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Gendtse Waard

Hoe verloopt de procedure verder?
De doelen voor de Gendtse Waard komen neer op meer ruimte voor water en natuur. De plannen worden
ontwikkeld aan de hand van de wettelijke procedure voor de milieueffectrapportage. Deze is op te delen in de

De Gendtse Waard, een uiterwaard aan de noordoever van de

volgende stappen:

Waal, is een veelzijdig gebied met natuur, wonen en bedrijvigheid.
De Gendtse Waard speelt ook een belangrijke rol bij het afvoeren van

Stap 1: Startnotitie (inspraak 26 februari tot 9 april 2009)
De Startnotitie is in feite het onderzoeksvoorstel voor de milieueffectrapportage. Om een plan voor de inrichting

rivierwater naar zee. Vanuit veiligheid en natuur is er aanleiding om

van de Gendtse Waard te maken wordt onderzoek gedaan naar de alternatieven die benoemd zijn in de Startnotitie.

een inrichtingplan te maken voor de inrichting van de Gendtse Waard.

De alternatieven geven verschillende inrichtingsmogelijkheden aan. Het is dan ook belangrijk dat alle te onderzoe-

Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft opdracht gekregen van Rijkswaterstaat

ken mogelijkheden in de Startnotitie zijn opgenomen. U mag aangeven of deze inderdaad voldoende opgenomen

en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een

zijn. Dit kan gedurende de inspraakprocedure.

waterstandsverlaging te realiseren én nieuwe natuur te ontwikkelen in de
Stap 2: Milieueffectrapport (mei tot augustus 2009)

Gendtse Waard. Deze ontwikkelingen worden door DLG integraal

In het milieueffectrapport (MER) worden de gevolgen en (milieu)effecten van de alternatieven in gebiedsinrichting

aangepakt.

onderzocht. Na het onderzoek is bekend hoeveel ruimte voor water en natuur bij bepaalde alternatieven ontstaat.
Ook andere effecten, zoals de effecten op cultuurhistorie, bestaande natuur en bereikbaarheid worden onderzocht.
Hieruit blijkt in welke mate bepaalde inrichtingskeuzes aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied bijdragen.

Het inrichtingsplan is m.e.r.-plichtig. Dit houdt in dat er een milieueffect-

Stap 3: Voorkeur voor inrichtingsplan (juli tot oktober 2009)

rapportage moet worden gemaakt. De eerste stap in de m.e.r. procedure is

De uitkomsten van het MER maken het mogelijk de verschillende gebiedsinrichtingen tegen elkaar af te wegen. Dit

de Startnotitie. De Startnotitie is in feite een onderzoeksvoorstel.

leidt tot een voorkeur voor de inrichting van de Gendtse Waard, het Voorkeurs Alternatief (VKA). Na de vaststelling

Ter voorbereiding van het uiteindelijke inrichtingsplan zijn in de Startnotitie

op hoofdlijnen kan het definitieve plan worden uitgewerkt.

verschillende alternatieven met inrichtingsmaatregelen opgesteld.
In 2009 wordt onderzoek gedaan naar de milieueffecten van deze verschillende

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat neemt een besluit op basis van het voorkeursalternatief met

alternatieven. Dit wordt vervolgens verwerkt in een milieueffectrapportage.

maart 2009

Stap 4: Vaststellen voorkeursalternatief door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (december 2009)
onderbouwing.

Inspraakmogelijkheden

De Startnotitie ligt vanaf 26 februari 2009 ter inzage. Op de publicatie van de
Startnotitie volgt een inspraakprocedure waarbij iedere burger kan aangeven of het
onderzoeksvoorstel volledig is. Deze brief geeft een samenvatting van de inhoud
van de Startnotitie en zet de procedure rond inspraak uiteen.

Rivierveiligheid en natuurontwikkeling

Initiatiefnemer:

Uw reactie indienen

De hoogwaters van 1993 en 1995 hebben aangetoond dat de bescherming van

De Dienst Landelijk Gebied realiseert het inrichtingsplan in opdracht van

Nu u weet hoe de startnotitie eruit ziet willen we graag weten of deze volgens u compleet is. Wordt alles onder-

het rivierengebied blijvende aandacht vraagt. Het kabinet heeft daarom in

Rijkswaterstaat en het ministerie van LNV. Naast de doelstelling voor

2006 besloten om toekomstige hoge afvoeren veilig naar zee te voeren door

beschermen tegen overstroming en het ontwikkelen van nieuwe natuur

de rivieren meer de ruimte te geven. In de Planologische Kernbeslissing (PKB)

moeten de doelstellingen samen ook leiden tot het toenemen van de

Ruimte voor de Rivier zijn 41 maatregelen opgenomen die daar samen voor

ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Daarbij wordt zoveel mogelijk

moeten zorgen . Voor de Gendtse Waard is de maatregel het verlagen van de

rekening gehouden met alle eisen en wensen vanuit de omgeving.

zocht wat onderzocht moet worden? Heeft u nog andere ideeën? Het gaat er nu nog niet om hoe het gebied moet
worden ingericht. Het gaat om de vraag wat onderzocht moet worden om straks het voorkeursalternatief te kunnen

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van:

kiezen.

kades op een aantal plaatsen in de Suikerdam en Polderkade naar Steenfa-

Informatieavond

briek De Zandberg. De waterstand bij hoogwater wordt hierdoor 8 cm lager.

Hoofddoelen van het project Gendtse Waard
Naar aanleiding van het verschijnen van de startnotitie organiseert de provincie een openbare hoorzitting /

Daarnaast is de Gendtse Waard als natuurontwikkelingsgebied aangewezen

informatieavond.

in het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) van het ministe-

Hierbij bent u van harte uitgenodigd.

19.30 uur

U kunt inspraak op de startnotitie schriftelijk indienen bij:
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090

Tekst: M. ten Haaf, N. Geurts van Kessel, DHV
Fotografie: DLG, M. ten Haaf, N. Geurts van Kessel
Figuren: P. Schengenga, HNS Landschapsarchitecten
Vormgeving: A. Timan, DHV
Druk: Cendris

6800 GX Arnhem
Onder vermelding van zaaknummer 2009-003275
De startnotitie ligt ter inzage bij de provincie Gelderland en de gemeente Lingewaard.
En is te downloaden van www.ruimtevoorderivier.nl/ Gendtse Waard

invulling aan de realisatie van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Er moet

•

Het realiseren van 250 hagrootschalige dynamische nieuwe natuur.

250 ha. nieuwe dynamische natuur ontwikkeld worden in het gebied. Dit zijn

•

Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke

landschapselementen die kenmerkend zijn voor een dynamische rivier, zoals
i.s.m. HNS Landschapsarchitecten en Stroming

Heeft u vragen?
Dienst Landelijk Gebied, regio-Oost
Contactpersoon: Dhr. C. de Vaan
T: 026-3781200

Kijk ook op :
www.ruimtevoorderivier.nl/ Gendtse Waard
www.dienstlandelijkgebied.nl

DLG realiseert groene plannen voor 16 miljoen Nederlanders!

Plaats: Café Restaurant De Klok Markt 1 te Gendt

Het op vereiste niveau brengen van de bescherming tegen overstroming
(8 cm waterstandsdaling)

rie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit programma geeft

Uitvoerend adviesbureau:

Datum: Woensdag 25 maart
Tijd:

•

kwaliteit van het rivierengebied

nevengeulen en overstromingsvlakten met moeras en ooibos.

Planhistorie

Wat staat er in de Startnotitie?

Er zijn eerder ook plannen gemaakt voor de inrichting van de Gendtse Waard.

De Startnotitie vormt de formele start van de procedure van een milieueffect-

De planhistorie gaat al weer terug tot medio jaren negentig van de vorige

rapportage (m.e.r.). In de Startnotitie zijn de doelstellingen en uitgangspunten

eeuw. Door verschillende initiatiefnemers zoals de landinrichtingscommissie

voor de inrichting beschreven. De huidige situatie en de autonome ontwikke-

Ooijpolder, het ministerie van LNV en Rijkswaterstaat zijn planuitwerkingen

lingen zijn uiteengezet. Het belangrijkste deel van de Startnotitie bestaat uit

verricht en weer stopgezet. De doelstellingen van de oude plannen waren al

het voorstel voor de alternatieven, Elk alternatief is een combinatiepakket van

snel achterhaald en zijn daardoor niet tot uitvoering gekomen. DLG heeft

maatregelen voor de inrichting van de Gendtse Waard. Hierover staat op de

vorig jaar opdracht gekregen van Rijkswaterstaat om de maatregelen uit de

binnenzijde van deze nieuwsbrief meer. Tot slot staat in de Startnotitie

PKB voor de Gendtse Waard te realiseren, en dit te combineren met het

aangegeven welke effecten de alternatieven kunnen hebben, en op welke

NURG-programma.

punten de alternatieven beoordeeld zullen worden in het milieueffectrapport.

Op dit moment zijn er harde einddata voor het inrichten van de Gendtse
Waard vanuit veiligheid (2014) en vanuit natuur (2015) Er komt één integraal
inrichtingsplan, waarin alle doelen verenigd worden.

>>

>>
Ingrediënten voor het uiteindelijke plan
Ieder alternatief is een combinatiepakket van maatregelen voor de inrichting. De alternatie-

Alternatief 4a | Vergroten dynamiek gehele uiterwaard

ven samen geven alle mogelijke ingrediënten voor het uiteindelijke inrichtingsplan. Het is

kades t.b.v.
laagdynamische natuur

niet zo dat er een keuze gemaakt moet worden tussen de alternatieven. De alternatieven

hoogwatergeul

grazige ruige vegetatie
moerasvegetaties
ooibosontwikkeling

geven juist de volledige bandbreedte weer van mogelijke maatregelen. Het uiteindelijke
inrichtingsplan kan gebaseerd zijn op 1 van de alternatieven, maar kan ook worden

brug + coupure
ca. 10,5m +NAP

brug

samengesteld uit verschillende alternatieven.
vergraven en
vergroten opening

In de Startnotitie zijn 4 onderscheidende alternatieven en een aantal varianten ontwikkeld

zoekgebied
zandwinning

om zo het speelveld van mogelijkheden te onderzoeken. Alle alternatieven moeten zorgen
dat de vereiste waterstandsdaling wordt gehaald, dat er voldoende nieuwe natuur wordt

kleine verbinding

ontwikkeld en dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied toeneemt.
De 4 alternatieven met varianten zijn op deze bladzijde weergegeven.

weg verhogen zodat
huidige situatie niet verslechtert

Alternatieven
									

Alternatief 1 | PKB alternatief

Alternatief 4b | Vergroten dynamiek gehele uiterwaard

- Alternatief 1: PKB-alternatief

blijft laag
dynamisch
brug + coupure
ca. 13.5m +NAP

brug + coupure
ca. 13.5m +NAP
brug + coupure
ca. 13.0m +NAP

- Alternatief 4a/b/c: Vergroten dynamiek gehele uiterwaard

Het eerste alternatief is het PKB-alternatief, waarin de maatregelen 		

Dit alternatief is het meest dynamische en daarmee meest natuur-		

vanuit de PKB Ruimte voor de Rivier exact zijn overgenomen. Dit 		

lijke alternatief. Zowel de west- als de oostzijde van de uiterwaard 		

PKB-alternatief vormt een referentie voor de veiligheidsdoelstelling

wordt hoogdynamisch met veel ruimte voor natuur en kansen voor

en kosten. Er wordt op 3 plekken een kadeverlaging (coupure) 		

natuurontwikkeling. Dit gebeurt door het aanleggen van een 		

aangebracht, één in de Suikerdam en twee in de Polderkade.

hoogwatergeul, die eventueel ook ingericht kan worden als 		

Er vinden verder geen ingrepen plaats in de uiterwaard.

permanent stromende nevengeul. Er wordt 1 kadeverlaging 		

Bij ieder volgend alternatief wordt met het oog op de natuurlijke 		

gerealiseerd in de Suikerdam.

robuuste geulen
grazige ruige vegetatie
moerasvegetatie
ooibosontwikkeling
lichte brug + coupure
ca. 10,5m +NAP

brug
vergraven en
vergroten opening

zoekgebied
zandwinning
weg verhogen

en landschappelijke processen de dynamiek verhoogd met meer 		

kleine verbinding

maatregelen in het gebied. Hierdoor verschilt de natuurlijke 		

De varianten van dit basisalternatief verschillen voornamelijk op het

dynamiek en landschappelijke inrichting per alternatief.

thema bereikbaarheid en de mate waarin zandwinning plaats vindt 		

weg verhogen

dempen plas

en de mate waarin dit nog zichtbaar is na oplevering. In alle 		
varianten van dit alternatief vindt zandwinning plaats, in de 		
Alternatief 2 | Herstel Overstromingsvlakte

- Alternatief 2: Herstel overstromingsvlakte
stroombaan

grazige ruige vegetatie
moerasvegetaties
ooibosontwikkeling
brug + coupure
ca. 12m +NAP

varianten 4b en 4c blijft dit meer in het landschap zichtbaar. In 		

Dit alternatief heeft als basisgedachte het herstellen van de

alternatief 4b worden overgedimensioneerde geulen gerealiseerd 		

dynamiek van het water in het grootste gedeelte van de overstro-		

en in alternatief 4c blijven zandwinplassen in de eindsituatie 		

mingsvlakte van de Gendtse Waard. Aan de westzijde van de 		

aanwezig. De effecten op veiligheid en natuur en andere functies 		

Gendtse Waard zal vaker water worden ingelaten. Er wordt 1 		

van deze varianten zullen worden onderzocht.

Alternatief 4c | Vergroten dynamiek gehele uiterwaard
hoogwatergeul
grazige ruige vegetatie
moerasvegetatie
ooibosontwikkeling

kadeverlaging aangebracht in de Suikerdam en door het verwijde-		

brug

ren van opgaande vegetatie wordt een stroombaan voor het water 		

Uitgangspunt in alle varianten is dat de huidige bereikbaarheid niet

vrijgehouden.

verslechterd. In alternatief 4a wordt een brug aangelegd over de 		

knip + coupure
ca. 10.5m +NAP
weg verhogen

vergraven en
vergroten opening

plas na
zandwinning

Suikerdam, waardoor net als in de huidige situatie iedereen bij 		

beheer overlaat
aanpassen

hoogwater langs deze weg het gebied kan verlaten. In alternatief 4b

- Alternatief 3a/b: Vergroten dynamiek westelijk deel
uiterwaard

weg verhogen zodat
huidige situatie niet verslechtert

grote verbinding

wordt een brug voor licht verkeer aangelegd over de coupure. De 		
toegangsweg wordt zover opgehoogd dat de bereikbaarheid gelijk 		

In dit alternatief wordt bovenop de maatregelen van alternatief 2 		

blijft aan de huidige situatie In alternatief 4c loopt de route bij 		

ook de dynamiek in het westelijke gedeelte van de Gendtse Waard 		

hoogwater langs de steenfabriek. Hier wordt de weg dan ook

vergroot, zodat hier natuur kan ontstaan die karakteristiek is voor 		

verhoogd. Deze laatste variant biedt ook ruimte voor de ambities

gebieden die regelmatig overstromen. Dit gebeurt o.a. door het 		

van de steenfabriek, zoals de aanleg van een loswal en uitbreiding 		

uitgraven van de uitstroomopening en het verlagen van de 		

van het tasveld.

weg verhogen
loswal

dempen plas

tasveld

oeverwal. In de eerste variant is een kadeverlaging in de Suikerdam
aangebracht, in de tweede variant zijn 2 kadeverlagingen in de 		
Polderkade aangebracht.

Alternatief 3a | Vergroten dynamiek westelijk deel uiterwaard

Alternatief 3b | Vergroten dynamiek westelijk deel uiterwaard

stroombaan

Huidige situatie

stroombaan

grazige ruige vegetatie
moerasvegetaties
ooibosontwikkeling

Gendt
toegangsweg
ca. 11 m +NAP

grazige ruige vegetatie
moerasvegetaties
ooibosontwikkeling

brug + coupure
ca. 12m +NAP

Suikerdam

huidige hoogte tussen
ca. 14.2 en 15.2 m +NAP

vergraven en
vergroten opening

vergraven en
vergroten opening

stroomdalgraslanden

stroomdalgraslanden

oeverwalverlaging

oeverwalverlaging

kleine verbinding
weg verhogen zodat
huidige situatie niet verslechtert

brug + coupure
ca. 12m +NAP
brug + coupure
ca. 12m +NAP

kleine verbinding
weg verhogen zodat
huidige situatie niet verslechtert

Polderkade

overlaat
ca. 11.6 m +NAP (winter)
ca.12.6 m +NAP (zomer)
kade
ca. 13 m +NAP

Waal
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