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WOORD VOORAF

Inopdracht vandeCommissie voordemilieu-effectrapportage heeft het DLO-Staring
Centrumeerderin 1991eenbriefadvies uitgebracht,overdeeffecten vanalternatieven
uithethdustriezandwinningsplanGelderland2efaseopdegeomorfologische gesteldheid
vanhet Land van MaasenWaal.Waren inhet briefadvies vooralderesultaten vande
analysevanbelang,degehanteerdeonderzoeksmethodebevatteooknieuweelementen
die voor toepassing in toekomstige milieu-effectrapportages interessant zijn. Met de
publikatievanditrapportwordthieraanmeerbekendheidgegeven.De oorspronkelijke
inhoudvanhetbriefadvies isvoordezeuitgavenietgewijzigd,welzijnerenkelekleine
veranderingen in de tekst aangebracht.

SAMENVATTING

Doelvanditonderzoekistebepalenwatheteffect isvandeverschillende alternatieven
uithetIndustriezandwinningsplan Gelderland2efase,opdegeomorfologische gesteldheid vanhetLand vanMaas enWaal. Hetgaat daarbij omgrootschalige ontzanding
indriepotentiëlelocaties,metelkverschillendeinrichtingsvarianten.Hetonderzoekis
verricht als aanvulling opde milieu-effectrapportage.
Inditonderzoekzijnzoweldewaardevandegeomorfologische patronenenelementen
alsdematevanaantastingervangeanalyseerd,uitgaandevaneenfunctionele beschouwing.Dewaardevandegeomorfologische gesteldheid houdt verband metde functies
die terreinvormen enhetreliëf, als onderdeel vanhetnatuurlijk milieu vandemens,
inhetlandschap vervullen. Debelangrijkste functies inhetLand vanMaas enWaal,
deordenendefunctie endeinformatiefunctie zijn bijdeanalysebetrokken,evenalsde
ontwikkelingsmogelijkheden voor hetreliëf.
Degebruikteinformatieoverdegeomorfologische gesteldheidvanhetgebiedisontleend
aanbestaande(gepubliceerde)informatie.Omalsreferentiekader bijdebeoordelingvan
effecten tekunnen dienen zijn ookdeveranderingen gedurendedelaatstejaren ende
zogenaamde autonome ontwikkeling vanhet gebied beschouwd.
Voordeordenendefuncties zijn geenmethodenvoorwaarderingen effectvoorspelling
bekend.Ontwikkelingvaneenwaarderingsmethode zouveeltijd vergen;daaromis de
analysehiernietuitgeplitst ineenwaarderingeneeneffectvoorspelling. Voordebepalingvanheteffect zijn tweecriteriagebruikt:deabsolutehoogteligging endeligging
ten opzichte vandegeomorfologische eenheden, waarbij belangrijke reliëfgradiënten
meergewichthebbengekregen.DealternatievenF4AenF4Bzijngelegeninhetlaagste
deel vanhetLand vanMaas enWaal;demeest 'logische' plaats voor deaanlegvan
een plas binnendijks. Quavormgevingsluiten dealternatieven F4A,F4BenFIAzich
redeüjk aanbijdereedsbestaandepatronen.Ditintegenstellingtotdeoverigealternatieven,dieduseen (sterk) negatief effect hebben opdeordenende functies.
Voordewaarderingvandeiitformariefunctie isdemomenteelgebruikelijke waarderingsmethodegevolgd,waarindecriteriarepresentativiteit,samenhang,zichtbaarheid,zeldzaamheid en gaafheid worden gebruikt. Dewaardering ismetname uitgewerkt voor
patronen. Beoordelingscriterium voorhetbepalen vanheteffect vande verschillende
alternatievenishetverliesofdeaantastingvanwaardevollegeomorfologische patronen
of elementen. Aangezien hetgebied rondom alternatief Fl zeer waardevol is,is elke
aantastingvanhetgeomorfologische patroonzeernegatiefbeoordeeld.HetgebiedrondomlocatieF3heeft geenbijzondere waarde;heteffect vanontzandingisdaaromnihil.
DenegatievebeoordelingvanalternatiefF4Bwordtmedeveroorzaaktdoordathiernaar
verhouding een vrij groot deel vanhetpatroon vergraven wordt.
Ookeenmethodevoordevoorspellingvandeontwikkelingsmogelijkheden voorgeomorfologische processen is momenteel niet voorhanden. In deze analyse wordt danook
slechtsglobaalingeschatwatdekansrijkdomisvandemetelkaartevergelijken locaties.

Indeeffectvoorspelling worden deverschillende alternatieven vervolgens beoordeeld
ophet feit of deingreep demogelijke ontwikkelingen zal belemmeren. Deontwikkelingsmogelijkheden voorfluviatiele erosie-ensedimentatieprocessen en duinvorming
zijnlangsdeWaalbijzondergroot.Metdeaanlegvaneenhavenindeuiterwaardnemen
demogelijkheden voordeontwikkelingvannatuurlijketerreinvormendrastischaf.Alternatief Fl isdan ook zeer negatief beoordeeld, behalve bij de variant indeDreumelse
uiterwaard waar gebruikt gemaakt zal worden van een al eerder aan te leggen haven
vooreeninterim-ontzanding.IndeuiterwaardenlangsdeMaaszijndeomstandigheden
voor ontwikkeling niet gunstig en is het effect van de De alternatieven F3 en F4 als
neutraal beoordeeld.
Hetblijktdatdooreenfunctionele beschouwingengebruikmakend van geomorfologischeexpertise,eropregionaalniveaueenduidelijk onderscheidtemakenistussenverschillende alternatieven voor zandwinning. Het maken van een keuzeten aanzien van
hetbelangvandeverschillendefuncties en/ofontwikkelingsmogelijkheden vandegeomorfologische gesteldheid isvooraleentaakvanhetbeleid.Dezeanalysebeperktzich
dan ooktot hetinzichtelijk maken vandeverschillende effecten. Een overzicht wordt
gegeven in tabel 6.
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1 INLEIDING

Doelvanditonderzoekistebepalenwatheteffect isvandeverschillende alternatieven
uithetIndustriezandwinningsplan Gelderland2efase,opdegeomorfologischegesteldheid van het Land van Maas en Waal.
Hetgaatomeentoekomstige,grootschalige zandwinninginhetwestelijk deelvanhet
LandvanMaasenWaal(ziekaarten 1 en2).AlsalternatievenzijninhetIndustriezandwinningsplandriepotentiëlelocaties(Fl,F3enF4)voorzandwinningaangegevenmet
elktweeinrichtingsvarianten (AenB);locatieFl heeft bovendientwee mogelijkheden
voordeaanlegvaneenvoorhavenbuitendijks(uitvoeringsvariantenDreumelenWamel).
Voormeerinformatie overdeuitvoeringentoekomstigeinrichtingwordtverwezennaar
deAlternatievennotainhetkadervanhetIndustriezandwinningsplanGelderland2efase
(Provincie Gelderland, 1991).
OpadviesvandeCommissie voordemilieu-effectrapportage (Commissievoordemilieu-effectrapportage, 1989)isinhetMilieu-effectrapport tenbehoevevanhetIndustriezandwinningsplanGelderland2efase(S.A.B.&Haskoning,1991),ookaandachtbesteed
aan het effect van de voorgenomen activiteiten op de geomorfologische gesteldheid.
Bijdetoetsing van het milieu-effectrapport werdechtergeconstateerd dat het rapport
(onderandere)tenaanzienvanditaspectonvoldoendeinformatiebevatomeenweloverwogenbesluitoverdelocatie-keuzetekunnennemen(Commissievoorde milieu-effectrapportage, 1991).De kritiekrichtzich met name ophet feit datde beoordeling van
de geomorfologische effecten alleen heeft plaatsgevonden aan de hand van de norm
'aardkundig waardevolle gebieden', die slechts de GEA-objecten omvat. Ander punt
van kritiek isdepresentatie vaneen vereenvoudigde geomorfologische kaart, waarop
bijvoorbeeld kadenendijken ontbreken.InhettoetsingsadviesvandeCommissiewordt
gestelddateenregionalenormmoetwordengehanteerd, zodatduideüjk wordt watde
verschillen ineffect opdegeomorfologie zijn tussendegepresenteerde alternatieven.
Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen vergraving van geomorfologische
eenheden buitendijks en binnendijks, eninvergraving van bestaandedijkstelsels. Het
bovenstaande wasvoor deCommissievoordemilieu-effectrapportage aanleiding om
een aanvullend onderzoek te laten verrichten naarde geomorfologische aspecten van
grootschalige ontzanding in dedrie potentiële zandwinlocaties in het Land van Maas
en Waal. In dit rapport wordt daarvan verslag gedaan.
Inditonderzoekzijn zoweldewaardevandegeomorfologische patronenenelementen
alsde mate van aantasting ervan opnieuw geanalyseerd. Daarbij isuitgegaan vaneen
functionele beschouwing,zodatnieteen,maarmeerdere(inditgevaltwee)functies van
de geomorfologische gesteldheid in het landschap, bij de analyse betrokken konden
worden. Het onderzoek heeft een kwalitatief karakter, en is uitgewerkt op basis van
bestaande methoden voorwaardering, aangevuld met eigenervaring en kennis ophet
terreinvandetoegepastegeomorfologie.Inverbandmetdebeperktetijddiebeschikbaar
wasvoorditadviesmoetwordenopgemerktdatergeenruimtewasvooreenvergaande
(gedetailleerde)ontwikkelingvannieuweofaangepastemethodenvoorwaarderingof
beoordelingvaneffecten. Eveneensisalleenreedsbestaande(gepubliceerde) informatie
11

overdegeomorfologischegesteldheidgebruikt.Vooractueleinformatiezijn beleidsnota's
van de Provincie Gelderland geraadpleegd en is een bezoek aan het gebied gebracht.
Inditrapportzal,nadezeinleiding,eerstaandacht besteedworden aandefuncties van
de geomorfologische gesteldheid in het landschap (hoofdstuk 2). Daarna worden de
achtergrondenvandegehanteerdebeoordelingsmethoden besproken(hoofdstuk 3).Vervolgenskomendemethodenzelfaanbodenwordendeeffecten opdeordenende functiesvanhetreliëf,deinformatiefuncties endeontwikkelingsmogelijkheden geanalyseerd
(hoofstukken 4,5en6).Tenslottevolgendeconclusies (hoofdstuk 7)eneen beknopte
literatuurlijst.
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2 FUNCTIES VAN DE GEOMORFOLOGISCHE GESTELDHEID

Dewaarde vandegeomorfologische gesteldheid houdt verband metde functies die
terreinvormen enhet reliëf, als onderdeel van het natuurlijk milieu vande mens,in
het landschap vervullen. Alhoeweler meer functies te onderscheiden zijn (Wolfert,
1989)wordenhieralleendeordenendefuncties endeinformatiefuncties bijdeanalysebetrokken. In verband met het geringe reliëf inhet Land van Maas en Waal zijn
de overige functies (regulatie-, draag- en produktiefuncties) minder belangrijk.
Metdeordenendefuncties wordt bedoeld dat degeomorfologische gesteldheid een
sterkordenendewerkingheeft opverschillendeprocesseninhetlandschap.Dieprocessen worden door de vorm van het terrein gestuurd. In de eerste plaats heeft het
reliëf groteinvloed opdenatuurlijke waterhuishouding vanzowelgrond-alsoppervlaktewater, op de bodem- en vegetatieontwikkeling, en in enkele gevallen op het
(micro)klimaat. Daarnaastheeft degeomorfologische gesteldheid,vooralinhetverleden,duidelijk invloed gehadophetlandgebruik,hetgeen ooknunogtotuitingkomt
inhistorischgeografische verschijnselen enhetlandschapsbeeld.Deordenende functieshebbendusbetekenisvoordeandereaspectenvanhetlandschap,zoalsdehydrologie,ecologie enz. Het belang van deze functie is ondere andere te illustreren aan
dehandvanhetNatuurbeleidsplan (MinisterieLNV, 1990):deliggingen begrenzing
van de daarin nagestreefde ecologische hoofdstructuur valt grotendeels samen met
de geomorfologische structuren in het landschap.
Deinformatiefuncties hebbenvoornamelijk betrekkingopdeinformatie diehetreliëf
biedt voor oriëntatie in het landschap. Het gaat daarbij om zowel oriëntatie in de
ruimte als indetijd. Bij het eerstgenoemde is hetreliëf niet alleen van belang voor
deplaatsbepaling, maar vooral ook bij de beleving vanhet landschap. Oriëntatiein
detijd berustvooralopdeinformatie dieterreinvormengevenoverde ontstaanswijze
van het landoppervlak. Deze informatie isonder andere van belang voor onderzoek
eneducatie. Debetekenis vandeinformatiefunctie iseenintrinsieke waarde vande
geomorfologische gesteldheid. Het overgrote deel van de in het Natuurbeleidsplan
genoemde aardkundigewaarden bestaatuitterreinvormen dievanwegehun informatiefunctie waardevol zijn. Dit geldt ook voor de GEA-objecten (Gonggrijp, 1988).
Bijbeidebovengenoemde functies gaathetvooralomdebetekenisvande bestaande
geomorfologische gesteldheid.Erkunnenzichechteromstandighedenvoordoen,waarin het reliëf zich, door erosie en sedimentatie, verder kan ontwikkelen, ook in het
Land van MaasenWaalen onder dehuidige klimatologische omstandigheden. Een
dergelijke ontwikkeling kan de ordenende en informatiefuncties beïnvloeden. De
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen inhetbeleid steedsmeeraandacht,onderandere
inhetNatuurbeleidsplan eninhetbeleidsplan Gelderlanduiterwaardenland (Provincie
Gelderland, 1990). Zij worden daarom ook bij de analyse van effecten betrokken,
maarwelapartaangeziendemogelijkheden sterkafhankelijk zijnvanhettoekomstige
beleid en beheer.
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3 ACHTERGROND VAN DE BEOORDELINGSMETHODE

3.1 Kaartmateriaal
De gebruikte informatie over de geomorfologische gesteldheid van het gebied van
dedrie potentiële zandwinlocaties, is ontleend aan de Geomorfologische kaart van
Nederland 1 : 50000,bladen 39Tielen45 's-Hertogenbosch (Brus, 1986;TenCate
etal.,1983).Voorgegevensoverdehoogteliggingzijndebladen39Dn,39Dz,39Gn,
39Gz,45Bn en45En van de Hoogtekaart vanNederland 1 : 1 0 000 gebruikt. Voor
aanvullendeinformatie overdeontstaansgeschiedenis zijnookPons(1957),Verbraeck
(1984) en Scholten et al. (1990) geraadpleegd.
Het gebruik van kaarten met een schaal 1 : 50 000 als informatiebron, vormt wel
eenbeperkingvoordematevangedetailleerdheid vanditadvies.Dekleinsteelementen die nog afzonderlijk op deze kaarten zijn aangegeven, hebben een grootte van
ca.1,25ha.Dezeeenhedenkunnenbeschouwdwordenalsde'kleinste karteringseenheid'. Bij het gebruik van de resultaten van deze analyse moet ook nog rekening
gehouden worden metde betrouwbaarheid van dekaarten. Deze is nooit 100%.De
bijbehorende 'kleinste planningseenheid' is dan ook een factor 2 à 4 groter en bedraagt 2,5 à 5 ha (Vink, 1963). Dit impliceert dat de resultaten van deze analyse
minder geschikt zijn voor uitspraken over gebieden die kleiner zijn dan 5 ha.
Dekaartenblijkendaarnaastvooralgeschikttezijnvoorhetevalueren vanpatronen,
enmindervoorhetevalueren vandeweergegeven elementen (Wolfen, 1989):vaak
isoverdeelementenimmersmeerinformatie tegevendan opdekaarten kan worden
weergegeven. Zois bijvoorbeeld dedonkten oosten van Dreumel wel aangegeven,
maar wordt uitde kaart niet duidelijk dat deze terreinvorm een karakteristiek reliëf
heeft.

3.2 Het nul-alternatief
Dekaarten gevendetoestand vanenkelejaren geleden weer.Omals referentiekader
bijdebeoordelingvaneffecten tekunnendienenmoetenookdeveranderingen gedurendedelaatstejarenendezogenaamdeautonomeontwikkeling vanhetgebied worden beschouwd.
Vergelijking metdemeestrecentetopografische kaarten geeft een eersteindruk van
deveranderingendieindetussentijd zijnopgetreden.Hetveldbezoekgaf aanvullende
informatie. Alleen in de uiterwaarden zijn locaal veranderingen te constateren: bij
Wamelen Dreumelisdoor oeververdedigingsmaatregelen ineen aantal kribvakken
het rivierstrand verdwenen; in de Dreumelse Waard vindt veel grondverzet plaats
indegeplandelocatievoordetoekomstigeinterim-ontzanding; tegenoverLithiseen
(zeer)kleindeelvandeuiterwaard opgeofferd voordeaanleg van een waterkrachtcentrale en een vistrap,en in de uiterwaard Overde Maas vindt ten zuidoosten van
15

deGroteWetering kleiwinningplaats.Verder vielopdat vandetweekleinedonken
die gelegen zijn in locatie F3B,de meest zuidelijke er niet (meer?) is. Of dit een
gevolg is van een egalisatie van het betreffende perceel is niet duidelijk.
Deteverwachten (autonome)ontwikkelingvandegeomorfologische gesteldheid van
hetgebied kaninprincipeworden beïnvloed doorontgrondingen,egalisaties (aldan
niet inhet kader vandetoekomstige ruilverkaveling), oeverbescherming enz.,maar
ook(inmeerpositieve zin)doornatuurontwikkeling/natuurbouw.Vangroot belang
is de interim-ontzanding die gepland is in een deel van de uiterwaard bij Dreumel,
aangezien één vandehavens inalternatief Fl precies indeze locatie gedacht wordt.
Dooregalisatiestenbehoevevandelandbouwgaatdetoestand vande geomorfologischegesteldheid overhetalgemeenlangzaam,enbijdeuitvoering vaneen ruilverkavelingmeestalwatsneller,achteruit.Metnamedekleinerereliëfelementen zijndaarvoor zeer kwetsbaar. In het overgrote deel van het Land van Maas en Waal is het
reliëf echter niet erg uitgesproken waardoor er weinig aanleiding tot egalisatie is.
Daarkomtnogbijdatdebescherming vandehuidige landschapswaarden steedsmeer
aandacht krijgt, ookinhetlandinrichtingsbeleid. Zoiseenaantal ookquareliëf interessanteterreineninhetLandvanMaasenWaalvoorlopigbegrensdalsrelatienotagebied. De bijbehorende beheersovereenkomsten zijn hier vooral van belang wanneer
erindebetreffende terreinen akkerbouw gepleegd wordt,zoalsindeOijenseMiddenwaard: door dejaarlijkse grondbewerking verliest het reliëf van akkerland over het
algemeen geleidelijk aan kwaliteit. In deze analyse iser met het oog ophet bovenstaandevanuit gegaan dat alterigoreuze egalisaties zichniet meer zullen voordoen
endat desituatie in 2010watdit betreft niet merkbaar van de huidige zal afwijken.
Ookwordt,gezienhetfeit datnatuurontwikkeling indeuiterwaarden doordeProvincieGelderland alsgewenst beschouwd wordt,aangenomen dathetreliëf buitendijks
indetoekomstnietlangernegatief zalwordenbeïnvloeddoorbijvoorbeeld oeverbeschermingsmaatregelen.

3.3 Waarderingen en effectvoorspellingen
Het effect van de voorgenomen activiteiten is afhankelijk van de aard en omvang
vandeactiviteiten zelf.Dete beoordelen alternatieven beslaan echter nagenoeg dezelfde oppervlakte, zowel wat betreft detecreëren plas alsde bijbehorende randzones. Deaanleg vanhavens inalternatief Fl compenseert het kleinere oppervlak van
dit alternatief. Opgrond vandeaard en omvang vandeactiviteiten kan erdus geen
onderscheid gemaakt worden tussen de te beoordelen alternatieven. Verschillen in
effect zijn daarom vooral afhankelijk is van de ligging van de alternatieven ten opzichte van het geomorfologische patroon.
Het effect van zandwinning op de geomorfologische gesteldheid wordt hier beschouwd als blijvend en niet als tijdelijk. Het binnendijkse reliëf is onstaan in een
milieumeteenzeergeringemorfodynamiek;eventueelherstelvan geomorfologische
processen kan het effect van een zandwinning niet opheffen. Het is denkbaar dat
geomorfologische processen in de uiterwaarden weer een natuurlijk reliëf kunnen
doen ontstaan. In verband metde omvangen diepte vande aan te leggen havens en
afvoerkanalen zalopvullingmetsediment gevolgddooreventueelherstel van natuur16

lijke fluviatiele terreinvormen hier echter mogelijk vele tientallen jaren tot enkele
eeuwen duren. Hetzelfde geldt voor duinvorming op deze locaties.
Dehiernatebesprekenwaarderingsmethoden eneffectvoorspellingen zijn gebaseerd
opbestaandegeomorfologischekennisenmodellen.Eenbeoordeling,ookdezeanalyse,isdus afhankelijk van de stand vandewetenschap:er kunnen immers in detoekomst nieuwe theoriën overde genese en ontwikkelingsmogelijkheden vandegeomorfologische gesteldheid onstaan, die een beoordeling iets anders doen uitvallen.
Beoordelingen zijn bovendientotopzekerehoogtesubjectief.Doormiddelvancriteria worden de gemaakte keuzen zo inzichtelijk mogelijk gemaakt.
Voordeordenendefuncties zijn geenwaarderingsmethoden bekend.Evenmin iseen
beoordeling vaneffecten eerderuitgevoerd. In verband met het grote belang van de
ordenendefuncties vandegeomorfologische gesteldheid inlandschappelijke context
wordtheteffect vandezefuncties hier welbeoordeeld;defunctie wordt immersook
vaakopgenomen indeplanvormingvoorhetlandelijk gebied.Aangeziendeontwikkelingvaneenopzichzelfstaandewaarderingsmethodeteveeltijd zouvergen,wordt
hier de analyse niet uitgesplitst in een waardering en een effectvoorspelling, zoals
welgedaanwordtbijdeinformatiefunctie endeontwikkelingsmogelijkheden. Criteria
die bij een op zichzelf staande waardering zeker een belangrijke rol zouden spelen
zijn toegepast in deze beoordeling.
Deindegeomorfologie deafgelopen tweedecenniainNederlandtoegepastewaarderingsmethoden hebbenalle,meerofminderduidelijk alszodanigomschreven,betrekkingop de informatiefunctie. Direct relevant voorhet Land van Maas enWaal zijn
dewaarderingsstudie vandeuiterwaarden (DeSoet, 1976)endeGea-inventarisatie
vanNederland (Gonggrijp, 1988).Inrecenterewaarderingsstudiesdieinanderegebieden zijn toegepast wordt in de methode meer de nadruk gelegd op de functies van
degeomorfologische gesteldheid enhet gebruik van het criterium samenhang. Met
het laatste wordt meer aandacht gevraagd voor de relièfpatronen. Aangezien in het
project van De Soet alleen aandacht is gegeven aan het reliëf in de uiterwaarden,
enhetGea-project vooraleen landelijke/provinciale inventarisatie was,wordt in de
onderhavige analyseeenaanvullende waarderinggegeven.Daarbij isde momenteel
gebruikelijke waarderingsmethode gevolgd (Wolfen, 1989). De resultaten worden
vervolgens indeeffectvoorspelling afgezet tegendegroottevanhetdeelvanwaardevolle patronen, dat in de verschillende alternatieven verloren gaat.
Ook een voorspelling van de ontwikkelingsmogelijkheden van geomorfologische
processen is momenteel niet voorhanden. De mogelijke ontwikkelingen van deze
processen en het gebruik ervan innatuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden
zijn pas sinds kort in de belangstelling komen te staan. In deze analyse wordt dan
ookslechtsglobaalingeschatwatdekansrijkdom isvandemetelkaarte vergelijken
locaties.Daarbij wordtaangenomen datdebestaandedijktrajecten een vast gegeven
zijn endat erosieen sedimentatie alleen indehuidige uiterwaarden voor zullen komen.Bovendien wordtaangenomendateennatuurlijke uitgangssituatie te prefereren
is: wat betreft de opbouw van een natuurlijk reliëf hebben fluviatiele processen in
eenuiterwaard meteengaaf,natuurlijk reliëfeenvoorsprongopdeprocessen ineen
sterk vergraven uiterwaard, waar met name de diepe plassen of havens zeer lange
17

tijd de vorming vannatuurlijke relièfpatronen zullen belemmeren. Inde effectvoorspelling worden deverschillende alternatieven vervolgens beoordeeld ophet feit of
de ingreep de mogelijke ontwikkelingen zal belemmeren.
Inaansluiting ophet aluitgebrachte milieu-effectrapport zullen dewaarderingen en
effectbeoordelingen worden gepresenteerd intabellen.Debeoordeling wordtdaarin
aangegeven met ++ / + / o/ -/ —, hetgeen staat voor respectievelijk zeer positief
/ positief / neutraal / negatief / zeer negatief.
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4 ORDENENDE FUNCTIES

Bij de analyse van het effect van de zandwinning op de ordenende functies is het
uiteindelijke resultaat van de activiteiten van belang.Na de zandwinning blijft een
groteplaswaterinhetlandschapachter,aldannietomgevendoorsmalleovergangszone's.Waterneemtinhet landschapvannatureeen laaggelegen positie in;eengevolgvandeordenendewerkingvandegeomorfologische gesteldheid.Eenlaaggelegen
positiezoueen 'logische' liggingvaneenplaszijn.Debeoordelingrichtzichdaarom
ophet feit of het alternatief ook werkelijk in een zo'n laaggelegen positie gelegen
is. Het gaat daarbij alleen om de plaats in het landschap;de werkelijke effecten op
het grond- en oppervlaktewater, de ecologie enz. worden niet meegenomen. Voor
dezeeffecten wordtverwezennaarhetmilieu-effectrapport. Bijdebeoordelingwordentwee criteriagehanteerd: ten eerstedeabsolutehoogteligging, waarbij een lage
liggingdevoorkeurheeft; ententweededeliggingtenopzichtevande geomorfologische vormeenheden,die immers vaak deel uitmaken van een zogenaamde 'catena',
eenopeenvolgingvanhoognaarlaag.Eenvoorbeeld isdeopeenvolging rivieroeverwal-rivierkomenoeverwalachtige vlakte-rivierkomvlakte.Eenalternatief datzich
aansluit bij de bestaande patronen, is beter dan een alternatief dat dwars door de
begrenzingen vanterreinvormenheengaat.Bijhettweedecriteriumheeft de ligging
ten opzichte van belangrijke reliëfgradiënten meer gewicht gekregen. Belangrijke
reliëfgradiënten liggen langs dedijken die de uiterwaarden begrenzen en opde begrenzing van de rivieroeverwal naar dekom toe. Een bijzondere gradiënt vormt de
overgang van de donk ten oosten van Dreumel naar de moerassige vlakte langs de
Merenweg,meteenhoogteverschilvan5,7m.Hetresultaatvandebeoordeling wordt
gegeven in tabel 1.
Tabel 1 Effectop de ordenendefuncties
Criteria

Alternatieven
FIA

hoogteligging
ligging t.o.v.geom.eenheden

.

FIB
.

.

F3A
.

F3B

-/--

F4B

o

o

.

o
o/-

F4A

-/--

-/--

o

o

o/o

o/o

Dealternatieven F4AenF4Bzijn gelegen inhetlaagstedeelvanhetLand van Maas
enWaal;demeest 'logische'plaats voordeaanlegvaneenplasbinnendijks. Aanleg
vaneenplasinditdeelzaldeordenendefunctie vandegeomorfologische gesteldheid
nietaantasten.Ookdoorgravingvandeuiterwaard ishiernietechtvreemd, aangezien
ookdehuidige afwatering vanhetgebied hierdeuiterwaard doorsnijdt. Wat betreft
dehoogteliggingneemtalternatief F3Adeslechtstepositiein,meteenligginggeheel
buitendelaaggelegenkomvlakte.Quavormgevingsluitendealternatieven F4A,F4B
en FIA zichredelijk aanbijdereeds bestaandepatronen; bijdelaatste isde uitspa-
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ringterhoogtevandedonkeenpositief aspect.Ditintegenstelling totde alternatieven F1B en F3B, die het bestaande patroon juist doorkruisen.
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5 INFORMATIEFUNCTIE

5.1 Waarde
Voordewaardering vandeinformatiefunctie vandegeomorfologische gesteldheid
wordendecriteriarepresentativiteit,samenhang,zichtbaarheid,zeldzaamheidengaafheid gebruikt. Representativiteit isdemate waarin dehuidige terreinvormen inhet
landschaptyperend isvoorreliëf,gevormd doorgeomorfologische processen inhet
verleden ofheden. Desamenhang tussen verschillende terreinvormen geeft vooral
eenideevandewerkingvandezeprocessenendeveranderingenindetijd. Dezichtbaarheidvangeomorfologische elementenenpatronen bepaaldofdeinformatie over
de ontstaanswijze vanhetreliëf aldanniet direct herkenbaar endaarmee duidelijk
overtedragenis.Wanneerelementen zeldzaamzijnkunnen zebijzondere informatie
opleveren. Gaafheid, tenslotte, is van belang omdat door uitgevoerde egalisaties,
ontgrondingenenophogingendeontstaansgeschiedenis vanhetlandschapsomsnauwelijks meer te achterhalen is.
Omeen zinvolle waarderinguittevoeren isnietalleendegeomorfolgische gesteldheid terplekke vandeverschillende alternatieven beoordeeld, maar ookdieinde
directeomgevingdaarvan:grofweg voorlocatieFl hetgebiedtussendeWaal,Dreumel,deMerenwegenBeneden-Leeuwen (locatiegebied Wamel);voorlocatieF3het
gebiedtussendeGroteWetering,Blauwesluis,deMaasenGreffeling (locatiegebied
Maasbommel); envoor locatie F4hetgebied tussen Dreumel,Greffeling, de Maas
en de provinciale wegvan Heerewaarden naar Dreumel (locatiegebied Alphen).
Dewaarderingishieruitgewerktvoorpatronen;dekaartenleveren immershiervoor
alle relevante informatie, ditintegenstelling totdeinformatie over elementen (zie
hoofdstuk 3).Wanneer uitdekaarten kanworden afgeleid datbepaalde elementen
opzichookwaardevol zijn, heeft ditbijdebeoordeling vanhetpatrooneenzwaardergewichtgekregenenweegtditookmeebijdebeoordelingvaneffecten. Deresultaten worden weergegeven in tabel 2.
HetgebiedrondomalternatiefFl ishetmeestwaardevol.Hetpatroon vanterreinvormenisbijzonderrepresentatief voordegeomorfologische gesteldheid vanhetoostelijk
rivierengebied;hetbevatzowelkenmerkendeterreinvormen voorbinnendijkse gebieden alsvoor deuiterwaarden endezone langs debandijken. Zeer representatief is
het reliëf vandedonk. Vandedrie locatiegebieden geeft ditgebied ookde meest
uitgebreidedoorsnedeindetijd:hetgeheleHoloceen ishiervertegenwoordigd. Interessante samenhangen worden gevormd door (i)hetrivierstrand -de welvingen in
de uiterwaard -desträng -tegen de kade; (ii) een wiel -dedijk daar omheen -de
overslagwaaier achterdedijk;en(iii)derivieroeverwal -derivierkomenoeverwalachtigevlakte-enderivierkomvlakte.Hetreliëf indeuiterwaard isduidelijk zichtbaarevenalsdedijken endedonk,deoverigeterreinvormenechterniet.Quasamenstellingvanhetpatroon ishetgeheel zeldzaam indezeregio.Metname indeuiterwaarden zijn grote delen echter vergraven.
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Tabel 2 Waardering van de drie locatiegebieden
Criteria

Locatiegebied
Wamel

representativiteit

++

samenhang

++

zichtbaarheid

o

zeldzaamheid

++

Maasbommel

Alphen

gaafheid
'gemiddeld'

++

In het gebied rondom alternatief F3 daarentegen komen veel minder kenmerkende
terreinvormen en samenhangen voor. Ook hierisalleenhet buitendijkse reliëf duidelijk zichtbaar; binnendijks is bij Velddijk het reliëf van de oeverwal te zien. Het
gebied bevat geen zeldzame elementen. Zeer negatief op de beoordeling werkt de
sterk vergraven situatie van vrijwel degeheleuiterwaard, metnamedieinde Gouden
Ham.
Het locatiegebied Alphen is eveneens minder representatief, vergeleken met het gebied rondom alternatief F l . Kenmerkende terreinvormen komen vooral binnendijks
voor. Opvallend is de uitloper van de rivierkom en oeverwalachtige vlakte die de
ligging van een oude stroomrug verraad. Een interessante samenhang isde oeverwal
bij Alphen met een overloopgeul en daarachter de gebruikelijke sequentie naar de
kom toe.Deoverloopgeul iseen zeldzaam element in het rivierengebied. Binnendijks
is alleen het reliëf van de doorbraakwaaier zichtbaar; ook hier zijn de tereinvormen
buitendijks in het veld duidelijk van elkaar teonderscheiden. Deuiterwaard is echter
op verschillende plaatsen sterk vergraven. Ook binnendijks zijn inhet zuidwestenlijke
deel van dit gebied terreinvormen door egalisatie aangetast.

5.2 Effect
Beoordelingscriterium voor het bepalen van het effect van de verschillende alternatieven is het verlies of de aantasting van waardevolle geomorfologische patronen of
elementen. Naast de mate van waardering is dus ook de omvang van het deel van
het waardevolle patroon dat verloren gaat van belang, evenals welk deel dit betreft.
Het resultaat wordt gegeven in tabel 3.
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Tabel3Effectopgeomorfologische waarden
Alternatieven
Aantasting

FIA

FIB

F3A

F3B

F4A

--

-

o

o

-

F4B

Aangezien de waarde van het gebied rondom alternatief Fl zeer positief is,is elke
aantasting van het geomorfologische patroon sterk negatief beoordeeld. Er is geen
onderscheid te maken tussen de twee uitvoeringsalternatieven: bij aanvang van de
ontzanding isimmers alsgevolg vande interim-ontzanding inde Dreumelse waard
op beide alternatieve locaties voor een te graven haven geen oorspronkelijk reliëf
meer aanwezig. Het gebied rondom locatie F3 heeft geen bijzondere waarde; het
effect vanontzandingisdaaromnihil.LocatieF4isweliswaargelegenineengebied
dat minder waardevol is dan dat rondom locatie Fl, het patroon wordt echter over
eenveelgroter oppervlak vergraven. Ookditwordt daarom alszeernegatief beoordeeld. In variant F4A wordt echter de oeverwal en de overloopgeul, die door hun
samenhang het patroon meer waarde geven, gespaard, zodat dit alternatief als iets
minder negatief is aangeven.
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6 ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN

6.1 Waarde
Ontwikkelingsmogelijkheden voor geomorfologische processen inde uiterwaarden
zijn afhankelijk van een aantal factoren. DeWaal heeft nog een natuurlijk regime,
in tegenstelling totde Maas die gestuwd is.Defrequentie van overstromingen isin
deuiterwaarden vandeWaalgroter.Zijvormendanookeenveeldynamischermilieu
met grotere mogelijkheden voorerosie en sedimentatieprocessen. Dit isniet alleen
van belang voor de fluviatiele processen, maar ook voor de eolische: grote waterstandsfluctuaties eneenrivierstrandzijnvoorwaardenvoorduinvorming.DeDreumelseWaard is met een liggingjuist benedenstrooms van een bochtin deWaalen aan
deoostelijke zijde vanderiviereenkansrijke locatie voorduinvorming.Inde Maas
zijn er verschillen tussen deuiterwaarden bovenstrooms en benedenstrooms van de
stuw bij Lith. Als gevolg vande stuwing van het water is dehoogteligging ten opzichtevanderivierindeuiterwaard OverdeMaasveelgroterdandieinde Oijense
Middenwaard.Hetwaterpeil bovendestuwkanbijgroter wordendeafvoeren echter
langer constant gehouden worden, dan beneden de stuw. De waterstanden waarbij
uiteindelijk deuiterwaarden overstromen,blijkeneenevengrote overschrijdingskans
tehebben.Dezekansisergklein,zodatookdemogelijkheden voor geomorfologische
processenerggeringzijn.Eenglobaaloverzichtvande ontwikkelingsmogelijkheden
van de uiterwaarden met een nog natuurlijk reliëf wordt gegeven in tabel 4.
Tabel4 Ontwikkelingsmogelijkheden voorgeomorfologischeprocessen
Proces

Uiterwaard
Dreumelse

fluviatiel

++

eolisch

++

Oijense

Over deMaas

6.2 Effect
Bijdebeoordelingvanheteffect vandeverschillendealternatievenvoorzandwinning
opdemogelijkheden voorontwikkelingvaneennatuurlijke geomorfologische dynamiek is het criterium een eventuele belemmering van de natuurlijke processen. De
mogelijkheden zelf zijn daarbij relevant, maar ook de omvang en vooral de diepte
van de vergraving. Het effect wordt aangegeven in tabel 5.
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Tabel5 Effect opde ontwikkelingsmogelijkhedenvoor geomorfologische processen
Alternatieven
FIA
D

FIB
W

D

F3A

F3B

F4A

F4B

W

Aantasting

Voor alternatief Fl wordt voorheteerst onderscheid gemaakt tussen detwee alternatieve locaties voor een haven inde uiterwaard. De haven in de Dreumelse uiterwaard
(D) wordt aangelegd ineen albestaande zandwinplas (detoekomstige interim-ontzanding), en heeft dus geen effect. In de Wamelse uiterwaard (W) komt weliswaar geen
natuurlijk reliëf meer voor, maar met het graven van een grote diepe haven nemen
de mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuurlijke terreinvormen drastisch af,
terwijl de mogelijkheden langs de Waal juist zo groot zijn. De beoordeling van de
laatste variant is daarom zeer negatief. In de uiterwaarden bij alternatieven F3 en
F4 waren de omstandigheden alniet gunstig; het effect isdaarom als neutraal beoordeeld.
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7 CONCLUSIES

Alhoeweldegehanteerdemethodeookbeperkingen inzichdraagt,isteconcluderen
datdooreenfunctionele beschouwingengebruikmakend vangeomorfologische expertiseer veelmeeronderscheid temakenistussendeverschillende alternatieven voor
zandwinning, dan in het milieu-effectrapport.
Er wordt echter geen berekening van het totaaleffect gegeven. Er bestaat namelijk
geengoedeengeaccepteerdemethodevoorsommatievandevoorgaandedriedeelanalyses.Bovendien ishetmakenvaneenkeuzetenaanzien vanhetbelangvande verschillende functies en/ofontwikkelingsmogelijkheden vandegeomorfologische gesteldheid vooraleentaakvoorhetbeleid.Ditonderzoek beperkt zichdaaromtothet
inzichtelijk makenvandeverschillendeeffecten. Eenoverzicht vandedeelanalyses
wordt gegeven in tabel 6.
Tabel 6Effectop degeomorfologische gesteldheid
Functies/Mogelijkheden

Alternatieven
FIA

F1B

F3A

F3B

F4A

F4B

D

W

D

W

ordenende
functies

o/-

of-

-/--

-/--

•/--

-/--

o/o

o/o

informatie
functies

-

"

-

-

0

0

-

"

—

0

--

o

o

0

0

ontwikkelingsmogelijkheden
o
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AANHANGSEL Legendavanhetfragment vandeGeomorfologischekaartvan
Nederland 1 : 50 000
Dezelegendabevat alleendeomschrijvingen, behorende bijhetlaatstegetal vande
kaartcodes. Zie voor een volledige verklaring Maarleveld et al., 1977.

Vormeenheden
3F12
3G7
3H12

4K20 3K20
3K24
3K25
3L15
4L22
2M22
1M23
2M29
2M30
2M48
3N8
2R11
2R12

Storthoop en opgehoogd of opgespoten terrein
Doorbraakwaaier
Rivierstrandglooiing
Laag rivierduin, ten dele begraven
Oeverwal in uiterwaard
Rivieroeverwal of stroomrug
Meanderruggen en geulen in uiterwaard
Lage storthopen met ijzerkuilen en/of grind-,
zand- en kleigaten
Rivierkom- en oeverwalachtige vlakte
Rivierkomvlakte
Vlakte van doorbraakafzettingen
Moerassige vlakte
Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie
Laagte ontstaan door afgraving
Geul van meanderend afwateringsstelsel
Overloopgeul

Overige onderscheidingen
2 Meer, plas enz.
5 Rivier, kanaal enz. met peil lager dan aangrenzend land, breedte > 30 m
6 Rivier, kanaal enz. met peil lager dan aangrenzend land, breedte 5-30 m
7 Rivier, kanaal enz. met peil lager dan aangrenzend land, breedte < 5 m
9 Sloot, wijk enz. met breedte > 2 m
10 Dijk of soortgelijk kunstwerk met hoogteverschil > 5 m
11 Dijk of soortgelijk kunstwerk met hoogteverschil 1,5-5 m
12 Dijk of soortgelijk kunstwerk met hoogteverschil < 1,5 m
14 Opgehoogde woon- of vluchtplaats met hoogteverschil 1,5-5 m
15 Opgehoogde woon- of vluchtplaats met hoogteverschil < 1,5 m
32 Smalle geul
33 Smalle rug
37 Klif of stootoever
40 Plaatselijk afgegraven terrein
41 Plaatselijk opgehoogd of opgespoten terrein
42 Plaatselijk vergravenen/of geëgaliseerd terrein
43 Bebouwde kom
45 Sport- en/of recreatiepark
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