actualiteit
Uiterwaardverlaging Wageningen
geblokkeerd door Raad van State
De verlaging van de uiterwaarden van de Nederrijn bij Wageningen kan
voorlopig niet worden uitgevoerd. De Raad van State vernietigde vorige week
de vergunning die was afgegeven voor het creëren van een moerasgebied in
het kader van rivierverruiming. Volgens de raad was niet duidelijk gemaakt
wat de effecten van de uitvoering van dit deel van project Lexkesveer zouden
zijn. Niet aangetoond is dat de aangrenzende percelen in de Renkumse
Benedenwaard en de Bovenste polder onder Wageningen niet kunnen
vernatten. Daarmee stelde de raad de gebruiker van deze percelen in het gelijk.

L

exkesveer is één van de projecten
van het NURG-programma (Nadere
Uitwerking RivierenGebied), een
voorloper van ‘Ruimte voor de Rivier’. Het
project maakt geen deel uit van de PKB
Ruimte voor de Rivier, maar uitvoering is wel
noodzakelijk om de veiligheidsdoelstelling
in 2015 te halen. Het bestaat uit een aantal
verschillende maatregelen: het graven van
een hoogwatergeul en de aanleg van een
moerasgebied, nieuwe oevers, hoogwatervluchtplaatsen en een nieuwe brug.
In de Schoutenwaard komt een forse
hoogwatergeul met natuurlijke en brede
oevers. In deze geul staat altijd water. Alleen
bij hogere waterstanden van de rivier gaat
het water in de geul stromen. Door de
afwisseling van stilstaand en stromend water
ontstaat een leefgebied waarin veel dieren
en plantensoorten zich thuis zullen voelen.
De bestaande geul in de Bovenste polder
onder Wageningen (de noordoever) wordt
niet verlengd of met de rivier verbonden.
Aan de Wageningse noordoever worden de
uiterwaarden deels afgegraven om de natuur
daar haar gang weer te laten gaan. In de
Renkumse Benedenwaard wordt een beeken kwelmoeras aangelegd. Nu stroomt het
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beekwater van de Renkumse beek nog rechtstreeks naar de Nederrijn. Als in de Renkumse
Benedenwaard een moerasgebied ontstaat,
blijft het schone beekwater van de Renkumse
beek langer beschikbaar voor allerlei planten
en dieren. Het moeras krijgt de vorm van
twee plassen die in de uiterwaard worden
uitgegraven. Parallel aan de rivier komen
twee langgerekte moerasstroken. Hier sijpelt
schoon water straks naar boven.
Tegen deze twee maatregelen is bezwaar
gemaakt door belanghebbenden. Het
bezwaar tegen de hoogwatergeul werd door
de Raad van State ongegrond verklaard.
Maar het bezwaar tegen de aanleg van het
moerasgebied werd wel gegrond verklaard.
In een studie van Iwaco uit 2000 werd ervan
uitgegaan dat de percelen naast het nieuwe
moerasgebied zouden worden ontgrond.
Daarom is verder geen onderzoek verricht
naar de gevolgen van de aanleg van het
moerasgebied. Volgens de Raad is het
mogelijk dat de percelen in de Renkumse
Benedenwaard, die naast het nieuwe moeras
komen te liggen, in een hoogwaterperiode eerder vernatten. Hierdoor worden
de gebruiksmogelijkheden van die grond
mogelijk beperkt, meent de Raad van State.

De besluiten die door Gedeputeerde Staten
van Gelderland en Waterschap Vallei & Eem
zijn genomen om de aanleg toe te staan,
zijn door de Raad van State vernietigd. De
maatregelen die ten zuiden van de Nederrijn
worden genomen voor project Lexkesveer,
kunnen wél doorgaan. De Raad oordeelde
dat het vernietigde besluit voor dat gebied
nog wel rechtsgeldig is.
De bedoeling was dat Rijkswaterstaat na
de zomervakantie de eerste schop in de
grond zou steken. De uitvoering van het
hele project zou ongeveer twee jaar duren.
Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat heeft de uitspraak geen gevolgen voor
de voortgang van de PKB Ruimte voor de
Rivier. Er hoeven geen projecten te worden
uitgesteld. Het onderzoek wordt aangevuld,
waarna opnieuw een vergunning zal worden
aangevraagd. Als de eigenaar van het
belendende perceel schade heeft, krijgt hij
deze vergoed.

