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Samenvatting
Voor hetproject Ruimte voor Rijntakken zijn drie alternatieven opgesteld met verschillende
rivierverruimendemaatregelen. Voorelk vandiedriealternatieven isvastgesteld welk effect de
maatregelen hebben ophistorisch-geografische waarden indeuiterwaarden. Om detoetsing
hanteerbaar tehouden isalstoetsingscriterium het begripbeïnvloede gebiedengehanteerd. Dit is
het areaal uiterwaarden methogeen zeerhogehistorisch-geografische waarden,diedoorde
ingrepen in waarde dalen.
Inalledrie dealternatieven (alternatief 7, 8en 9)beslaat demaatregel uiterwaardverlaging het
grootsteoppervlak.Demaatregelen aanleggen nevengeul en verwijderen obstakels komen minder
en over veel kleinere oppervlakten voor.Waarden diedooruiterwaardverlaging vooral worden
aangetast zijn percelering diehetpatroon van strängen volgt,strängen,bossen,parken enakkers.
In alternatief 8wordt overzeergrote schaal uiterwaardverlaging uitgevoerd. Daardoor heeft
alternatief 8het grootsteeffect opdehistorisch-geografische waarden.Hier valt4398ha
uiterwaard in debeïnvloede gebieden.Het effect van alternatief 9ishet kleinst.Het areaal
beïnvloed gebied iser,met 2429ha,ietsmeerdandehelft vanhet areaal bij alternatief 8.
Alternatief 7neemt met 3430hauiterwaarden,eenmiddenpositie in.
Bij alle driedealternatieven ishet areaal beïnvloed gebiedlangsdeWaal ongeveer even groot.De
verschillen zitten vooral inhet areaal beïnvloed gebied langsNederijn enLeken langsdeIJssel.
Bij alternatief 7wordt langsdeIJssel relatief weinig gebied beïnvloed. Bij alternatief 9worden
zowel deNederrijn en Lek alsdeIJssel gespaard.Deeffecten langsdeIJssel zijn er bovendien
noglagerdan bij alternatief 7.

1 Inleiding
Voor hetproject Ruimte voor Rijntakken heeft DLO-Staring Centrum de historisch-geografïsche
waarden inuiterwaarden binnen het studiegebied onderzocht (Dirkx &Maas, 1998).In vervolg
daarop isnu heteffect van ingrepen indrieplanalternatieven opdiewaarden onderzocht.
Indeze inleidende paragraaf zetten weeerst deaanpakuiteen.Daarna beschrijven weindedrie
volgende paragrafen dewaargenomen effecten peralternatief.Wegaan daarbij steedsinophet
effect van demaatregelen voorhethele studiegebied, deverschillende Rijntakken ende
afzonderlijke trajecten.
Aanpakvandeanalyse
Bij onsonderzoek naarhistorisch-geografïsche waarden vanuiterwaarden werden historischgeografïsche elementen enpatronen indeuiterwaarden geïnventariseerd en vervolgens
gewaardeerd. Dewaarden vandeafzonderlijke elementen zijn samengevat ineen waardering van
uiterwaarden invier waardeklassen:
1.
2.
3.
4.

Geringehistorisch-geografïsche waarden.
Matig hoge historisch-geografïsche waarden.
Hogehistorisch-geografïsche waarden.
Zeerhogehistorisch-geografïsche waarden.

Vandegeïnventariseerde elementen isvastgesteld welkeffect deingrepen: aanleg van nevengeul,
uiterwaardverlaging enverwijderen obstakels zullen hebben opde historisch-geografïsche
waarden indeuiterwaarden. Deuitkomsten daarvan zijn vastgelegd ineen ingreep-effect tabel
(zie Bijlage 5in:Dirkx &Maas, 1998).
In hetonderzoek waarvan weindit rapport verslagdoen,isvastgesteld welkeffect de geplande
maatregelen indedrieplanalternatieven (alternatief 7,8en9)zullen hebben op historischgeografïsche waarden.Eerst isperalternatief nagegaan ofingrepen elementen aantasten.
Vervolgens stelden wemetbehulp van deingreep-effecttabel vasthoedewaarde vanhet element
daardoor wordt beïnvloed en wat denieuwe waarde vanhetelement zou worden.Inoverleg met
hetprojectteam RVR brachten wenogenkelekleine wijzigingen indeingreep-effecttabel aan.Bij
devlakvormigebegroeiingselementen (GIS-codes09, 10, 17, 18en 19)vermindert dewaarde met
hetpercentage vanhet oppervlak vanhetelement datsamenvalt metdeingrepen uiterwaard
verlaging of verwijderen obstakels.Bij veerdam/veerweg(GIS-code38)geldt dat de waarde
halveert wanneer deze samenvalt met obstakelverwijdering, het gaathier namelijk nietom
verwijderen vanhetelement,maarom het doorlatend makenervan.Tabel 1 geeft de gewijzigde
ingreep-effecttabel.
Met denieuwe waarden vandeelementen stelden wevervolgens vast wat de historischgeografïsche waarde vandeuiterwaard zou zijn nauitvoering vandeplannen inelk afzonderlijk
alternatief.Dateffect werd afgemeten aandehandvaneen vooraf vastgesteld toetsingscriterium.

Tabel 1 Effect van maatregelen op de waarde van historisch-geografische elementen
GIScode
12
13
36
37
14
15
16
20
24
09
10
17
18
19
21
22
23

31
32
33
38
34
40
41
52
58
59
57
65
64
54
66
68
69
70
61
62
72
51
0
1
2
3
Nvt

Historisch-geografisch element
Water
Strang, geul of geulrest
Uitgetichelde sträng
Beek
Wetering
Tichelgat of kleiput
Wiel
Zandgat
Haven
Veerslop
Begroeiing
Park bij buitenplaats
Bos (opgaand)
Griend
Boomgaard
Oude akkercomplexen
PerceIering
Onder dijk doorlopende percelering
Percelering welke patroonvan strängen
volgt
Percelering voor detailontwatering in
oude geulen
Dijken/kaden/wegen
Zomerkade
Overige kade
Weg op kade
Veerdam/veerweg
Weg (niet op kade)
Kade langs wetering of beek
Kade op oude perceelsstructuur
Gebouwen
Steenfabriek of steenoven (resten van)
Versterkt huis (kasteel) omgracht
Versterkt huis (kasteel) niet omgracht
Fortificatie (resten van)
Woonheuvel (pol)
Woonheuvel met kolk
Veerhuis
Kerk/kerktoren
Korenmolen
Waardmanshuis
Dijkmagazijn
Gemaal
Sluisje
Watertoren
Overige buitendijkse bebouwing

Nevengeul

Uiterwaardverlaging

Verwijderen
obstakels

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

1
1
1
1
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

1
0

2
2

Nvt
Nvt

2

2

Nvt

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

2
2
2
1
Nvt
2
2

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

geen effect
nadeligeffect, element wordt aangetast,waardehalveert
zeernadeligeffect, element wordtvernietigd,waardewordt0
waardevermindert metpercentagevandeoverlapmetdemaatregel (nieuwewaarde=(oudeoppervlakte •
oppervlakteaangetastdooringreep) * oudewaarde).
maatregel isniet vantoepassingopelement

Toetsingscriterium
Omheteffect van dedriealternatieven opeenhanteerbare wijze tekunnen meten ishet
toetsingscriterium beïnvloedegebiedengeïntroduceerd. Hetvatdeeffecten van ingrepen samen
doorvast testellen hoegroot hetareaal isvanuiterwaarden methogeenzeer hoge waarden
(waardeklasse 3en4),datdoordeingrepen éénofmeerklassen inwaarde zakt.Hetkan daarbij
gaanomuiterwaarden inklasse4dienaarklasse 3oflager zakken enomuiterwaarden inklasse 3
dienaarklasse 2of 1 zakken.Een waardevermindering binnen een waardeklasse blijft bij deze
analyse buiten beschouwing.
Voorelk afzonderlijk alternatief ishet areaal beïnvloede gebieden vastgesteld pertraject, riviertak
en voorhethele studiegebied. Deuiterwaarden dieindebeïnvloede gebieden vallen zijn voorelk
alternatief afzonderlijk weergegeven opdebij ditrapport behorende kaartbijlagen.

2Effecten vanalternatief7
Tabel2. Oppervlaktebeïnvloedegebieden(ha)bijuitvoering alternatief7
Traject

Oppervlakte beïnvloede gebieden (ha)
Totaal
4->3
3->2

Waal
BI Bovenrijn
Wl Waalbochten
W2 Middenwaal
W3Waal St.Andries
W4 Benedenwaal
Totaal Waal
NederrijnenLek
Rl Pannerdens Kanaal
R2Splitsingspunt IJsselkop
R3Doorwerthse Nederrijn
R4Gestuwde Nederrijn enLek
R5 Boven-Lek
Totaal Nederrijn enLek
IJssel
Y1Boven IJssel
Y2Midden IJssel
Y3Sallandse IJssel,zuid
Y4Sallandse IJssel,noord
Y5Beneden IJssel
Totaal IJssel
Totaal Studiegebied

315
0
224
796
145
1480

0
0
0
205
145
350

315
0
224
591
0
1130

0
79
0
488
604
1171

0
79
0
285
0
364

0
0
0
203
604
807

0
108
405
0
266
779
3430

0
0
405
0
138
543
1257

0
108
0
0
128
236
2173

Bij alternatief 7hebben demaatregelen een overwegend plaatselijk karakter. Het grootste
oppervlak betreft uiterwaardverlaging, watookplaatselijk wordt uitgevoerd,maarmeestal weleen
gehele uiterwaard aantast.Demaatregelen aanlegnevengeul enverwijderen knelpunten worden
incidenteel toegepast enkomen over veel geringere oppervlakten voor dan uiterwaardverlaging.
Het effect van deingrepen isdat,over het gehele studiegebied gezien, 3430ha uiterwaard,
verdeeld over 19uiterwaarden, indecategoriebeïnvloedgebiedvalt.Dat is28%vanhet areaal
van 12200hauiterwaarden methogeof zeer hogehistorisch-geografische waarden inde
uitgangssituatie.
Beïnvloede gebieden zijn steedsuiterwaarden waareen afname plaatsvindt van waardeklasse 4
naar 3ofvan 3naar2.
Degrootste oppervlakte beïnvloed gebied,43 %vanhettotaal,ligtbij alternatief 7langsdeWaal.
LangsdeWaal vindt dan ook over grote oppervlakten uiterwaardverlaging plaats.Hoewel de
meesteuiterwaarden methogeofzeer hogehistorisch-geografische waarden worden gespaard
worden, valthiertoch nog 1480hawaardevolle uiterwaarden indecategorie beïnvloed gebied.
Ruim dehelft daarvan ligtinhettraject Waal St.Andries,waarineenaaneengesloten gebied met
uiterwaarden methogeenzeerhogehistorisch-geografische waarden, dewaardeklasse daalt (zie
hieronder).LangsNederrijn enLek valt 1171haindecategorie beïnvloed gebied.Ietsmeerdan
de helft daarvan ligt inhettraject Boven Lek.Daar zaktdewaardeklasse ineen aaneengesloten

gebied met hogeen zeerhogehistorische-geografische waarden (ziehieronder).LangsdeIJssel
nebbendemaatregelen het kleinsteeffect. Hierligt779habeïnvloed gebied, wat 23%vanhet
totaalis.
BI, Bovenrijn
IndeBovenrijn valt 315haindecategorie beïnvloed gebied.Dat komtuitsluitend door ingrepen
indeLobberdensche Waard (R01).Die zaktvanwaardeklasse 3naar 2.Dat isvoornamelijk het
effect vangrootschalige uiterwaardverlaging dieveel bosaantastendeaanleg van nevengeulen
waardoor oudewegenen kaden worden aangetast.In andereuiterwaarden indittraject worden
eveneens nevengeulen gegraven,dit vindtechter steedsinminderwaardevolle uiterwaarden
plaats.
Wl, Waalbochten
Indit traject vindt veel uiterwaardverlaging plaats,maardat gebeurt steeds inminder waardevolle
uiterwaarden, waardoor hiergeen uiterwaarden indecategoriebeïnvloed gebied vallen.
W2, Middenwaal
IndeMiddenwaal vindtplaatselijk uiterwaardverlaging plaats,steedsgeconcentreerd in enkele
minder waardevolle uiterwaarden.Eenuitzondering isdeMoespotsche waard (W14) diezal
zakken van waardeklasse 3naar2.Datkomtechterniet zozeer dooruiterwaardverlaging, maar
vooral doorhet verwijderen vaneen terrein meteen oudesteenfabriek enhet aantasten van enkele
oude wegen enkaden doorhetgraven van nevengeulen.
W3,WaalSt.Andries
Maatregelen inhettraject Waal St.Andrieszijn verantwoordelijk voorruim dehelft van hetareaal
beïnvloed gebied langsdeWaal.Indit traject valt796hauiterwaard indecategorie beïnvloed
gebied.Dat komt onderandere dooruiterwaardverlaging indeDreumelsche waard (W28),de
Rijswaard (W36) en de Stiftsche uiterwaarden (W30).IndeDreumelse waard ende Stiftsche
uiterwaarden worden daardoor oudebossen aangetast.Dezeuiterwaarden vormen een
aaneengesloten gebied methogewaarden aanweerszijden vandeWaal.Inde Stiftsche
uiterwaarden endeRijswaard tast uiterwaardverlaging bovendien dekarakteristieke percelering
aan die hetpatroon van strängen volgt.
W4, Benedenwaal
Uiterwaardverlaging vindt indittraject vooral plaatsinminderwaardevolle uiterwaarden. Een
uitzondering isdeRuyterwaard (W43).Uiterwaardverlaging heeft hiertot gevolgdatde waarde
zakt vanklasse4 naar3.
Rl, PannerdensKanaal
In dit traject vindt wel enigeuiterwaardverlaging plaatsenzijn watnevengeulen gepland.Er zijn
echter geenuiterwaarden met hogeofzeer hogehistorisch-geografische waarden,waardoor erook
geen uiterwaarden indecategorie beïnvloed gebied vallen.
R2, SplitsingspuntIJsselkop
Demeeste ingrepen indit gebied,voornamelijk uiterwaardverlaging, tasten geen historischgeografische waarden aan.EEn uitzondering zijn demaatregelen indeIJsseldijkerwaard (Y05),
diedaardoor van waardeklasse 4naar 3zakt.
R3, DoorwerthseNederrijn
Indit traject zijn weinig maatregelen gepland.Geenenkelemaatregel isvoorzien inde
Doorwertsche waarden dieeen hogehistorisch-geografische waarde hebben.Hierdoor zijn erin
dittraject geen uiterwaarden dieindecategorie beïnvloed gebied vallen.
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R4, GestuwdeNederrijnenLek
In het traject Gestuwde Nederrijn en Boven Lek zijn meermaatregelen voorzien, waaronder
vooral uiterwaardverlaging. Ervindt ook uiterwaardverlaging plaats inuiterwaarden met hogeof
zeerhogehistorisch-geografische waarden.Insommige daarvan heeft datweinigeffect omdat de
meeste waarden erbestaan uitelementen dieweinig kwetsbaar zijn voor uiterwaardverlaging,
zoalsbijvoorbeeld tichelgaten. Maar inenkeleuiterwaarden treden weleffecten op. Bijvoorbeeld
inde Herwijnensche bovenwaard (R42),Drutensche waarden west (R24),Schoutenwaard (R18)
enLunenburgerwaard (R33).Deuiterwaardverlaging taster strängenaan.Inde Schoutenwaard
wordt bovendien een oude veerdam doorsneden dooreen nevengeul.
R5,Boven-Lek
Inhet traject Boven-Lek treedteenrelatief grooteffect opdooruiterwaardverlaging in drie
uiterwaarden methogeofzeerhogehistorisch-geografische waarden, namelijk inPolderde
Eendracht (R51),deGraafsche waard (R52)endeLekwaard (R56).Intotaal valt 604ha inde
categorie beïnvloede gebieden, datisruim dehelft vanhettotaleareaal beïnvloede gebieden langs
deLek.InPolder deEendracht endeLekwaard tastuiterwaardverlaging deonderde dijk
doorlopende percelering aan.IndeGraafsche waard wordtdoor deuiterwaardverlaging de
percelering die hetpatroon van strängenvolgt aangetast.PolderdeEendracht ende Graafsche
waard vormen samen een aaneengesloten gebied methogewaarden aan weerszijden van deLek.
Yl, BovenUssel
In het traject Boven IJssel vindt openkeleplaatsen uiterwaardverlaging plaats,er worden
bovendien wathoogwatervrije terreinen verwijderd ennevengeulen gegraven.De uiterwaarden
met hogeofzeerhogehistorisch-geografische waarden, worden daarbij echter gespaard. Daardoor
komen er geenuiterwaarden indecategorie beïnvloed terrein terecht.
Y2,MiddenIJssel
In hettraject Midden IJssel vindt opverschillende plaatsen uiterwaardverlaging plaats. Hierbij
worden soms maatregelen uitgevoerd inuiterwaarden methogeofzeerhoge historischgeografische waarden.Indemeestegevallen blijven dieuiterwaarden echter inde oorspronkelijke
klasse.Alleen deOssenwaard (Y34)zakt van waardeklasse 3naar 2.Dezeuiterwaard wordt
vrijwel geheel verlaagd, waardoor eronderandereeenpark bij een buitenplaats wordt aangetast.
Y3,SallandseIJssel, zuid
In hettraject SallandseIJssel,zuidhebben maatregelen alleen indeDuursche waardenen
Fortmond (Y41),een zodanigeffect datersprakeisvanbeïnvloed gebied.Dewaarde zakterdoor
uiterwaardverlaging, vanwaardeklasse 4naar 3.Verderveroorzaken maatregelen een beperkt
effect omdat de andereuiterwaarden met hogeofzeerhogehistorisch-geografische waarden,
zoalsdeKeizersen Stobbenwaard (Y37)endeOlsterwaarden (Y39),worden gespaard. Ineen
enkel geval vindt alleeneen geringe aantasting vanwaarden plaats,waardoor dewaarde vande
uiterwaard indezelfde klasse blijft. Datishet gevalindeOenerdijker- enWeelsummerwaarden
(Y40),hier vindt wel enige aantasting plaats,maardeuiterwaard houdteen hoge historischgeografische waarde.
Y5, BenedenIJssel
IndeBeneden IJssel vindt openkeleplaatsenuiterwaardverlaging plaats.Dat gebeurt vooral in
minder waardevolle uiterwaarden. Alleen deVreugderijkerwaard (Y53),dieeen zeerhoge
historisch-geografische waarde heeft, en deBentinkswellen (Y52),dieeen hogewaarde hebben,
worden ook aangetast. Alleen indelaatste uiterwaard leidt dattoteen zodanigeffect datde
uiterwaard indecategorie beïnvloed gebied komt.
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3 Effecten vanalternatief 8
Tabel3. Oppervlaktebeïnvloede gebieden(ha)bijuitvoering alternatief8.
Traject

Oppervlakte beïnvloede gebieden (ha)
3->2
Totaal
4->3

Waal
BI Bovenrijn
Wl Waalbochten
W2 Middenwaal
W3Waal St. Andries
W4 Benedenwaal
Totaal Waal
Nederrijnen Lek
Rl Pannerdens Kanaal
R2Splitsingspunt IJsselkop
R3Doorwerthse Nederrijn
R4Gestuwde Nederrijn enLek
R5 Boven-Lek
Totaal Nederrijn enLek
IJssel
Yl Boven IJssel
Y2Midden IJssel
Y3Sallandse IJssel,zuid
Y4Sallandse IJssel,noord
Y5Beneden IJssel
Totaal IJssel
Totaal Studiegebied

388
0
0
796
336
1520

0
0
0
205
145
350

388
0
0
591
191
1170

0
0
193
488
604
1285

0
0
0
285
0
285

0
0
193
203
604
1000

212
538
705
0
138
1593
4398

0
430
405
0
138
973
1608

212
108
300
0
0
620
2790

Inalternatief 8wordt over grote aaneengesloten gebieden uiterwaardverlaging voorgesteld. Deze
maatregel neemthet grootste oppervlakte vandevoorgenomen maatregelen in.Hetareaal met de
maatregelen nevengeulen graven en verwijderen knelpunten isveelkleiner.Doorde grootschalige
uiterwaardverlaging zijn deeffecten vandemaatregelen inalternatief 8groter dandie van de
maatregelen indeanderetweealternatieven.Intotaal valt4398hauiterwaard inde categorie
beïnvloedegebieden,verdeeld over 22uiterwaarden. Datis36%vande 12200ha uiterwaarden
met hogeof zeerhoge historisch-geografische waarden indeuitgangssituatie.
Beïnvloede gebieden zijn steedsgebieden waareen afname optreedt van waardeklasse 4 naar 3of
van 3naar2.
Deeffecten vandemaatregelen zijn redelijk evenwichtig verdeeld over dedrieriviertakken.
Langselke takligtongeveereen derdedeel vanhettotale areaal beïnvloed gebied.Zowel bij Waal
alsNederrijn enLek, hebben demaatregelen hetgrootsteeffect inhetbenedenstrooms vanhet
Amsterdam-Rijn kanaal gelegen gedeelte vanderiviertak.Inbeidegevallen komtdatomdat daar
uiterwaardverlaging in waardevolle uiterwaarden plaatsvindt.LangsdeIJssel ligt het beïnvloede
gebied meer verspreid langsdehelerivierloop.
BI,Bovenrijn
Uiterwaardverlaging endeaanlegvaneen nevengeul veroorzaken indeBovenrijn in twee
uiterwaarden, namelijk Tolkamer (W01)endeLobberdensche waard (R01)een zodanige
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aantasting van historisch-geografische waarden,datbeideuiterwaarden indecategorie beïnvloede
gebieden vallen.Datkomt vooral doordeaantasting vanbossen en wegen opkaden.
Wl, Waalbochten
In hettraject Waalbochten vindt weliswaar veeluiterwaardverlaging plaats,maarnietin
uiterwaarden met hogeofzeer hoge historisch-geografische waarden.Daarom liggen hierook
geen beïnvloede gebieden.
W2, Middenwaal
Ook intraject Middenwaal liggen geen beïnvloede gebieden.Datkomtomdat,ondanks vrij veel
uiterwaardverlaging en aanleg van enkele nevengeulen, deuiterwaarden methogeof zeerhoge
historisch-geografische waarden,ervoorhetgrootstegedeelteontzien worden.Zovinden er inde
Moespotsche waard (W14)slechtsenkelekleineremaatregelen plaatsdie geen of nauwelijks
effect hebben.In deDrutensche waarden (W24)vindt wel enigeaantastingplaats,maardie iszo
klein datdeuiterwaard indezelfde waardeklasse blijft.
W3,WaalSt.Andries
Ruim dehelft vanhet areaal beïnvloede gebieden langsdeWaal ligtinhettraject Waal St.
Andries,namelijk 796ha.Dat wordt veroorzaakt dooruiterwaardverlaging inenkele uiterwaarden
methogeofzeerhoge waarden,namelijk deDreumelsche waard (W28),deRijswaard (W36)en
de Stiftsche uiterwaarden (W30).Indelaatstetweewordt eenpercelering diehetpatroon van
strängen volgt aangetast enenkele strängen.IndeDreumelsche waard tast uiterwaardverlaging
naast enkele strängen ookoudeakkersenopgaandbosaan.DeDreumelse waardende Stiftsche
uiterwaarden vormen sameneen aangesloten gebied methogewaarden aan weerszijden vande
Waal.
W4, Benedenwaal
Ook inhet traject Benedenwaal vindt veel uiterwaardverlaging plaats.Bovendien worden hierook
wat hoogwatervrije terreinen verwijderd ennevengeulen gegraven.IndeKerkenwaard (W38)
leidt dat totaantasting vanoud bosenenkele strängen.IndeRuyterwaard (W43)en Vuren (W46)
veroorzaakt uiterwaardverlaging aantasting van waarden.
Rl, PannerdensKanaal
Langshet Pannerdens Kanaal vindt vrij veel uiterwaardverlaging plaatsenzijn wat nevengeulen
gepland.Erzijn echter geen uiterwaarden methogeof zeerhoge historisch-geografische waarden,
waardoor erook geen uiterwaarden indecategorie beïnvloede gebieden vallen.
R2,SplitsingspuntUsselkop
Hoewel inhet traject Usselkopwel ingrepen zijn voorzien,metnameuiterwaardverlaging, worden
geen uiterwaarden met hogeofzeerhoge historisch-geografische waarden aangetast, zodat erook
geen uiterwaarden indecategorie beïnvloede gebieden vallen.
R3, DoorwerthseNederrijn
In het traject Doorwerthse Nederrijn vindt vooral uiterwaardverlaging plaats.In de Doorwertsche
waarden (R13),dieeen hoge historisch-geografische waarde heeft, zullen daardoor oude
boomgaarden en stukjes strängaangetast worden.Dewaarde zakthierdoor vanklasse 3naar2.
R4,GestuwdeNederrijnenLek
Er isveel uiterwaardverlaging voorzien inhettraject Gestuwde Nederrijn enLek. Bovendien
zullen erook enkele nevengeulen aangelegd worden enwathoogwatervrije terreinen verwijderd
worden.Dit gebeurt gedeeltelijk inuiterwaarden methogeofzeerhoge historisch-geografische
waarden.Een aantal daarvan zakt in waarde,maarblijft binnen deklasse.Dat komt omdat daarde
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meesteelementen niet aangetast worden door demaatregelen.Zozijn inLazaruswaard (R40)
nevengeulen voorzien,maardezedoorsnijden vrijwel geen waardevolle kaden enwegen. Inde
Schoutenwaard (R18)vindt echter wel aantasting vanwaarden plaats.Hier worden strängen
aangetast dooruiterwaardverlaging enzal bovendien een oude veerdam doorsneden worden door
een nevengeul.Indezeuiterwaard en indeTollerwaard (R24),deGoiberdingerwaard (R42)ende
Lunenburgsche waard (R33) isdeaantasting zodanig,dat zetot decategorie beïnvloede gebieden
behoren.
R5 Boven-Lek
LangsdeBoven-Lek ligtbijna dehelft vanhethele areaal beïnvloede gebieden van de Nederrijn
enLek.Het gaat om604ha.Ditwordt veroorzaakt doorgrootschalige uiterwaardverlaging in
uiterwaarden met hogehistorisch-geografische waarden, namelijk dePolder deEendracht (R51),
deGraafsche waard (R52)en deLekwaard (R56).InPolder deEendracht endeLekwaard tast
uiterwaardverlaging deonderdedijk doorlopende perceleringaan.IndeGraafsche waard wordt
doordeuiterwaardverlaging depercelering diehetpatroon vansträngenvolgt aangetast.Polderde
Eendracht endeGraafsche waard vormen samen een aangesloten gebied methogewaarden aan
weerszijden van deLek.
YI,BovenIJssel
IndeBoven IJssel hebben alleen indeVaalwaard (Yl1)demaatregelen een zodanigeffect datde
uiterwaard indecategorie beïnvloed gebied terechtkomt. Hiertast uiterwaardverlaging een
percelering aan diehetpatroon van strängenvolgt.Ervindt indittraject ookinenkele andere
uiterwaarden methogeofzeerhogehistorisch-geografische waarden,uiterwaardverlaging plaats,
maardat gebeurt steedsopzodanigkleine schaal,datdewaardevermindering beperkt blijft. Een
voorbeeld isdeHavikkerwaard (Y13),waarondanksuiterwaardverlaging, waardevolle elementen
alsdeparken bij Middachten, opgaand bosenoudeakkers,bewaard blijven.
Y2,MiddenIJssel
Inhet traject Midden IJssel vindtuiterwaard verlaging vooral plaats inminder waardevolle
uiterwaarden. Inenkele uiterwaarden met hogeof zeerhogehistorisch-geografische waarden
vindt wel uiterwaardverlaging plaats,maardezeheeft steedseen zeerkleinschalig karakter.
Daardoor blijft deschade beperkt.Alleen indeBrummensewaarden (Y19)ende Ossenwaard
(Y34)vindt opzo'n grote schaal uiterwaardverlaging plaats,datbeide vallen inde categorie
beïnvloed gebied.IndeOssenwaard wordt dooruiterwaardverlaging een park bij buitenplaats
aangetast.
Y3,SallandseIJssel,zuid
Inde Sallandse IJssel zuid worden veel uiterwaarden verlaagd.Hieronder vallen ook enkele
uiterwaarden met hogeof zeerhoge waarden.Hoewel hier wel sprakeisvaneen aantastingvan
waarden -indeOlsterwaarden (Y39)endeOenendijker- enWeelsumerwaarden (Y40) wordt
percelering diehetpatroon van strängenvolgt,aangetast - isdeafname van dewaarde zogering
datdeuiterwaarden binnen hun waardeklasse blijven. Alleen indeKeizers-en Stobbenwaard
(Y37)endeDuurse waarden enFortmond (Y41)worden zoveel elementen aangetast datde
waardeklasse daalt.
Y4,SallandseIJssel, noord
Langsde Sallandse IJssel noord vindt naarverhouding weiniguiterwaardverlaging plaats.De
meesteuiterwaarden met hoge ofzeer hogehistorisch-geografische waarden indittraject worden
bovendien gespaard.Eenuitzondering daarop zijn deHarculosche buitenwaarden (Y46).Hier
komt dehogewaarde echter vooral voort uitdeaanwezigheid vanelementen dienietdoor
uiterwaardverlaging worden aangetast, zoalsoudekaden eneen oude steenfabriek.
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Y5, BenedenIJssel
Inhet begin van hettraject Beneden IJssel vindt nogveel uiterwaardverlaging plaats,ookin
enkele uiterwaarden met hogehistorisch geografische waarden.Alleen indeVreugderijker waard
(Y53)leidt dit toteen zodanige waardevermindering dat dezeindecategorie beïnvloed gebied
komt. In deandereuiterwaarden methogeofzeerhoge waarden isdeaantasting steeds gering.
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4 Effecten vanalternatief 9
Tabel4.Oppervlakte beïnvloede gebieden
Traject
Waal
BI Bovenrijn
Wl Waalbochten
W2 Middenwaal
W3Waal St.Andries
W4 Benedenwaal

'ha)bijuitvoering alternatief9
Oppervlakte beïnvloede gebieden (ha)
3->2
Totaal
4->3
0
0
0
205
30
235

388
0
0
591
191
1170

0
0
0
356
328
684

0
0
0
285
0
285

0
0
0
71
328
399

212
0
0
0
128
340
2429

0
0
0
0
0
0
520

212
0
0
0
128
340
1909

388
0
0
796
221
TotaalWaal 1405

NederrijnenLek
Rl Pannerdens Kanaal
R2Splitsingspunt IJsselkop
R3Doorwerthse Nederrijn
R4Gestuwde Nederrijn enLek
R5 Boven-Lek
Totaal Nederrijn enLek
IJssel
Yl Boven IJssel
Y2Midden IJssel
Y3Sallandse IJssel,zuid
Y4SallandseIJssel,noord
Y5Beneden IJssel
Totaal IJssel
Totaal Studiegebied

Bij alternatief 9vinden demeeste maatregelen plaatsin devorm van uiterwaardverlaging.
Daarnaast worden enige hoogwatervrije terreinen verwijderd enworden erplaatselijk nevengeulen
gegraven. Deuiterwaardverlaging vindt minder aaneengesloten plaatsdan bij alternatief 8.Het
effect isdanook kleiner.Over het gehele studiegebied bezien valt2429ha waardevolle
uiterwaarden indecategorie mogelijk beïnvloed gebied. Dat is20%van het areaal van 12200ha
uiterwaarden methogeofzeer hoge historisch-geografische waarden indeuitgangssituatie. Het
gaat daarbij om 13uiterwaarden.
Indebeïnvloede gebieden vindt steedseen afname plaatsvanwaardeklasse 4naar 3of van 3naar
2.Indit alternatief zijn eroverigensrelatief weiniguiterwaarden diezakken vanwaardeklasse 4
naar3.
Wanneer deeffecten perriviertak worden bekeken,dan blijkt datbij dit alternatief,relatief weinig
uiterwaarden langsdeNederrijn enLeken langsdeIJssel worden aangetast. Dat wordt
veroorzaakt doorhet zeerplaatselijke karakter vandeuiterwaardverlaging. LangsdeWaal wordt,
naarverhouding veel uiterwaard aangetast doormaatregelen, namelijk 58%,wat overeenkomt
met 1405habeïnvloed gebied.
BI,Bovenrijn
Inhet traject Bovenrijn vindt omvangrijke uiterwaardverlaging plaats indeLobberdensche waard
(R01)enTolkamer (W01).Daardoor komen beideuiterwaarden indecategorie beïnvloede
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gebieden. Het gaat hier vooral omaantasting vanbosdooruiterwaardverlaging eninde
Lobberdense waard aantasting vanoude wegenen kaden doordeaanleg van nevengeulen.
Wl, Waalbochten
Ondanks omvangrijke, bijna aaneengesloten,uiterwaardverlaging, ligtinhettraject Waalbochten
geen beïnvloed gebied.Datkomtomdat indeenigeuiterwaard methoge ofzeer hoge historischgeografische waarden indittraject, geen maatregelen zijn voorzien.
W2Middenwaal
Ineen aantal,gedeeltelijk aaneengesloten, uiterwaarden indeMiddenwaal, vindt omvangrijke
uiterwaardverlaging plaats.Deuiterwaarden methogeofzeerhoge historisch-geografische
waarden in dittraject worden hierbij echtergespaard, zodatergeen mogelijk beïnvloede gebieden
zijn.
W3,WaalSt.Andries
Inhettraject Waal St.Andries ligtruim dehelft vanhettotaleareaal beïnvloede gebieden langsde
Waal.Dat wordt veroorzaakt dooruiterwaardverlaging indeRijswaard (W36),de Dreumelsche
waard (W28)ende Stiftsche uiterwaarden (W30).IndeRijswaard endeStiftsche uiterwaarden
wordteenpercelering diehetpatroon van strängenvolgt aangetast enenkele strängen.Inde
Dreumelsche waard tastuiterwaardverlaging naast enkele strängen ook oude akkersen opgaand
bosaan.Stiftsche waard enDreumelse waard vormen een aaneengesloten gebied methoge
waarden aan weerszijden vandeWaal.
W4, Benedenwaal
IndeBenedenwaal ligt 221habeïnvloed gebied.Hetgaathiervooral omdeKerkenwaard (W38),
waaruiterwaardverlaging elementen met oud opgaand bosenenkele strängen aantast.
Rl, Pannerdens kanaal
LangshetPannerdens Kanaal vindt vrij veel uiterwaardverlaging enaanleg van nevengeulen
plaats.Erzijn echter geen uiterwaarden methogeofzeerhoge historisch-geografische waarden,
waardoorer ookgeen uiterwaarden indecategorie beïnvloede gebieden vallen.
R2,SplitsingspuntIJsselkop
Hoewel inhettraject IJsselkop wel ingrepen zijn voorzien,met nameuiterwaardverlaging, worden
geen uiterwaarden met hogeof zeerhogehistorisch-geografische waarden aangetast, waardoor er
ook geen uiterwaarden indecategorie beïnvloede gebieden vallen.
R3,DoorwerthseNederrijn
Inhet traject Doorwerthse Nederrijn vindtplaatselijk uiterwaardverlaging plaats.Echter nietinde
enige uiterwaard methogeofzeerhogehistorisch-geografische waarden, de Doorwertsche
waarden (R13).Erliggen hier daarom geenbeïnvloede gebieden.
R4, GestuwdeNederrijnen Lek
Aan het begin van het traject Gestuwde nederrijn enLek wordt ineen omvangrijk aaneengesloten
areaal uiterwaardverlaging voorzien.IndeSchoutenwaard (R18)wordt bovendien een nevengeul
gepland.Dezeuiterwaard zaktdaardoor inwaarde vanklasse 3naar 2,deuiterwaardverlaging tast
enkele strängen aan,terwijl denevengeul een oude veerdam doorsnijdt. DeTollewaard (R24)en
deGoiberdingerwaard (R42) zakken beidevanklasse4naar3.
R5, Boven-Lek
Uiterwaardverlaging indeBoven-Lek veroorzaakt een aantasting vandeonder de dijk
doorlopende percelering, inde waardevolle PolderdeEendracht (R51).Dezezakt daardoorin
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waardeklasse van 3naar 2.Dewaardevolle Graafse waard (R52)enLekwaard (R56)worden
echter gespaard.
Yl, BovenIJssel
Inhettraject Boven IJssel veroorzaakt uiterwaardverlaging in deVaalwaard (Yl1)een zodanige
aantasting van depercelering diehetpatroon van strängenvolgt, dat deuiterwaard zakt van klasse
3 naar2.
Y2,MiddenIJssel
Ervindt verspreideuiterwaardverlagingplaatsinhettraject Midden IJssel.Datgebeurt echterniet
inuiterwaarden methogeof zeerhogehistorisch-geografische waarden.Uitzonderingen zijn
Stokebrandsweerd (Y23),Rammelwaard (Y27)enEpseweerdse polder (Y32).Daarisde
aantasting van waarden echter zogering,datdewaarde vandeuiterwaard niet van klasse
verandert.
Y3,SallandseIJssel, zuid
Inhet traject SallandseIJssel,zuid vindt vooral rond Fortmond enigeuiterwaardverlaging plaats.
Hierbij vinden ook ingrepenplaats inenkeleuiterwaarden methoge ofzeer hoge historischgeografische waarden.Heteffect daarvan isechterzoklein datdehistorisch-geogrfaische waarde
indezelfde klasse blijft.
Y4,SallandseIJssel, noord
Hiervindtplaatselijk uiterwaardverlaging plaats,echterniet inuiterwaarden met hogeofzeer
hogehistorisch-geografische waarden.
Y5,BenedenIJssel
Hoewel langsdeBeneden IJssel welenigeuiterwaardverlaging plaatsvindt, isdatmeestal niethet
geval indeuiterwaarden methogeofzeer hoge waarden.Deenigeuitzondering isde uiterwaard
Bentinkswellen (Y52),diedaardoor inwaardedaalt.Erworden enkele strängen aangetast in
bovendien eenpercelering diehetpatroon vansträngen volgt.
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5 Conclusies
Vergelijking vande alternatieven
Over hetgehele studiegebied bezien blijkt dat alternatief 8hetgrootsteeffect heeft ophistorischgeografische waarden en alternatief 9het kleinste.Het areaal beïnvloede gebieden isbij uitvoering
van alternatief 9iets meer dandehelft vanhet areaal beïnvloede gebieden bij uitvoering van
alternatief 8.Heteffect van alternatief 7isgroterdan datvan9,maar bijna een kwart lagerdan
dat van alternatief 8.
Tabel5 Vergelijking oppervlaktebeïnvloedgebied(
Waal
Nederrijn enLek
IJssel
Studiegebied
Percentage van alternatief 8

'n ha)bijdedrie alternatieven
Alternatief 7 Alternatief 8 Alternatief 9
1480
1520
1405
684
1171
1285
779
1593
340
4398
2429
3430
100
78
55

Effecten van ingrepen komen vooral voort uituiterwaardverlaging. Niet zozeer omdat dat zo'n
desastreuze maatregel is,maar vooral omdatdemaatregel steedsover aanzienlijke oppervlakten
plaatsvindt, waardoor er veelelementen doorworden beïnvloed. Het verschil indedrie
alternatieven wordt dan ook vooral veroorzaakt door verschillen inhet areaal waarover
uiterwaardverlaging plaatsvindt. Bij alternatief 8isdatareaal hetgrootst en wordt ook vakerin
uiterwaarden met hogeof zeer hogehistorisch-geografische waarden uiterwaardverlaging
uitgevoerd. Bij alternatief 9worden naar verhouding weiniguiterwaarden metzeerhoge
historisch-geografische waarden beïnvloed (vergelijk tabel 2,3en4).
Bij alledriedealternatieven ishetareaal mogelijk beïnvloede gebieden langsdeWaal ongeveer
even groot,namelijk grofweg een 1400tot 1500ha.Datwordt voormeerdan dehelft veroorzaakt
dooringrepen inhet traject Waal-St.Andries, alwaarin alle drie de alternatieven
uiterwaardverlaging in dehoogen zeer hooggewaarde Dreumelsewaard (W28),Stiftse uiterwaard
(W30)en Rijswaard (W36) wordt gepland.Daardoor worden erwaardevolle elementen aangetast,
zoalspercelering diehet patroon van strängen volgt,strängen,oudbosen akkers.
De verschillen tussen de drie alternatieven zitten vooral in de grootte van de beïnvloede gebieden
langs Nederrijn en Lek en de IJssel. Bij alternatief 7 wordt vooral de IJssel gespaard. Het areaal
beïnvloed gebied langsde Nederrijn en Lek isbij dat alternatief vande zelfde orde van grootte als
bij alternatief 8. Bij alternatief 9 worden zowel de Nederrijn en Lek als de IJssel ontzien. De
grootte van debeïnvloede gebiedenlangsdeIJssel ishierbovendien nogkleiner dan bij alternatief
7.

Oorzaak effecten
Weconcludeerden hierboven aldatdemeesteeffecten worden veroorzaakt door
uiterwaardverlaging. Uit een vergelijking vandeuiterwaarden waar uiterwaardverlaging
plaatsvindt, met depas-op tabel (tabel 4inDirkx &Maas, 1998),blijkt dat vaak
uiterwaardverlaging plaatsvindt in waardevolle uiterwaarden waardewaarden vooral bestaan uit
elementen diezeer kwetsbaar zijn vooruiterwaardverlaging (percelering diepatroon van strängen
volgt;strängen;akker; bos;park),terwijl zematig kwetsbaar zijn voor aanleg van nevengeulen.
Aanleg vannevengeulen zou daarminderhistorisch-geografische waarden aantasten.
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Toetsingscriterium
Tijdens deanalyse bleek dat inuiterwaarden waaringrepen plaatsvinden bijna altijd een absolute
afname van dehistorisch-geografische waardeoptreedt.Indemeeste gevallen had dattot gevolg
datdeuiterwaard ineen lagere waardeklasse ingedeeld moest worden.Datbleek echter niet altijd
hetgeval.Eenenkeleuiterwaard bleef ondankseen aantasting van waarden in dezelfde
waardeklasse.Ditspeeldeinuiterwaarden waareen zeergeringe aantastingplaatsvindt, maarook
ineenenkeleuiterwaard die indeuitgangssituatie hoogindeklasse zatennadeuitvoering van
het alternatief,laag indeklasse uitkomt.Hetishetgevolg van hetwerken met klassen, dat deze
kleine afwijkingen niet indeanalysenaarvorenkomen.Daarwaarwel sprake isvan een daling
vande waardeklasse bleekoverigens steedsdatdewaardedaalde van klasse4naar 3ofvan klasse
3 naar 2.Eengrotere afname vandewaarde kwamnooit voor.
Het gehanteerde toetsingscriterium heeft totgevolg datdeeffecten vanmaatregelen op
uiterwaarden metmatig hogeof geringe historisch-geografische waarden, niet isgemeten. Daaruit
magniet geconcludeerd worden datdieuiterwaarden helemaal geen waarden bevatten. Het aantal
waarden iserechter zolaag,dat deuiterwaard alsgeheel eenlagewaarde heeft. Ook indie
uiterwaarden ishetechter belangrijk omzorgvuldigomtegaan metdeaanwezige waarden.Dat
kandoorbij deuitwerking vanplannen gebruik temaken vanhetGISbestand dat informatie
bevat opelement niveau.Daarmee kanook hethier voorspelde effect vaningrepen in
uiterwaarden methogeofzeer hogewaarden nogverkleind worden.
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