructuur met haar karakteristieke meidoorn hagen,
landwegen en hoger gelegen boerderijen, waaronder de woning ter hoogte van de oude
steenfabriek zo veel mogelijk gespaard;. Het oostelijk gebied van de Keizers- en

Stobbenwaarden wordt van het lager gelegen westelijk gebied gescheiden door een steilrand en
versterkt daarmee de overgang hoog-laag. Het landgoed Keizersrande wordt optimaal
ontwikkeld met de Natuurderij. Omdat het landgoed met het bos een duidelijke relatie heeft met
Nieuw Rande wordt de samenhang in het dekzandgebied versterkt. De landschappelijke
structuur in de Worp wordt in dit alternatief niet aangetast.

In alternatief B vindt nauwelijks aantasting plaatst van bestaande landschappelijke elementen en
structuren. De landschappelijke samenhang en de landschap ontwikkeling neemt toe. Hier is
voornamelijk sprake van bij de Keizers- en Stobbenwaarden. Negatief is de ligging van de geul
op de hogere delen welke niet aansluit bij de landschappelijke karakteristiek. Het alternatief
scoort vanwege de ontwikkeling van Keizersrande en het behoud van landschappelijke
structuren positief (+).

Alternatief C
Ook in alternatief C worden vernieuwde hanken gecreëerd, waarin bestaande hanken zoals de
Munikkenhank worden opgenomen. Deze hanken sluiten aan bij het huidige reliëf, wat positief
beoordeeld kan worden..Het rivierenlandschap wordt versterkt. De vernieuwde en uitgebreide
Munikkenhank staat nu net als alternatief A in open verbinding met de IJsseL. De delen van de
Keizers- en Stobbenwaarden ten oosten van de hanken zijn agrarisch in gebruik en vormen
meer bij alternatief B een aaneengesloten geheel met de hogere gronden van het landgoed de
Keizersrande. Het cultuurlandschap blijft in de keizers- en Stobbenwaarden op hoofdlijnen in tact
met landbouw op de hoge en lage gronden als dragende functie. Kleinschalige landschappelijke
beplantingen (hagen, groensingels) markeren de grenzen van de percelen. De Natuurderij is
kleiner in omvang dan bij alternatief B en staat niet aan de steilrand, die in dit alternatief
aanzienlijk korter is en versterkt daarmee minder de overgang hoog-laag.

Alternatief C is positief beoordeeld (+). Bestaande landschappelijke structuren en waarden
blijven grotendeels intact en volgen de nieuwen hanken het besaande reliëf Verder is er sprake
van een aansluiting tussen het landgoed Keizerrande op de hogere gronden en de uiterwaarden.
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Tabel 1.6.3: Effectbeoordelina aantastina of versterking van landschaooelike structuren en samenhana
Code Seoordel ingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

LCA2
Aantasting (of versterking) van

0 +. +
landschappelijke structuren en samenhang

LCA3: Aantasting aanwezige cultuurhistorische en archeologische relicten

Archeologische waarden
In de Bolwerksweide en Ossenwaard is de mate en de hoeveelheid waarin archeologische
waarden verstoord kunnen worden vrijwel gelijk voor alledrie de alternatieven. In de Keizers- en
Stobbenlanden zijn nagenoeg geen archeologische relicten bekend uit historische bronnen en
grondradaronderzoek. Hier is alleen de winterdijk aanwezig waarin oudere dijklichamen
aanwezig kunnen zijn. De effecten van de aanleg van de geulen zijn sterk verstorend en worden
als sterk negatief beoordeeld. De effecten van ontwikkelingen buiten de geulen zijn in dit stadium
nog niet te voorzien, maar vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit in geringe mate kan leiden
tot bodemingrepen die archeologische waarden kunnen aantasten.

In Alternatief A is de omvang van zowel geulen als gebied met nieuwe natuur het meest
omvangrijk. Daardoor is de kans op aantasting van eventueel aanwezige archeologische
vindplaatsen ruimschoots groter dan in de alternatieven B en C. De alternatieven B en C zijn
vooralsnog vrijwel gelijkwaardig.

Cultuurhistorische waarden
Net als bij archeologische waarden is er geen significant onderscheid in de mate waarin per
variant cultuurhistorische waarden worden aangetast. In dat opzicht zijn de effecten licht negatief
en scoren de alternatieven slechter naarmate er meer water en natuur wordt ontwikkeld.
Alternatief A: In dit alternatief wordt het grootste oppervlak aan geulen aangelegd en wordt
vrijwel al het landschap omgezet in natuur. Bovendien wordt er een geul gegraven dwars door
het Worpplantsoen en daarmee heeft dit alternatief veruit de meeste negatieve effecten op de
cultuurhistorische waarden.
Alternatief C: In dit alternatief wordt het minste oppervlak aan geul aangelegd en wordt met
name in de Keizerswaarden binnendijks ongeveer net zoveel cultuurlandschap gehandhaafd als
in alternatief B. In relatie met alternatief A is de score wat minder negatief. Alternatief B kent
weliswaar wat meer geulaanleg, maar is qua effecten op cultuurhistorie ongeveer evenwaardig
aan alternatief C.

Aardkundige waarden
In het westelijk deel van het plangebied komen geen duidelijke gebieden met hoge aardkundige
waarden voor. Het oostelijk deel van het plangebied heeft volgens het ministerie van LNV een
hoge aardkundige waarde door de aanwezigheid van pleistoceen dekzandreliëf en meanders.
Het dekzandreliëf bevindt zich ter plaatse van de Keizersrande. De buitendijkse wielen zijn
merendeels gedempt en door egalisatie van het akkerland is een groot deel van de
hoogteverschillen verdwenen. De zandwinplassen hebben geen aardkundige waarde. De
belangrijkste geomorfologische waarden in het gebied worden vertegenwoordigd door de
afgesneden riviermeander en de moeraszones.
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In alternatief A en C worden zowel de meanders als moeraszones in verbinding gebracht met de
rivier en deeis vergraven. Hierdoor zal meer dynamiek in deze gebieden optreden waardoor de
oorspronkelijke meander minder zichtbaar is in het landschap. Voor aiternatief A en C worden
deze effecten als licht negatief beoordeeld (score -). Bij alternatief B wordt de meander niet
aangesloten waardoor deze zichtbaar blijft in het landschap (score 0).

Zichtbaar maken van archeologische en cultuurhistorische relicten
Het zichtbaar maken van archeologische en cultuurhistorische waarden past in de
uitgangspunten van Belvedere, 'behoud door ontwikkeling'
Het spreekt voor zich dat archeologische en cultuurhistorische objecten die in de geulen worden
aangetroffen binnen de waterlijnen niet zichtbaar gemaakt kunnen worden en bovendien
uitgegraven moeten worden. Conservering, consolidatie en restauratie is dan in principe ook niet
mogelijk als daarbij ook zichtbaar gemaakt moet worden. Wel dienen vindplaatsen bij het graven
ontzien te worden maar daar zal pas na aanvullend veldonderzoek meer inzicht in gekregen
worden.

Langs oeverzones en buiten de geulen kunnen archeologische waarden beter behouden blijven,
met mogelijkheden voor conservering, consolidatie en restauratie. Bovendien is verdere
versterking mogelijk. Ook binnen de nieuwe natuur zal hiernaar gestreefd moeten worden.

Alternatief A. Binnen dit alternatief speelt natuurontwikkeling de grootste rol en zal het huidige
cultuurlandschap het meest getransformeerd worden. Archeologische waarden kunnen worden
behouden, vooral buiten de geulen, maar cultuurlandschappelijke waarden zijn feitelijk strijdig
met het beoogde natuurlandschap. Inpassing en versterking van cultuurhistorische objecten kan
daarom alleen als het om puntlocaties gaat.

Alternatief B en C. Deze wijken voor wat betreft mogelijkheden voor het zichtbaar maken van
cultuurhistorische en archeologische waarden niet noemenswaardig van elkaar af. In de Keizers-
en Stobbenwaarden kunnen cultuurlandschappelijke elementen weer worden hersteld of
versterkt naar een niveau zoals dat op een bepaald moment in de geschiedenis is geweest. Te
denken valt aan een situatie zoals die aan het begin van de 20e eeuw bestond. In de
Bolwerksweide en de Ossenwaard, waar het merendeel van de cultuurhistorische en
archeologische objecten is te verwachten, zijn er per alternatief geen significante verschillen in
mogelijkheden tot zichtbaar maken van cultuurhistorische en archeologische objecten.

Tabel 1.6.4: Samenvatting beoordeling Cultuurhistorie en archeolo ie

Aantasting Archeologie 0 .. . -

LCA3 (of Cultuurhistorie 0 .. . .
versterking)

van de Aardkunde 0 . . .

relicten
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Samenvattng beoordeling Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Tabel 1.6.5: Samenvatting beoordeling Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief
situatie A B C

Aantasting (of

versterking) van Algemeen 0 . + 0

LCA1
de ruimtelijk

visuele kwaliteit
Variant 1 0 -- Ol- 0Beschermd

van het

landschap stadsgezicht
Variant 2 0 -- . -

LCA2
Aantasting (of versterking) van

0 +
landschaDDelike structuren en samenhana

. +

Archeologie 0 -- - -

LCA3 Aantasting (of Cultuurhistorie 0 -- - -
versterking) van

de relicten Aardkunde 0 - . .

Legenda:

Kleine verslechtering kan optreden

Grote verslechtering kan optreden

o Neutraal effect I geen significant effect

+ Kleine verbetering kan optreden

++ Grote verbetering kan optreden
X Niet van toepassing

Mitigatie
Mogelijke maatregelen ter mitigatie van de hierboven beschreven (negatieve) effecten staan
hieronder vermeld.

Landschap
. nauwkeurige landschappelijke inpassing van nieuwe landschapselementen (geulen, hanken)

. inpassing en ontwerp van nieuwe of vernieuwde landschapselementen met behoud van

aanwezige cuituurhistorische en archeologische relicten
. extra aandacht voor behoud van kleinschalige landschapselementen buiten de delen van het

plangebied die essentieel zijn voor de doorstroming van het water (hoogwater)
. extra aandacht voor aanleg van kleinschalige voorzieningen buiten de delen van het

plangebied die essentieel zijn voor de doorstroming van het water (hoogwater)
. nauwkeurige inpassing van het Worpplantsoen, het IJsselhotel en de directe omgeving

Archeologie en cultuurhistorie en aardkunde
. aanvullend onderzoek ter plaatse van de geplande geulen in het voorkeursalternatief om de

aanwezigheid van archeologische vindplaatsen vast te stellen en hun waarde te bepalen.
. op grond van de resultaten van het aanvullend onderzoek de inrichting en morfologie van de

geulen zodanig aanpassen dat waar mogelijk waardevolle vindplaatsen in de bodem
behouden kunnen blijven (behoud in situ).

. vindplaatsen die in situ behouden worden, moeten ook fysiek beschermd worden door

technische maatregelen te treffen waarmee de intactheid en conserveringsgraad op peil blijft.
. indien behoud niet mogelijk is dienen vindplaatsen te worden opgegraven (behoud ex situ).
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1.7.1 H1 - Verkeershinder

Inleiding en methodiek
Tijdens aanleg van geulen in de uiterwaarden rondom Deventer komen grote hoeveelheden
grond vrij, die vervolgens deels per vrachtwagen dienen te worden afgevoerd. De toename van
het aantal verkeersbewegingen heeft mogelijk gevolgen voor de verkeershinder en -veiligheid op
gemeentelijk en provinciale wegen. Uit het uitvoeringsplan blijkt dat het vrachtverkeer in alle
alternatieven via de Lage Steenweg (BWO) en de Zwolseweg (KSO) wordt ontsloten. Hinder
door toename van het aantal verkeerbewegingen zal op deze wegen naar verwachting het
grootst zijn. In de onderstaande tabel is het huidige gebruik van de twee ontsluitingswegen
weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in de rijrichting en voertuigzwaarte.

In de effectbeoordeling wordt de toename van het aantal verkeersbewegingen per alternatief
gerelateerd aan de huidige situatie. Op basis hiervan wordt een kwalitatief oordeel gegeven voor
het aspect verkeershinder.

Tabel 1.7.1: Huidige verkeersintensiteit Lage Steenweg en Zwolseweg

Etmaalintensiteit Verdelinçi

Licht Middelzwaar Zwaar

Lage Steenwea 1)

- Richtinq Deventer 1.767 94% 5% 1%

. RichtlnQ Terwolde 1.556 94% 5% 1%

Zwolseweo (N3371 'I

- Richtina Deventer 5.407 91% 6% 3%

. Richtina Olst 5.472 92% 5% 3%
1) Mechanische telling van de gemeente Deventer, eind 2004.
2) Mechanische telling van de gemeente Deventer, begin 2007.

Resultaten
Op basis van de totale hoeveelheid te vervoeren grond per alternatief, het totale aantal
werkdagen voor het gehele project en de laadcapaciteit per vrachtwagen, is het aantal
benodigde vrachtwagen bewegingen berekend. In de onderstaande tabel zijn deze waarden
gerelateerd aan het aantal zware voertuigen in de huidige situatie.

Tbl172B dl' tblV k h' da e . . . eoor e inÇlS a e er eers in er

Wea Eenheid Huidia Alternatief A Alternatief B Alternatief C

Laoe Sleenweg Aantal zware voertuiaen oef dao 34 28 20 23

Relatieve biidraoe (%) 82% 59% 68%

Zwolseweo Aantal zware voertuiQen per daQ 326 46 52 55

Relatieve biidraae (OI) 14% 16% 17%

Uit de tabel blijkt dat de herinrichtingwerkzaamheden leiden tot een relatief sterke toename van
het aantal zware voertuigen op zowel de Lage Steenweg als de Zwolseweg. Door deze toename
zal het overige verkeer op deze wegen een licht negatief effect ondervinden (score -).

Tabel 1.7.3: Beoordelinastabel Verkeershinder

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief A Alternatief B Alternatief C

situatie

H2 Verkeershinder 0 - - .
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1.7.2 H2 en H3 - Geluid en trilingen

Inleiding en methodiek
Voor de herinrichting zullen, gedurende een periode van 4 jaar, overdag graafwerkzaamheden
worden uitgevoerd en zal grond en klei worden getransporteerd met vrachtwagens en schepen.
Als gevolg van deze activiteiten kunnen verhoogde geluidsniveaus optreden in de omgeving van
het werkgebied. Geluid kan effect hebben op zowel mens als natuur. Naast verhoogde
geluidniveaus kunnen ook verhoogde trillingsniveaus optreden als gevolg van deze activiteiten.

Voor geluid naar de omgeving zullen er twee alternatieven worden beschouwd; het alternatief
met de hoogste geluidbelasting, en het alternatief met de minst hoge geluidbelasting. Als
criterium voor het bepalen van het effect dat een alternatief voor de omgeving heeft wordt de
geluidbelasting ter plaatse van woningen gebruikt. Er zullen over een periode van 4 jaar
gedurende 5 tot 8 maanden per jaar werkzaamheden worden verricht.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Door de gemeente is geen gemeentelijke nota industrielawaai vastgesteld. Bij het opstellen van
geluidsvoorschriften in het kader van de vergunningverlening krachtens de Wet milieubeheer is
daarom gebruik gemaakt van de systematiek van richt- en grenswaarden zoals is opgenomen in
de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening van 1998 (verder: Handreiking)'voor de
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus wordt aangesloten bij de richtwaarden in tabel 4 van de
Handreiking, zie tabel 1.7.4.

Tabel 1.7.4: Richtwaarden voor de langtiidgemiddelde beoordelinasniveaus in dB(A)

DeriodeOmschrijving
daa avond nacht

LandeHike omiievinçi 40 35 30
Rustiqe woonwiik, weiniQ verkeer 45 40 35
Woonwijk in de stad 50 45 40

Overschrijding van de gegeven richtwaarden kan toelaatbaar zijn op grond van een bestuurlijk
afwegingsproces. Hierbij speelt onder andere het bestaande referentieniveau van het
omgevingsgeluid een rol en de mate waarin best beschikbare technieken (BBT) zijn toegepast.

Voor de woningen van Deventer kan de omgeving gekarakteriseerd worden als "Woonwijk in de
stad". Voor de woningen in de dorpen de Hoven en Terwolde kan de omgeving gekarakteriseerd
worden als "Rustige woonwijk weinig verkeer". Voor de verspreid liggende woningen kan de
omgeving gekarakteriseerd worden als "Landelijke omgeving". De richtwaarden zijn dus
respectievelijk 50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A) voor de dagperiode.

I

De werkzaamheden voorafgaand aan het project zijn niet meegenomen in de berekeningen,
zoals bijvoorbeeld het verstevigen van brugpeilers. Omdat deze werkzaamheden van zodanig
korte duur zijn dat deze niet representatief zijn voor de geluidbelasting als gevolg van het gehele
project.
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Maximale geluidsniveaus
Ten aanzien van maximale geluidsniveaus geeft de Handreiking streefwaarden die
10 dB hoger zijn dan het "equivalente geluidsbeeld". Het equivalente geluidsbeeld kan bepaald
worden door geluid van de inrichting, maar ook door bronnen buiten de inrichting. Ongeacht het
equivalente geluidsbeeld gelden de in tabel 1.7.5 gegeven grenswaarden.

Tabel 1.7.5: Grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus
oeriode

Omschrijving
daa I avond I nacht

Grenswaarde maximale qeluidsniveaus in db(A) 70 I 65 I 60

Voor bepaalde in de vergunning aangegeven bedrijfssituaties is het mogelijk de
grenswaarden voor de dag- en nachtperiode met een maximum van 5 dB te verhogen,
dit ter beoordeling van de vergunningverlenende instantie.

Indirecte hinder
Voor beoordeling van de indirecte hinder wordt getoetst aan de Circulaire van 29 februari 1996,
"Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting;beoordeling in het
kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer". Een overzicht van de
voorkeursgrenswaarden volgens deze circulaire is gegeven in de onderstaande tabeL.

Tabel 1.7.6: Voorkeursgrenswaarden voor de indirecte hinder

Omschrijving
periode

daa I avond I nacht

Voorkeursarenswaarde indirecte hinder in db(A) 50 I 45 I 40

Voor de grenswaarden bestaat een ontheffingsmogelijkheid tot 65 dB(A) etmaalwaarde.
Wanneer van de ontheffingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt, moet aangetoond worden dat
het binnenniveau niet hoger is dan 35 dB(A) etmaalwaarde.

Bedrijfssituaties
In alle alternatieven worden een vergelijkbare uitvoeringsmethode gehanteerd. Onderstaande
tabel geeft een overzicht van de belangrijkste geluidsbronnen en de inzet hiervan.
Werkzaamheden vinden uitsluitend plaats in de dagperiode (7 uur tot 19 uur), waardoor
materieel maximaal 12 uur per etmaal actief kan zijn.

11 M . lTabe .7.7: ateriee Inzet en transDorten

Alternatief
omschrijving geluidsbron

KSO Alternatief A BWQ Alternatief A KSO Alternatief C BWO Alternatief C

Zandwinninq (1) 100% 100% 100% 100%

Zandwinninq (2) 100% _. -- 100%

bulldozer 100% 100% 100% 100%

kraan 100% 100% 100% 100%

Mobiele persleidinq -- 100% 100% --

scheeosbeweainaen 8 5 3 6

vrachtwaaenritten, intern 314 188 133 234

vrachtwaç¡enritten, çiebied uit 46 28 23 33
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Om de geluidsniveaus bij geluidsgevoelige bestemmingen te kunnen berekenen, moeten de
vermogens van de geluidsemissies bekend zijn. Hiervoor zijn aannames gedaan, die zijn
gebaseerd op eerder door Royal Haskoning uitgevoerde onderzoeken voor vergelijkbare
situaties, waarbij is uitgegaan van toepassing van de best beschikbare technieken (BBT).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de relevante bronnen, de bijbehorende
geluidsvermogens voor de langtijdgemiddelde (normaal) en de maximale geluidsemissies en de
oorsprong van de bronvermogens.

Tabel 1.7.6: Gehanteerde neluidsvermonens in dBtA) ref. 1 oW

aeluidsvermoaen
omschrijving

normaal maximaal
oorsprong

Zandzuiner 112 115 kental

Persleidinn zandzuiner 109 -- kental

Bulldozer 108 110 kental

Kraan (araafmachine\ 106 109 kental

Vrachtwanens, on het terrein 108 111 kental

Vrachtwanens, on de onenbare wen 108 nvt kental

Schenen 105 nvt kental

De berekening van de geluidsniveaus bij de geluidsgevoelige bestemmingen is gedaan volgens
de HMRI. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geonoise
versie 5.41. Van de inrichting en de omgeving daarvan is een akoestisch rekenmodel opgezet
waarin alle akoestisch relevante objecten zijn opgenomen. In het computerprogramma zijn
hiervoor items ingevoerd als gebouwen (afschermend en reflecterend), bodemgebieden,
puntbronnen en ontvangerpunten bij de woningen.

Aangezien de omgeving van de inrichting voor een groot deel bestaat uit weiland, is als
standaard een zachte bodem verondersteld (bodemfactor B = 1). In het model zijn vervolgens
alle harde bodem- en wateroppervlakken met afzonderlijke items ingevoerd.
Voor ontvangerpunten zijn hoogtes aangehouden die representatief zijn voor het bepalen van de
relevante geluidsbelasting van de gevel, rekening houdend met het gebruik van de betreffende
bestemming. Alle berekende geluidsniveaus betreffen het invallende geluid, de reflectie in de
achterliggende gevel is niet meegenomen. Geluidsbronnen zijn in het model ingevoerd als punt-,
lijn of vlakbronnen. Rijroutes van verkeer zijn ingevoerd als mobiele bronnen.

Tabel 1 77' Maatlattabel Geluidhinder. . .
Code Beoordelinnscriterium -- . 0 + ++

Aantal woningen belast met -40 Um-
H2

een neluidsniveau boven richtwaarde
' .100 -40 Urn 40 40 Urn 100 , 100

100

Resultaten
Met behulp van een rekenmodel is de geluid belasting ter plaatse van woningen ten gevolge van
de werkzaamheden in de uiterwaarden vastgesteld. Ten aanzien van de geluid belasting op
woningen wordt de richtwaarde voor alternatief A voor een 65-tal woningen (45 in De Hoven 115
in Deventer 15 in het landelijk gebied langs de IJssel) overschreden, hetgeen als licht negatief
effect wordt beschouwd (score -). De overschrijdingen vinden plaats als gevolg van de
werkzaamheden in het BWO-gebied. De in de beoordelingstabel bedoelde woningen staan in
gebieden waarvoor verschillende richtwaarden gelden.
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Voor alternatief C wordt de richtwaarde voor een 40-tal woningen (20 in De Hoven 115 in
Deventer I 5 in het landelijk gebied langs de IJssel) overschreden, hetgeen ook als een niet
significant effect wordt beschouwd (score 0). De overschrijdingen vinden eveneens plaats als
gevolg van de werkzaamheden in het BWO-gebied. De woningtellingen zijn uitgevoerd op basis
van luchtfoto's en kunnen daardoor afwijken van de daadwerkelijke aanwezige woningen.

Voor de huizen aan de Rijksstraatweg, de IJsseldijk, de Zwolseweg, de Bolwerksweg en de Lage
Steenweg is er vanwege het extern transport per as, gezien de afstand en de kwaliteit van de
wegen, mogelijk sprake van trillingshinder. Dit kan als licht negatief effect worden beschouwd
score (score -).

Voor de maximale geluidsniveaus wordt voor de dagperiode voldaan aan de grenswaarden van
de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Tevens wordt voldaan aan de
voorkeursgrenswaarden ten aanzien van geluidniveaus veroorzaakt door verkeer van en naar de
inrichting.

Tbl178B d I' biG I'd t '11'a e . . : eoor e inasta e e Ui en ri mQen

Code Beoordelingscriterium Huidige Alternatief Alternatief Alternatief

situatie A B C

Aantal woningen belast met geluidsniveau boven 0 - X 0
H2

richtwaarde

H3 Aantal woningen die mogelijk trillingshinder ondervinden 0 - X

Mitigatie geluid en trillingen
De woning waar de grootste overschrijding van de richtwaarde optreedt, is in het dorp de Hoven.
De overschrijding (ongeveer 50 dB(A)) is het gevolg van de werkzaamheden in de uiterwaarden
van het BWO-gebied. De huidige aanname voor de grenswaarde is 45 dB(A). Echter, de Hoven
ligt dicht tegen Deventer aan, waardoor er gekozen kan worden deze grenswaarde op 50 dB(A)
vast te stellen.

De aanname dat de bulldozer 100% effectief in bedrijf is, zal in de praktijk vermoedelijk niet
voorkomen. Omdat de bulldozer één van de maatgevende bronnen is, zal het geluidniveau op de
woningen wellicht lager uitvallen dan nu wordt berekend.
Het strategisch opstellen van de machines zal een lager geluidniveau op de beoordelingspunten
tot gevolg hebben. Het strategisch kiezen van rij routes zal ook bijdragen tot een lager
geluidniveau op de beoordelingspunten.

1.7.3 H4 - Luchtkwaliteit

Inleiding en methodiek
Binnen het geplande gebied zullen diverse activiteiten plaatsvinden welke emissies aan N02 en
fijn stof veroorzaken. Deze activiteiten betreffen:
1. Op- en overslag van stoffen;

2. Afgraving van stoffen;

3. Personenauto's van personeel;

4. Extern transport (aan- en afvoer) van stoffen;

5. Intern transport;

6. Verwaaiingen tijdens transport.
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Omdat zowel aan de linkerzijde (zuidzijde) van de IJssel bij de Bolwerksplas, De Worp en
Ossenwaard (BWO) als aan de rechter zijde van de IJssel (noordzijde) bij de Zandweerdplas,
Keizers- en Stobbenwaarden en OIsterwaarden (KSO) moet worden gegraven, is voorgesteld
om de werkzaamheden aan beide zijden van de IJssel afzonderlijk uit te voeren. Hierdoor hoeft
geen grond van de ene naar de andere zijde van de IJssel getransporteerd te worden. Dit
voorkomt dat geen grond per as (met vrachtwagens) via de Wilheminabrug hoeft te worden
getransporteerd. Dit zorgt er tevens voor dat niet met een schip de IJssel over hoeft te worden
gestoken zodat de hinder voor de doorgaande scheepvaart tot een minimum beperkt blijft. In de
onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de emissies van de twee gebieden BWO en
KSO. De emissies zijn bepaald aan de hand van emissiekentallen, vermogens en de opgestelde
grondbalans.

Om de beïnvloeding van de luchtkwaliteit door de emissies van de maatregelen in het
plangebied te bepalen is de wet Luchtkwaliteit in beschouwing genomen. In dit
luchtkwaliteitonderzoek is alleen naar de componenten fijn stof en N02 gekeken, omdat deze
twee stoffen in het algemeen in Nederland het meest kritisch blijken te zijn. Volledigheidshalve
zijn de grenswaarden voor de componenten die in dit onderzoek worden beschouwd,
weergegeven.

Tabe 1.7.9: Grenswaar en et Juc t wa iteit voor e, In it onderzoe , ese ouwe comDonenten
Component Referentie- Concentratie Status Omschrijving

iaar ruolm'i

NO, 2010 40 Grenswaarde Jaaraemiddelde concentratie

200 Grenswaarde Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden

overschreden
Fijn stof 2010 40 Grenswaarde Jaarqemiddelde concentratie

(PM,,) 50 Grenswaarde 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaaf mag worden

overschreden

d W h k l . d . d k b h d

Om het aspect luchtkwaliteit te beoordelen is aan de hand van de grenswaarden Wet
luchtkwaliteit een maatlat opgesteld. De resultaten zoals deze zijn berekend worden beoordeeld
aan de criteria van deze maatlat. In de regel hebben activiteiten, waarbij emissies naar de lucht
optreden, alleen negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. Derhalve zullen beoordelingspunten
die een positief effect beschrijven niet meegenomen worden in de beoordeling.

Tabel 1 710. Maatlattabel Luchtkwaliteit. .

Code Beoordelingscriterium subcriterium -- - 0

H4 Kans op overschrijding N02 Jaargemiddelde concentratie :; 40 IJg/m3 20 - 40 ~glm' .: 20 IJg/m3

van luchtkwaliteitseisen

Kans op overschrijding N02 aantal overschrijdingen , 18 9-18 ~ 9
van luchtkwaliteitseisen arenswaarde (uurgemiddelde)

Kans op overschrijding Fijn stof Jaargemiddelde :; 40 IJg/m3 20 - 40 ~glm' .: 20 IJg/m3

van luchtkwaliteitseisen concentratie

Kans op overschrijding Fijn stof aantal overschrijdingen , 35 17 -35 ~ 17

van luchtkwaliteitseisen qrenswaarde (uurqemiddelde)

In tabel 1.7.11 worden de gemiddelde resultaten weergegeven zoals deze zijn berekend in het
complete reken grid, onderverdeelt in KSO (Noord) en BWO (Zuid).
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Tabel 1 7 11' Gemiddelde resultaten luchtkwaliteit

Code Beoordelingscriterium subcriterium Huidige Gemiddeld Gemiddeld

situatie KSO BWO

H4 Kans op overschrijding van NOi Jaargemiddelde concentratie 0 0 0

luchtkwaliteitseisen

Kans op overschrijding van NOi aantal overschrijdingen 0 0 0

luchtkwaliteitseisen arenswaarde (uuraemiddelde)

Kans op overschrijding van Fijn stof Jaargemiddelde - - -

luchtkwaliteitseisen concentratie

Kans op overschrijding van Fijn stof aantal overschrijdingen 0 0 0

luchtkwaliteitseisen arenswaarde (uuraemiddelde)

In tabel 1.7.12 wordt de maximale resultaten weergegeven zoals deze zijn berekend ter hoogte
van de voornaamste ontsluitingswegen, onderverdeelt in de N337 - Zwolseweg, de Lage
Steenweg en de Bolwerksweg.

Tabel 1.7.12: Maximale resultaten luchtkwaliteit, ontsluitingswegen

Code Beoordelingscriterium subcriterium Huidige N337 Lage Bolwerks

situatie ZwOISeW8i: Steenwea weo

H4 Kans op overschrijding NOz Jaargemiddelde 0 0 - 0

van luchtkwaliteitseisen concentratie

Kans op overschrijding N02 aantal overschrijdingen 0 0 0 0

van luchtkwaliteitseisen arenswaarde (uuraemiddelde)

Kans op overschrijding Fijn stof Jaargemiddelde - - - -

van luchtkwaliteitseisen concentratie

Kans op overschrijding Fijn stof aantal 0 0 0 0

van luchtkwaliteitseisen overschrijdingen grenswaarde

(uurgemiddelde)

In de eindtabel wordt de evaluatie van de maximale resultaten weergegeven zoals deze zijn
berekend ter hoogte van de IJssel, onderverdeelt in KSO (Noord) en BWO (Zuid).

T 11713 M . h k r . IJebe : axima e resu taten uc t wa iteit, vaarwea sse
Code Beoordelingscriterium subcriterium Huidige IJssel KSO IJssel BWO

situatie

H4 Kans op overschrijding N02 Jaargemiddelde concentratie 0 0 0

van luchtkwaliteitseisen

H4 Kans op overschrijding NOz aantal overschrijdingen 0 0 0

van luchtkwaliteitseisen grenswaarde (uurgemiddelde)

H4 Kans op overschrijding Fijn stof Jaargemiddelde concentratie - - -

van luchtkwaliteitseisen

H4 Kans op overschrijding Fijn stof aantal overschrijdingen 0 0 0

van luchtkwaliteitseisen grenswaarde (uurgemiddelde)

I

In de beoordelingstabel wordt de beoordeling van de verschillende deelgebieden in alternatief A
weergegeven, onderverdeelt in KSO (Noord) en BWO (Zuid).
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Tabel 1.7.13: Effect beoordelinn Kans on overschriidinn van luchtkwaliteitseisen Alternatief Al
Code Beoordelingscriterium Huidige KSO BWO

situatie
H4 Kans op overschrijding van luchtkwaliteitseisen 0 0 0

Na berekening en beoordeling van de resultaten blijken de activiteiten van alternatief A géén
significante bijdrage te leveren aan de verslechtering van de luchtkwaliteit ter hoogte van
deelgebied KSO en deelgebied BWO. Alternatief A is de worstcase variatie, derhalve zullen
Alternatief B en C ook geen significante bijdrage leveren aan de verslechtering van de
luchtkwaliteit ter hoogte van deelgebied KSO en deelgebied BWO.

1.8 Gebruik en leefomgeving

1.8.1 Inleiding en methodiek

De beoordeling van de alternatieven voor het aspect 'Gebruik en leefomgeving' richt zich op de
toegankelijkheid van de gebieden en de aanwezigheid van mogelijkheden voor diverse vormen
van recreatie. Ook de effecten op het gebruik van landbouwgrond en op woonfuncties komen
aan bod.

De effecten worden kwalitatief beoordeeld. Voor een deel kan de beoordeling met kwantitatieve
gegevens worden ondersteund. Zo is de lengte fiets- en wandelpaden een indicator voor de
toegankelijkheid van een gebied en geeft de oeverlengte een indicatie van de mogelijkheden
voor oeverrecreatie. Er zijn geen beleidsdocumenten waaruit dwingende criteria kunnen worden
afgeleid voor de beoordelingsmethodiek.

De huidige situatie is als referentie genomen voor de effectbeschrijving. De autonome situatie zal
hiervan maar weinig verschillen. Dit betekent dat de alternatieven zijn beoordeeld op basis van
een vergeiijking met de huidige gebruikssituatie.

i.

Voor het beschrijven van de effecten is een aantal kenmerken gekwantificeerd. De lengte van de
aanwezige fiets- en wandelpaden, de oeverlengte, de oppervlakte van vaarwater en stilstaand
water zijn als indicator genomen voor het beschrijven van de effecten van de drie alternatieven
op gebruik en leefomgeving.

Naast deze kwantitatieve gegevens spelen ook kwaiitatieve gegevens een roL. Zo is de mate van
aansluiting van de paden (netwerk) op elkaar een belangrijke graadmeter voor de
toegankelijkheid en is de mate van aansluiting van de paden op de diverse voorzieningen

(watersport, oeverrecreatie, wandelen, fietsen) mede bepalend voor de recreatieve
gebruiksmogelijkheden. Deze kwalitatieve gegevens zijn niet meegenomen in de
effectbeoordeling, en moeten worden meegenomen in de uiteindelijke uitwerking van de
alternatieven. Wel is gebruik gemaakt van de kennis van de Verenigingsgebonden Watersport en
de Hengelsportverenigingen. Een deel van die informatie is ook meegenomen in de MKBA.

Ten behoeve van de effectbeoordeling is het beoordelingskader uitgewerkt. De wijze waarop de
alternatieven zijn beoordeeld met scores op de verschillende beoordelingscriteria is in
onderstaande maatlattabel aangegeven.
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Tabel 1.8.1: Maatlattabel Gebruik en leefomgeving I

Code BeoordelinQscriterium -- - 0 + ++

G1 Toegankelijkheid en sterke (:: 10%) geringe (max. situatie geringe (max. sterke (:: 10%)

bereikbaarheid van afname van lengte 10%) afname van onveranderd 10%) toename van toename van

recreatieve gebieden van fiets- en lengte van fiets- en lengte van fiets- en lengte van fjets- er

wandel Daden wandelDaden wandeloaden wandelnaden

G2a Beschikbare ruimte voor sterke (:: 20%) geringe (max. situatie geringe (max. sterke (:: 20%)

watersport (roeien, afname van 20%) afname van onveranderd 20%) toename van toename van

zeilen, pleziervaart) in m2 oppervlakte oppervlakte oppervlakte oppervlakte

vaarwater vaarwater vaalWater vaarwater

G2b Veiligheid watersporters Beide factoren Eén factor Nagenoeg Eén factor Beide factoren

(samenstelling sociale verslechteren verslechterd gelijk verbetert verbeteren

veiligheid, veiligheid tov

beroeosscheeovaart\

G2c Aantrekkelijkheid voor Verslechtering Geringe Nagenoeg Kleine verbetering Verbetering

watersporters watersporters en verslechtering gelijk watersporters en watersporters en

passanten watersporters en passanten passanten
passanten

G2d Relatie met Past relatief slecht Past minder Neutraal Past beter bij Past relatief goed

stadsontwikkeling voorziene

ontwikkeling

G3 Hengelsport: diversiteit Sterke Verslechtering Nagenoeg Verbetering Sterke verbeterin~

en toegankelijkheid verslechtering gelijk

viswater (IJsselI hanken)

G4 Mogelijkheden voor sterke (:; 20%) geringe (max. situatie geringe (max. sterke (:; 20%)

oeverrecreatie afname van 20%) afname van onveranderd 20%) toename van toename van
i

oeverlengte oeverlengte oeverlengte oeverlengte

G5 Verlies aan sterke (:; 20%) geringe (max. situatie geringe (max. sterke (:; 20%)

landbouwgrond afname van 20%) afname van onveranderd 20%) toename van toename van

oppervlakte oppervlakte oppervlakte oppervlakte

G6 Kwaliteit woonomgeving kwalitatief

G7 Bereikbaarheid woningen kwalitatief

in Qebruiksfase

G8 Sloop woningen Aan de orde X X X Niet aan de orde

(betreft 1 wonina)

G9 Robuustheid t.a.v. kwalitatief
I

toekomstige

ontwikkelinaen
i
I
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1.8.2 Resultaten

De effecten van de alternatieven worden hieronder per beoordelingscriterium beschreven. Als
laatste volgt een samenvatting van de scores, conform de hiervoor opgenomen maatlatten.

G1 - Toegankelijkheid en bereikbaarheid van recreatieve gebied
Alternatief A. Er zijn nauwelijks voorzieningen, vrijwel het gehele gebied is struingebied, met
uitzondering van park De Worp. De beoordeling is dat er ten opzichte van de huidige situatie
geen verandering van de toegankelijkheid optreedt door toe- of afname van wandel- of
fietspaden (score: 0). Overigens neemt in de praktijk de toegankelijkheid voor natuurminners wel
toe ten opzichte van de huidige situatie, omdat bedrading en toegangsverboden grotendeels
vervallen. Het criterium richt zich echter op ontsluiting (voor brede groepen) door
padinfrastructuur.

Alternatief B. De toegankelijkheid neemt toe door de aanleg van paden aan de landzijde van de
nieuwe geulen (score: ++).
Alternatief C. De toegankelijkheid van het gebied wordt vergroot door de aanleg van een netwerk
van paden en voorzieningen dat aansluit op de omgeving (score: ++).

G2 - Watersport en Hengelsport
Binnen dit criterium wordt gekeken naar de Verenigingsgebonden Watersport en naar de
Hengelsport. De eerste groep betreft de Zeil- Motorbootvereniging "Deventer", de Deventer
Watersportvereniging, de Sloepvereniging Daventre Portu, Roeivereniging Daventria, Deventer
Waterscouting President Steijn en Deventer Reddingsbrigade, verenigd in de Samenwerkende
Deventer Watersportverenigingen (SDW) en met tezamen meer dan 1000 leden. In de huidige
situatie bevinden de faciliteiten van de grote verenigingen met zeilboten, jachten, roeivereniging
en kano's zich allemaal op de Zandweerdplas.
Er wordt voor de verenigingsgebonden watersport een onderscheid gemaakt in de volgende
subcriteria:

. Beschikbare ruimte voor watersport;

. Veiligheid (sociale veiligheid op locatiel route daar naartoe en veiligheid t.o.v. de

beroepsscheepvaart op de IJssel);
. Aantrekkelijkheid (voorzieningenllocatie );

. Relatie met stadsontwikkeling (mate waarin het alternatief past in door gemeente

voorziene clustering sport- en recreatiefaciliteiten in Zandweerdplas).

Bij het beoordelen van de effecten voor de watersport is ook het effect op passanten (niet-leden)
meegenomen.

Beschikbare ruimte voor watersport
Alternatief A scoort een +. De Zandweerdplas wordt verondiept, maar neemt substantieel in
oppervlakte toe en de voorzieningen zijn geclusterd in de relatieve luw1e bij de RWZI in een vorm
die het voorstel van de SDW benadert. Wel moet de jachthaven bij dit alternatief worden
verplaatst en (her)ingedeeid.

Alternatief B scoort een +, vanwege de verkleining en verondieping van de Zandweerdplas,
alsmede de lage iniaat. Daarmee vervalt de Zandweerdplas als geschikte locatie voor
watersport. De Veenoord-I Teugsekolk waarnaar de watersportactiviteiten worden verplaatst is
na (her)inrichting echter zeker zo groot als de Zandweerdplas.
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Alternatief C. Niet alleen vergroot de Zandweerdplas, ook de eerste hank stroomafwaarts van de
plas komt beschikbaar voor roeiers. De accommodaties moeten worden geclusterd ook om het
zeilen mogelijk te maken op het breedste gedeelte van de plas. Gebruik water door recreanten
en watersporters is in dat geval beter gescheiden. Score dan: ++.

Veiligheid watersporters (samenstelling sociale veiligheid. veiligheid t.o.v. beroepsscheepvaartl
Alternatief A scoort een 0 vanwege beperkte wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie.

Alternatief B scoort op beide deelcriteria negatief (veiligheid t.o.v. beroepsvaart en sociale
veiligheid), vandaar - -.

Alternatief C scoort een verbetering (+) vanwege het verlaagde aantal roeibewegingen op de
IJssel waardoor incidenten met beroepsvaart verminderen en de veiligheid voor de watersporter
verbetert. De sociale veiligheid is vergelijkbaar met de huidige situatie. De SWD zijn negatief
over de gestrekte ligging van de jachthaven langs de Rembrandtskade. De sociale controle zou
verminderen en de incidenten met zwemmers zouden blijven bestaan. In stedenbouwkundig
opzicht scoort dit alternatief echter beter. In het MER moet op een later moment (fase 2) de voor-
en nadelen nader worden onderzocht in een situatie waarbij ook duidelijk is hoe de rest van de
strook uiterwaard langs de Rembrandtskade zal worden ingericht.

Aantrekkelijkheid locatie voor watersporters
De verenigingen verwachten qua ledental in A en C een toename, in B een aanzienlijke afname
vanwege een onaantrekkelijke locatie, die bovendien beduidend slechter bereikbaar is.
In C wordt een extra toename verwacht voor de Roeivereniging naar analogie van andere
verenigingen in het land. Qua passanten wordt bij Been verslechtering3 verwacht.
In alternatieven A en C zal de ontwikkeling van het aantal passanten afhangen van de kwaliteit
van de herinrichting van de watersportvoorzieningen zelf' maar ook van de directe
Zandweerdomgeving.

Relatie met stadsontwikkeling
In aansluiting op de aantrekkelijkheid voor watersporters, vallen de alternatieven A en C goed te
combineren met de stadsontwikkeling in de Zandweerdomgeving en de plannen om de
watersport accommodaties in die omgeving door clustering kwalitatief een impuls te geven.
Van beide alternatieven scoort alternatief C ++ en alternatief A een + gelet op de grotere
nabijheid tot de Wellen, de Zandweerd en de stad en het onverstoorde zicht vanaf de hoek aan
de noordzijde richting Stobbenwaarden.
Bij alternatief B (Veenoord-lTeugse Kolk) is de relatie met de stad veel geringer en zal terugloop
in ledental van watersporterenigingen en aantal passanten een negatieve impact op de
stadsontwikkeling hebben. Dit alternatief scoort daarom een -.

3 In de huidige jachthaven heeft de vereniging ca. € 20.000 aan inkomsten per jaar, naast de

inkomsten die de havenmeester en de stad genereert uit de ca. 5.000 gasten. De jaarlijkse groei
bedraagt ca. 10% en kan bijna niet meer geaccommodeerd worden. De verwachting voor alternatief B
is dat er zoveel inkomsten wegvallen, dat het hebben van een havenmeester niet meer loont en de
haven derhalve gesloten moet worden voor passanten.
4 In alternatief A is de geclusterde jachthaven in het voordeel ten opzichte van de langgerekte variant

in C door de grote afstanden die afgelegd moeten worden tot de centrale voorzieningen. Bovendien is
het welkom heten van passanten door de havenmeester bij deze afstanden niet meer te doen.
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G3 - Hengelsport: diversiteit en toegankelijkheid viswater (IJsseli hanken)
Voor wat betreft de hengelsport geldt dat de huidige oevers van de IJssel en met name die van
de Munnikenhank zeer bijzonder zijn en voor vele vissers behorende tot diverse verenigingen
van groot belang. Het aantal vissers dat van deze viswateren gebruik maakt bedraagt meerdere
duizenden per jaar. Sommigen van het bezoeken reeds vele tientallen jaren dezelfde stek. Met
name voor gehandicapte vissers is de bereikbaarheid in relatie tot de afstand tot de
parkeerplaats van groot belang. Dit subcriterium wordt getoetst op diversiteit (van het viswater)
en toegankelijkheid van de oever.

Bij de drie alternatieven zijn de verschillen bij de belangrijke visstekken en wedstrijdoevers langs
respectievelijk de Bolwerksplas en de IJssel gering. De situatie is hier vergelijkbaar of beter
(minder prikkeldraad, betere paden en parkeerplaatsen) dan in de huidige situatie. In het KSO
gebied ontstaat bij alternatief B (verplaatsing watersport) een verbetering bij de Zandweerdplas
maar een verslechtering bij de Veenoord-lTeugse Kolk. Voor alle plassen moet overigens in het
MER goed onderzocht worden wat eventuele verondieping van de plassen met overtollige grond
kan betekenen voor de visstand (met name voor in dieper water pleisterende snoek).
In het KSO gebied ontstaan voorts bij alle alternatieven bijzondere kansen voor een verbeterde
toegankelijkheid (met name bij alternatief B en C) vanuit de weg en de pad infrastructuur bij de
Natuurderij. Het moet mogelijk zijn om hier met beperkte inspanning de situatie voor
gehandicapte vissers beter te maken dan in de huidige situatie.
Bijzondere aandacht verdient echter de situatie bij de Munnikenhank. Deze blijft alleen bij
alternatief Bals hank gehandhaafd. Bij A en C komt de Munnikenhank via de
Hengforderwaarden in open verbinding met de IJssel waardoor er een groot risico bestaat dat de
zeer bijzondere vissoorten samenstelling in deze hank definitief verloren gaat. Dat laatste heeft
bij de overall waardering van de alternatieven voor de hengelsport een groot gewicht. Alternatief
A en C scoren hierdoor een enkele -, omdat elders in het studiegebied de situatie gelijk blijft tot
verbetert. Alternatief scoort hier een duidelijke + door het behoud van de Munnikenhank.

G4 - Mogelijkheden voor oeverrecreatie (o.a. pootje baden)
Alternatief A. Door de toename van de rivierdynamiek ontstaan nieuwe laagten en
reliëfverschillen in het landschap. Hierdoor neemt de oeverlengte toe. Deze oevers zullen echter
slechts gedeeltelijk of voor een gedeelte van het jaar geschikt zijn voor oeverrecreatie (score: +).
Alternatief B. Langs de geulen worden brede natuuroevers aangelegd, die een functie hebben
voor de natuurrecreatie. De oeverlengte neemt aanzienlijk toe (score: ++).
Alternatief C. De oeverlengte neemt licht toe, maar neemt op sommige plekken ook wat af.
Langs de vernieuwde hanken worden kleine voorzieningen geplaatst. Het effect van alternatief C
op de oeverrecreatie is licht positief (score: +).

G5 - Verlies aan landbouwgrond
Alternatief A. Door de nadruk op ruimte voor de rivierdynamiek en natuurontwikkeling is de
verwachting dat het gebruik als landbouwgebied afneemt (score: - - ). Dit geldt met name voor de
weidefunctie, aangezien de hogere delen van het plangebied ongewijzigd blijven.
Alternatief B. Door de aanleg van nieuwe geulen treedt een lichte afname op in het areaal voor
agrarisch gebruik in de hogere delen van het plangebied (score: -).
Alternatief C. Voor de hoge delen van het plangebied treedt geen wijziging op. In de lagere delen
blijft landbouw (weidegebied) mogelijk, maar wordt dit gecombineerd met de aanleg van nieuwe
hanken en natuurontwikkeling. Over het geheel genomen neemt het areaal landbouwgrond
daardoor iets af (score:-).
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G6 . Kwaliteit woonomgeving
De plannen hebben mogelijke een indirect effect op de woonkwaliteit in de directe omgeving van
het plangebied. Elders in deze MER zijn reeds de extra hinder door geluidsbelasting, fijnstof en
de verkeer tijdens de uitvoering beschreven. Tijdens de gebruiksfase wordt de woonkwaliteit
mogelijk beïnvloed door een toenemende parkeerdruk enlof door overlast van muggen.

Parkeerdruk
In alle alternatieven is sprake van een vergroting van de recreatieve aantrekkingskracht en
recreatieve voorzieningen, zowel aan de oost- als westzijde van de IJsseL. Alle alternatieven
bieden in principe voldoende mogelijkheden om deze toenemende parkeerbehoefte te
accommoderen binnen het plangebied. Een uitzondering daarop vormt het Worpplantsoen.
Het Worpplantsoen heeft in de huidige situatie al een overloopfunctie voor parkeren ten behoeve
van de binnenstad. Het beleid is gericht op een versterking van deze parkeerfunctie in
combinatie met verruiming van de vaartijden van het voetveer. In alternatief A worden de
mogelijkheden om deze functie te behouden verder beperkt, waardoor met name dit alternatief
kan leiden tot een verhoging van de parkeerdruk in de binnendijkse omgeving (de Hoven). A
scoort dan een -, B en C scoren een O.

Muggenoverlast
Voor alle alternatieven geldt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de inrichting van nevengeulen,
strangen en andere uiterwaard plassen leidt tot muggenplagen enlof stank. Ontwikkeling van
grote populaties steekmuggen kan alleen optreden als er grote oppervlaktes zeer ondiepe,
tijdelijke visloze plasjes ontstaan. Dit verschijnsel treedt niet in de periodiek stromende, deels
diepere rivierbegeleidende wateren omdat in deze uiterwaardwateren altijd veel vis zal
voorkomen, die zal prederen op de muggenlarven. Ervaringen uit andere natuurgebieden in
uiterwaarden leren dat natuurontwikkeling niet leidt tot overlast van muggen in de nabije
woonomgeving. Alle alternatieven scoren op dit aspect derhalve neutraal (0).

G7 - Bereikbaarheid woningen in gebruiksfase
Alternatief A. Er worden ten opzichte van de huidige situatie geen extra ontsluitingsroutes
aangelegd. De bestaande routes zullen onder invloed van de rivierdynamiek minder goed
toegankelijk zijn in delen van het jaar (score: -).
Alternatief B. Ten opzichte van de huidige situatie neemt de inundatiefrequentie toe. De geulen
zullen tijdens hoogwaterperiodes een barrière vormen voor de bereikbaarheid van de
uiterwaarden als geheel (score: - ; betreft slechts delen van het jaar).
Alternatief C. Ten opzichte van de huidige situatie neemt de inundatiefrequentie toe. De hanken
zullen tijdens hoogwaterperiodes een barrière vormen voor de bereikbaarheid van een gedeelte
van de uiterwaarden (score: -).

G8 - Sloop woningen
Alleen bij alternatief A wordt èèn woning met opstallen gesloopt. Dit betreft de woning op het
voormalige steenfabrieksterrein in het KSO gebied bezuiden de Hengforderwaarden (IJsseldijk
39). Dit wordt negatief gewaardeerd. De andere alternatieven scoren hier neutraal.

G9 - Robuustheid van alternatieven ten aanzien toekomstige ontwikkelingen
De robuustheid van de drie alternatieven ten aanzien van 'ingrijpende' ontwikkelingen in de
toekomst kan uiteenlopen. Voor de beoordeling van deze robuustheid is vooral gekeken naar
ontwikkelingen die nog niet in concrete plannen zijn voorzien, maar wel een reëel scenario
vormen. Daarnaast is gekeken in welke mate het concept van een alternatief flexibel is om in te
spelen op toekomstige ontwikkelingen dan wel overeind blijft als die ontwikkelingen zich
voordoen.
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Bij dit soort ontwikkelingen kan worden gedacht aan een verder toenemende waterafvoer in de

(meer dan 16.000 m3/sec bij Lobith). Ook een extra verkeersbrug over de IJssel nabij Deventer
of verdergaande stedelijke ontwikkelingen aan de westkant IJsselsprong) vormen dergelijke
scenario's.

Grotere afvoer door de IJssel
Een grote afvoer van de IJssel zal aanvullende veiligheidsmaatregelen vergen. Zowel binnen het
bestaand stedelijk gebied alsook daarbuiten (hoogwatergeul). Hierbij valt op dat alternatieven B
en C meer ruimte hebben voor het opvangen van meer water, dan A, doordat hier al sprake is
van grootschalige vergraving en daarbij de natuurontwikkeling zorgt voor enige extra opstuwing.
Ten aanzien van alternatief B dient evenwel te worden opgemerkt dat de spuikokervariant geen
ruimte laat voor aanvullende rivierverruiming, omdat de technische beperking van deze oplossing
dat niet toeiaat. De geulen en hanken in A en C zijn wat dat aangaat flexibeler.

Verkeersbrug
Een derde oeververbinding ter hoogte van de hoek Rembrandtkade - Roland Holstlaan vormt
een toekomstscenario waaraan de flexibiliteit van de alternatieven aan kan worden getoetst. De
alternatieven zijn hierin nauwelijks onderscheidend, hoewel alternatief B zich enigszins positief
onderscheidt omdat er geen watersportactiviteiten meer aanwezig zijn in de Zandweerdplas. Met
name zeilers met hoge masten zouden hinder kunnen ondervinden van een dergelijke brug.

IJsselsprong
Door stedelijke ontwikkelingen aan de westzijde van de IJssel zal de recreatiedruk op de
uiterwaarden aan deze zijde van de IJssel naar verwachting verder toenemen. Dit betekent dat
met name in de Ossenwaard en de Bolwerksplas in de toekomst wellicht meer mogelijkheden
zouden moeten worden ontwikkeld dan nu reeds voorzien in de alternatieven.
De alternatieven onderscheiden zich nu wel enigszins ten aanzien van flexibiliteit om
voorzieningen verder te ontwikkelen. Rondom Bolwerksplas lijkt alternatief B het meest gunstig
vanwege de tweezijdige bereikbaarheid. Alternatief C heeft het grootste wateroppervlak wat ook
weer mogelijkheden biedt.

De Ossenwaard is wat minder onderscheidend. Het schiereiland is bij alle alternatieven
bereikbaar via de Worp (al dan niet via een bruggetje voor het IJssel hotel). Door de aanleg van
een voetgangersbrug aan de noordkant van de Ossenwaard kan een rondwandeling worden
gecreëerd wat de mogelijkheden voor recreatie langs de IJssel vergroot.

Samenvattend kan worden gesteld, dat alternatief C de meest robuuste van de drie is (score +),
terwijl alternatief A (score -) en alternatief B (score 0) lager scoren.
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Tabel 1.8.2: SamenvattinQ beoordelino LandschaD. cultuurhistorie en archeoloaie
Code Beoordelinascriterium Alternatief A Alternatief B Alternatief C

G1 Toeqankeliikheid en bereikbaarheid van recreatieve qebieden 0 ++ ++

G2 Watersport Beschikbaarheid ruimte + + ++

Veiliaheid (sociaal en t.O.V. beroeosvaarü 0 -- +

Aantrekkelijkheid locatie + - +

Relatie stadsontwikkelina + - ++

G3 Hengelsport - + -

G4 Moqeliikheden voor oeverrecreatie + ++ +

G5 Verlles aan landbouwarond - - - -

G6 Kwaliteit woonomgevinn 0 0 0

G7 Bereikbaarheid woninaen in qebruiksfase - - -

G8 Slooo woninaen - 0 0

G9 Robuustheid t.a.v. toekomstige ontwikkelinoen - 0 +

Legenda:

Kleine verslechtering kan optreden

Grote verslechtering kan optreden

o Neutraal effect I geen significant effect

+ Kleine verbetering kan optreden

++ Grote verbetering kan optreden
X Niet van toepassing

Mitigatie
Mogelijke maatregelen ter mitigatie van (negatieve) effecten zijn:
. stimuleren van alternatieve vormen van landbouw in de uiterwaarden; en

. periodiek door laten stromen van stilstaand water.

1.9 Kosten en baten

1.9.1 F1 - Realisatiekosten

Methodiek
De realisatiekosten zijn geraamd conform de systematiek PRI-2003 (bron PRI-raming SNIP-2A
RvR Deventer, februari 2008). In onderstaande tabel zijn de resultaten van de kostenraming
samengevat. Mogelijke baten zijn bij de vermelde bedragen inbegrepen.

Tabel 1.9.1: Resultaten kostenrarnina realisatie kosten Der alternatief (bedraaen X 1.000.000 euro, incl. BTW

Code Beoordeli ngscriteri urn Alternatief Alternatief Alternatief

A B C

KSO UitvoerinQskosten (PRI =1- 25%), 35-50 30-45 25-40
F1

BWO Uitvoerinaskosten (PRI =1- 25%), 25 - 40 45 -70 25-40
KSO = Keizers-, Stobben- en OIsterwaarden, BWO = Bolwerkplas, De Worp en Ossenwaard

De bij de ontgraving vrijkomende bouwstoffen vertegenwoordigen een marktwaarde. De hoogte
van deze marktwaarde is sterk afhankelijk van onder meer:
. de aard van de bouwstof (roofgrond, keramische klei, overige klei zand);
. de fysische kwaliteit (o.a. humus- vochtgehalte) en chemische kwaliteit (verontreinigingen);

. de complexiteit van het ontgravingsproces (o.a. benodigd materieel);

. en vooral de marktsituatie ten tijde van de ontgraving (vraaglaanbod van bouwstoffen).
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De vraag naar vrijkomende bouwstoffen kan komen vanuit:
. keramische industrie (keramisch geschikte klei);
. zand handel (industriezand);
. weg- en waterbouw (zand en klei voor ophogingen, geluidswallen);
. maar ook voor dempinglverondieping van bestaande diepe putten langs de grote rivieren.

Een betrouwbare inschatting van de baten (opbrengsten) kan in dit stadium nauwelijks worden
gemaakt hetgeen ook wordt bevestigd door marktpartijen die intensief opereren op deze markt.

1.9.2 F2 - Maatschappelijke kosten en baten

Methodiek
Onderstaand zijn de resultaten gepresenteerd van de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

(MKBA) die in het kader van het project Ruimte voor de Rivier Deventer is uitgevoerd (Royal
Haskoning, 2008). Een MKBA is een beleidsondersteunend instrument waarin investeringen en
economische, maatschappelijke en ecologische kosten en baten van de verschillende
alternatieven op een overzichtelijke manier met elkaar worden vergeleken. Hierin worden de
effecten zoveel als mogelijk in geld uitgedrukt, wat een monetaire maat geeft van de effecten op
het welzijn van de bevolking. Het doel is om inzicht te geven in de maatschappelijke waarde van
de alternatieven en tevens om een inschatting te geven over de onzekerheid van de schattingen.

De uitgevoerde MKBA is uitgevoerd op regionaal niveau om zo de regionale effecten op het
gebied van economie, recreatie, verenigingsleven en milieu goed voor het voetlicht te kunnen
brengen. Alleen de effecten die van elkaar onderscheidend zijn tussen de verschillende
alternatieven worden besproken. Hierdoor is het niet mogelijk om aan te geven of het project een
positief maatschappelijk rendement heeft.
Een negatieve netto contante waarde impliceert dus niet dat het project zal leiden tot negatieve
welvaartseffecten. Het is alleen mogelijk om aan te geven welke alternatief als beste of slechtste
scoort. De MKBA is uitgevoerd op kentallenniveau. Dit betekent dat veel van de effecten via
kentallen worden weergegeven die gebaseerd zijn op bestaande studies en richtlijnen.

Resultaten
In de analyse is er voor het nulalternatief en de drie projectalternatieven gekeken naar de
investeringskosten, exploitatiekosten, vermeden overstromingsschade, en naar de economische
en sociale effecten voor de regio. Deze laatste effecten omvatten effecten voor de Natuurderij en
landbouw in de regio, de belevings- en verervingswaarde van archeologische en
cultuurhistorische elementen, woongenot door de aanwezigheid van natuur, effecten op toerisme
en recreatie, effecten op vis- en watersportverenigingen, effecten voor het pand aan de IJsseldijk
39 en milieu- en natuureffecten. Voor effecten op toerisme en recreatie is gekeken naar effecten
voor het IJsselhotel, de stadscamping, het voetveer, en effecten op wandelaars en fietsers. Voor
zover mogelijk zijn deze effecten gekwantificeerd en gemonetariseerd.

Effecten zijn bepaald aan de hand van dit MER, bestaande (gemeentelijke) documenten over
ontwikkelingen op het gebied van recreatie, toerisme en watersport, de slachtoffer en schade
module van het hoogwaterinformatiesysteem (HIS-SSM), kentallen op het gebied van de
ecologische waarde van natuur- en milieu, en gesprekken met experts en ervaringsdeskundigen.
Op basis van deze gegevens is een inschatting gemaakt van de effecten van de verschillende
alternatieven en de onzekerheidsmarge van deze schattingen. Onderstaande tabel toont de
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monetaire waarden van de verschillende effecten. Er wordt opgemerkt dat deze getallen
voorzichtig geïnterpreteerd dienen te worden en dat de gemiddelde waardes altijd in samenhang
met de boven- en ondergrenzen bekeken dienen te worden.

92 M h . ffTabel 1. . : onetaire sc attinaen van e ecten.

Alternatief A Alternatief B Alternatief C

Investeringen KSW 1 -€ 40.385.961 -€ 34.487.021 -€ 32.245.245

lnvesterinqen BWO 1 -€ 29.497.572 -€ 40.881.924 -€ 30.994.393

Exploitatiekosten -€ 291.366 €O €O

Vermeden overstrominasrisico € 30.165.842 € 30.165.842 € 30.165.842

Natuurderii -€ 679.853 € 2.233.803 € 776.975

Belevinas-en verervinaswaarde -€ 256.318 -€ 124.276 -€ 124.276

Woonçienot € 7.074.135 € 14.148.270 € 14.148.270

Recreatie en Toerisme -€531.011 -€ 15.074.219 -€ 19.750

Vereniainaen -€ 3.699.111 -€ 2.059.404 -€ 280.809

IJsseldïk 39 -€ 680.000 € 1.165.463 € 1.48.194

Natuur- en milieuwaarden € 677736 € 269.393 € 144.261

Totaal MaatschaDoelik Effect -€ 38.103.479 -€ 44.644.072 -€ 16.680.931

Onderqrens -€ 81.04.152 -€ 93.399.098 -€ 57.617.182

Bovenqrens € 24.875.440 € 31.302.184 € 51.407.702

1) exclusief investeringskosten voor hotel, camping en verplaatsen jachthaven. Deze investeringskosten zijn meegenomen in

de effecten op recreatie.

Tbl193M h ff I . t ka e . . . onetaire sc attinaen van e ecten, exc usie investinas asten
Alternatief A Alternatief B Alternatief C

Exploitatiekosten -€ 291.366 €O €O

Natuurderii -€ 679.853 € 2.233.803 € 776.975

Belevinas-en verervinaswaarde -€ 256.318 -€ 124.276 -€ 124.276

Woonaenot € 7.074.135 € 14.148.270 € 14.148.270

Recreatie en Toerisme -€ 29.624 -€ 49.374 -€ 19.750

Vereniçiinçien -€ 3.373.844 -€ 1.18.270 € 44.458

IJsseldiik 39 -€ 680.000 € 1.165.463 € 1.48.194
Natuur- en milieuwaarden € 677736 € 269.393 € 144.261

Totaal MaatschaDDelïk Effect € 2.440.866 € 15.925.009 € 16.718.133

Onderarens -€ 6.260.401 € 7.034.568 € 8.192.826

Bovençirens € 25.290.403 € 46.076.704 € 46.465.845

De resultaten tonen aan dat vanuit MKBA perspectief, alternatief C een voorkeur heeft en
alternatief B het laagste netto rendement heeft. Indien de investeringskosten buiten beschouwing
worden gelaten en er alleen wordt gekeken naar de economische en maatschappelijke effecten,
scoren alternatief B en C nagenoeg even goed. De hoogte van de investeringskosten van
alternatief B, en dan met name de kosten van de duiker bij het IJsselhotel, maken dat alternatief
B in het totaaloverzicht zo laag scoort.

Een analyse per deelgebied toont aan dat voor het gebied Bolwerksplas - de Worp -
Ossenwaard, alternatief B als laagste scoort en alternatief A en C ongeveer even goed scoren.
Indien de investeringskosten buiten beschouwing worden gelaten scoren de alternatieven B en C
nagenoeg even goed.
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In het gebied Keizers-, Stobben- en OIsterwaarden heeft alternatief C een voorkeur. Indien er
alleen wordt gekeken naar de economische en maatschappelijke effecten zijn de verschillen
tussen de alternatieven B en C nauwelijks onderscheidend. Bij alternatief B zullen de effecten
voor de watersportverenigingen naar verwachting het grootste zijn in verband met de
verplaatsing van de naar de Veenoordplas. Bij alternatief B zijn er echter wel meer
mogelijkheden voor wandel- en fietsrecreatie en de visverenigingen.

Deze analyses tonen aan dat alternatief C zowel goed scoort op de totale welvaartseffecten

(inclusief investeringskosten) alsmede op de maatschappelijke effecten (score ++). De resultaten
hiervan zijn robuust en zijn nauwelijks afhankelijk van de gemaakte aannames. Alternatief B
scoort laag in het totaaloverzicht vanwege de hoogte van de investeringskosten, maar heeft wel
een groot positief maatschappelijk effect, behalve voor de watersportverenigingen (score++).
Alternatief A scoort het minst, met name door het als lager ingeschatte effect op woongenot en
de lagere recreatieve en landbouwkundige opbrengsten in de Keizers- en Stobbenwaarde.
Alternatief A scoort wel het hoogste op natuur- en milieuwaarden (score +).

Alternatief A Alternatief B Alternatief C

+ ++ ++

Legenda:

Kleine verslechtering kan optreden

Grote verslechtering kan optreden

o Neutraal effect I geen significant effect

+ Kleine verbetering kan optreden

++ Grote verbetering kan optreden
X Niet van toepassing
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