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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Werk natuurdoelen voor Ooijse Graaf beter uit 
 
Het is onduidelijk wat de ecologische doelen zijn voor het gebied van de Ooijse 

Graaf. Daardoor is niet helder welke maatregelen er nodig zijn om rietmoeras met 

een hoge kwaliteit te laten ontstaan. Dat zegt de Commissie voor de milieueffect-

rapportage in haar advies over dit rapport. De provincie Gelderland had de Com-

missie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

K3Delta en Stichting Ark Natuurontwikkeling willen de Ooijse Graaf, een rivierarm tus-

sen de Ooijpolder en de Millingerwaard bij Nijmegen, herinrichten. Het plan is onder 

meer om omringende natuurgebieden te verbinden, het rietmoeras te vergroten en het 

gebied gedeeltelijk te ontgronden. Voordat de gemeenteraad van Berg en Dal besluit 

over de bestemmingsplanwijziging en de provincie Gelderland over de ontgrondings-

vergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

In het rapport ontbreekt een systematische beschrijving van wat er nodig is om het riet-

moeras en het leefgebied voor moerasvogels te laten ontstaan. Hiermee zou meer in-

zicht ontstaan of de maatregelen voldoende zijn om de natuurdoelen te halen, zegt de 

Commissie.  

 

Het rapport beschrijft goed wat het effect van de toekomstige natuur op de grondwater-

standen is. Wel ontbreekt een beschrijving van het effect op de grondwaterstroming van 

het tijdelijke deel van de plas, die voorafgaat aan het inrichten van het rietmoeras. Vol-

gens de Commissie moet dit beter worden onderzocht.  

 

Ten slotte is het advies om het stikstofonderzoek aan te passen. Er is nu gerekend met 

een aanlegperiode van zes jaar. De plas zal wellicht in een kortere tijd worden aange-

legd waardoor de uitstoot door de werkzaamheden per jaar hoger is. Hierdoor is de 

jaarlijkse stikstofdepositie mogelijk onderschat en dit kan effecten hebben op de natuur.  

 

De gemeente en de provincie hebben aangegeven dit advies over te nemen.  

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de provincie Gelderland en de gemeente Berg en dal - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3608
http://www.commissiemer.nl/

