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1. Inleiding
In de Millingerwaard wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van het
Ruimte voor de Rivier project met dezelfde naam. Sinds de start van de
realisatie, nu enige jaren geleden, bestaat de wens het (oorspronkelijke)
inrichtingsplan te optimaliseren en te actualiseren. Deze wens komt voort
uit voortschrijdende en nieuwe inzichten. Staatsbosbeheer vraagt deze
optimalisaties in onderlinge samenhang en vanuit de oorspronkelijke projectdoelen te beschouwen. Het doel daarvan is bij te dragen aan de doelstellingen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit voor het project.
De optimalisaties betreffen de ecologische inrichting en een goede inpassing van de recreatieve doelstellingen. Het gaat om concrete inrichtingsvraagstukken rond deze aspecten afzonderlijk. Daarnaast gaat het om een
goede zonering en inrichting te bewerkstelligen die het mogelijk maakt kritische ecologische processen en soorten te ontwikkelen en tegelijkertijd bij
te dragen aan een optimaal recreatief gebruik en aan de beleving van de
natuur(ontwikkeling) in het gebied. De behoefte aan deze optimalisaties is
ontstaan tijdens de uitvoering van het project, op basis van nieuwe inzichten
en zijn afkomstig van toekomstige beheerders en gebruikers van het gebied.
In dit rapport zijn de optimalisaties geïnventariseerd, gerubriceerd en nader geïnterpreteerd ten behoeve van het “inpassingsontwerp”. Het Inpassingsontwerp
Millingerwaard geeft aan welke - en hoe - optimalisaties voor ecologie en/of recreatie kunnen worden opgenomen. Dat binnen randvoorwaarden voor vergunbaarheid, betaalbaarheid en beheerbaarheid. Dat wil zeggen passend binnen:
- de voorwaarden van de vergunningen die voor het huidige project
zijn aangevraagd;
- het budget van het project (inclusief meer- of juist minderwerk);
- de afspraken en inspanningen uit het beheerplan dat voor het project is vastgelegd.
Naast deze meer ‘pragmatische’ overwegingen zijn de verschillende optimalisaties ook vergeleken met de oorspronkelijke doelstellingen van het Ruimte
voor de Rivierproject “Millingerwaard”. Naast het realiseren van een “stroombaan” als waterstandsverlagende maatregel, gaat het om de navolgende doelen (zie o.a. de handreikingen ruimtelijke kwaliteit, Bosch Slabbers,
2008, en het milieueffect rapport, De Vriend en Groot Zwaaftink, 2010):
- herstellen en maximaliseren van natuurlijke, (spontane) riviergebonden processen (waaronder het ontwikkelen van rivierkwel door
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aanleg van kwelkoppen en-geulen, spontane ontwikkeling hard- en
zachthoutooibossen; mogelijkheden voor aanzanding en erosie;
herstel van bijzondere ‘laagdynamische’ habitats in de zone direct
langs de bandijk)
- herstellen en ontwikkelen van belangrijke landschappelijke eenhe
den en elementen op basis van het DNA van (dit deel van) de Waal
(uitgroeien van de zone met rivierduinen; waar mogelijk behoud van
cultuurhistorisch belangrijke patronen of elementen zoals de Schut
dijk);
- behouden en ontwikkelen van mogelijkheden voor natuurgerichte
recreatie en natuurbeleving (struinen, wandelen, fietsen).
Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit vergt het in onderlinge samenhang en op een harmonieuze wijze realiseren van de afzonderlijke doelstellingen en daaraan verbonden (inrichtings)maatregelen. Bij
het beoordelen van de voorstellen spelen deze doelstellingen, naast de
reeds genoemde pragmatische randvoorwaarden, een belangrijke rol.

2 Inventarisatie mogelijkheden voor optimalisatie van
het inrichtingsplan
2.1 Inventarisatie en rubricering van de voorstellen
Als onderdeel van dit project zijn drie inventariserende bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij zijn wensen, ideeën en achtergronden voor mogelijke optimalisaties voor ecologie en recreatie geïdentificeerd. Deze bijeenkomsten hebben plaatsgevonden met achtereenvolgens de leden van het
projectteam Millingerwaard, deskundigen en vertegenwoordigers van SBB
op het terrein van ecologie en tenslotte met een groep deskundigen en
vertegenwoordigers van SBB op het terrein van recreatie (zie Bijlage I).
Tijdens de sessies is er dankbaar gebruikt gemaakt om optimalisaties aan
te dragen voor de inrichting van het projectgebied. In totaal zijn er meer
dan 80 optimalisaties aan de orde gekomen. Soms gaat het om voorstellen
met een beperkt karakter, maar ook ingrijpende veranderingen zijn naar
voren gebracht. Naast voortschrijdende inzichten over bijvoorbeeld het ecologisch of recreatief functioneren, zijn er voorstellen gedaan die volgens
de indieners als omissies in het bestaande ontwerp zijn aan te merken.
Alle voorstellen zijn systematisch gerangschikt in de overzichtstabel van
Bijlage II. De optimalisaties zijn daarbij kort beschreven, en hebben een
codering gekregen naar de aard van de werkzaamheden:
- grondwerk: verwijderen, behouden, aanbrengen (Gv, Gb en Ga
met een volgnummer);
- beplantingen: verwijderen, behouden, aanbrengen (Bv, Bb en Ba
met een volgnummer);
- voorzieningen: verwijderen, behouden, aanbrengen (Vv, Vb en Va
met een volgnummer).
Naast deze indeling is ook aangegeven in hoeverre de optimalisaties:
- bijdragen aan de (hoofd)doelstellingen van het project;
- ‘passen’ binnen de vergunningen die voor het project inmiddels
zijn verleend;
- te realiseren zijn binnen het (bestaande) budget van het project;
- uitgevoerd kunnen worden op ‘korte termijn’(dat wil zeggen bin
nen het vigerende uitvoeringsproject) dan wel pas daarna dus op
langere termijn aan de orde zijn;
- gelegen zijn in de zogenaamde ‘blijf-af’ gebieden waar in beginsel
geen werken uitgevoerd mogen worden in het kader van het lopen
de project Millingerwaard.
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In de tabel zijn de optimalisaties met ‘plus(sen)’ en ‘min(nen)’ beoordeeld.
En ‘nul’ duidt op een neutrale score voor het genoemde onderdeel. In een
aantal gevallen is de beoordeling (nu nog) niet duidelijk, uitgedrukt met een
‘vraagteken’. In de kolom met opmerkingen zijn de scores en de optimalisaties nader toegelicht. Ter illustratie is in figuur 1 de ‘kop’ van de tabel uit
Bijlage II opgenomen.
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2.2 Beoordeling van de voorstellen
De kwalificaties van de optimalisaties uit het overzicht in Bijlage II zijn benut om deze te ordenen in drie hoofdcategorieën, te weten optimalisaties,
die:
- (relatief) gemakkelijk zijn uit te voeren;
- nader onderzoek vragen voordat kan worden aangegeven of deze
passen;
- in dit stadium van de inrichting afvallen, maar wellicht later aan de
orde komen.
In de tabel van Bijlage II zijn de voorstellen in deze volgorde gerangschikt en respectievelijk geel, oranje of rood gemarkeerd. Tenslotte zijn er ook voorstellen in
de tabel opgenomen die gedurende het werken aan het Inpassingsontwerp inmiddels zijn uitgevoerd. Deze hebben geen kleurcodering gekregen in de tabel.
Naast de tabel zijn de voorstellen voor optimalisaties gekarteerd. De kaart
van figuur 2 geeft alle voorstellen die (relatief) gemakkelijk zijn te realiseren of waarvoor nader onderzoek nodig is. De kaart van figuur 3 geeft de
optimalisaties weer die in dit stadium van het project Millingerwaard afvallen. De codes en kleuren corresponderen met die uit de tabel in de bijlage.
Optimalisaties die (relatief) gemakkelijk zijn uit te voeren (figuur 2
- geel)
De eerste categorie omvat in het algemeen relatief beperkte ingrepen die
bijdragen aan het verbeteren van het recreatieve of ecologische functioneren
van de Millingerwaard. Deze zijn te realiseren zonder veel kosten en binnen
de bestaande vergunningen en andere kaders. Een voorbeeld is het verwijderen van de (bouw)wegen (Vv3): een kwestie van het losmaken van de aangereden grond, waardoor deze weer snel spontaan zal worden overgroeid, afhankelijk van begrazing en betreding. Ook zijn er plekken aangegeven die in
aanmerking komen voor het aanbrengen of tot ontwikkeling laten komen van
begroeiing. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de hoogwatervluchtplaats op
het duin dat achterblijft na het opruimen van het terrein De Beijer (Ba3). Eenvoudige grondwerken zijn mogelijk voor het graven van poelen voor de herintroductie van de knoflookpad (Gv16), het verwijderen van een verhoging aan

Figuur 1. De kop van de overzichtstabel met alle optimalisaties (zie Bijlage II) en de gebruikte criteria.

de westzijde van de zandwinplas (Gv7) of het ophogen (tot 11.5 m + NAP) van
de kade in de zone van de bandijk (Ga4). Dit laatste is inmiddels uitgevoerd.
Optimalisaties die nader onderzoek vragen (figuur 2 – oranje)
Het gaat hier om optimalisaties die nadrukkelijk bijdragen aan het ecologische functioneren van het gebied door het – soms letterlijk, soms figuurlijk – meer ruimte te geven voor spontane processen als spontane bosontwikkeling, erosie en sedimentatie of kwel of het ongestoord vestigen van
soorten. Maar de meeste van de voorgestelde ingrepen hebben voor een
direct of indirect invloed op de afvoercapaciteit en de stroming(sweerstand).
Een aanvullende hydraulische berekening geeft helderheid over de passendheid van de voorstellen binnen de voorwaarden van de Waterwetvergunning.
Voorbeelden hiervan zijn het behouden dan wel het verwijderen van bestaande beplantingen zoals die zijn voorgesteld. Zo wordt gepleit voor het behoud
van bosschages op de koppen van eilanden (Bb2) tussen de kwelvingers; of
juist het verwijderen van beplantingen (Bv2, Bv2 en Bv6; ook in ‘blijf-af gebied’) om de doorstroming bij hoogwater via de zone van het Oude Waaltje
te bevorderen. Ook de hydraulische effecten van het verwijderen van delen
van de kades in de Kekerdomse Ward (Gv10:toegangsweg De Beyer; Gv11
meest westelijke deel van de toegangsweg langs de kerk van Kekerdom de
uiterwaard in) zullen eerst duidelijk moeten zijn voordat over de verdere
uitvoering een besluit genomen wordt. Dat geldt ook voor de voorstellen in
het centrum van het gebied om het stelsel van ‘kwelvingers’ te vervolmaken door aanvullende grondwerkzaamheden (Gv4 en Gv15), waardoor naast
extra (kwel)geulen ook ontoegankelijke eilanden ontstaan. Zeker bij de ingrijpende grondwerkzaamheden maken ook nog de eventuele (extra) kosten of opbrengsten voor de uitvoering onderdeel van het nader onderzoek.
Een uit recreatief oogpunt belangrijke optimalisatie gaat over het passeerbaar maken van de hoofdgeul voor wandelaars (Va2), ongeveer ter plekke van de Schutdam die deze geul verbindt met de parkeerplaats De Lange Paal. De aanleg van de hoofdgeul betekent, ten opzichte van de huidige
daarvóór een belangrijke beperking van de struinmogelijkheden in de Millingerwaard; het ‘wandel rondje’ vanaf de parkeerplaats of het dorp Kekerdom door de uiterwaard naar de theetuin en via de noord-oostzijde wordt
door de hoofdgeul flink langer. En daarmee voor veel bezoekers minder
aantrekkelijk. Ook een bezoek aan het ‘wilde’ moerasbos in het centrum
van het gebied is dan niet goed meer mogelijk. Niet alleen is dit een aantrekkelijke bestemming voor – een deel van de – bezoekers, ook zijn recreanten hier minder zichtbaar dan in het grotendeels open gebied rond
de Millingerdam hetgeen minder verstorend werkt voor dier en mens.
Tegen deze achtergrond is nader onderzoek nodig naar een passende moge-
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Figuur 2. De voorstellen voor optimalisaties die meegenomen worden bij het opstellen van het Inpassingsontwerp.
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lijkheid voor het kruisen van de hoofdgeul. Een (grote) brug past niet in het
gewenste eindbeeld voor het natuurgebied, sluit niet aan bij de voorziene aard
van de (natuurgerichte) recreatie, betekent een te beperking voor vrije spontane (stromings)processen, kost veel geld en vraagt duur onderhoud. Het zoeken
is dan ook gericht op een andere verbinding met minder ruimtelijke impact, die
aansluit bij het beoogde recreatieve gebruik en de natuurlijke uitstraling van het
gebied en die qua aanleg en beheer past binnen de geldende kaders. Daarbij kan
worden gedacht aan een lage drempel in de geul, een combinatie van drijvende
brug en landhoofden of een mobiele voorziening (trekpont of boot). Uiteraard
vergt de daarvoor benodigde inrichting een nadere hydraulische en kosten toets.
Andere voorstellen voor optimalisatie vragen nader onderzoek en overleg met
Rijkswaterstaat of andere organisaties voordat deze – eventueel – doorgevoerd kunnen worden. Dat is het geval bij het begrazen (in plaats van maaien) van de Millingerdam (Bv7) of het uitvoeren van een project voor het
ontstenen van een kribvak (Gv8). Dit laatste is een maatregel die kan worden opgepakt als zelfstandig project in het kader van de KRW-maatregelen.

Optimalisaties die nu niet meegenomen worden (figuur 3 – rood)
Tenslotte zijn er voorstellen gedaan waarvan de argumentatie vanuit de
hoofddoelen van het project onduidelijk is gebleven en / of die in belangrijke mate op gespannen voet staan met de voorwaarden van vergunningen en contract, nieuwe bestuurlijke afspraken vergen, duidelijk buiten
de scope van het project liggen of (relatief ten aanzien van het realiseren
van doelen) te duur zijn. Deze voorstellen zullen niet meegenomen worden bij het opstellen van het Inpassingsontwerp. Dit neemt niet weg dat
er interessante voorstellen bijzitten die mogelijkerwijs in een later stadium toch voor uitvoering in de Millingerwaard in aanmerking komen.
De combinatie van het handhaven van de (gedeeltelijk, nu tijdelijk) opgevulde zandwinplas (Gb2) met het niet aanvullen van de omputlocatie rond de
hoofdgeul (Gv14) vergt een te grote afwijking van het bestaande inrichtingsplan en het contract met de aannemer, met navenant langdurig en complex
bestuurlijk en ontwerpproces. Het risico op vertraging voor de uitvoering is te
groot. De maatregel voor het verlagen van de oever ten westen van het (vm.)
terrein van De Beijer (Gv13) lijkt onhaalbaar in verband met de vereisten van
Rijkswaterstaat en behoort ook niet tot het eigendom van Staatsbosbeheer.
Het uitvoeren van het plan voor perceel Rozendaal (Gb1) is uitgesteld tot na
voltooiing van het huidige project voor de Millingerwaard, maar blijft voor de
periode daarna wel in beeld. De ecologische noodzaak van het verwijderen
van de (kunstmatig) opgehoogde terreinen in het centrum van het gebied

(Gv5) zijn niet overtuigend. Er kan zelfs worden betoogd dat het behoud van
deze ‘sporen’ getuigen van de vroegere activiteiten van de steenfabricage.
De suggesties voor de maatregelen in de Erlecomse Waard (Ga1, Ga2) zijn
vanuit de ecologische en landschappelijke doelen zeer passend, maar vallen
buiten de scope van het project. Het is goed deze maatregelen in een later
stadium te overwegen.
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Figuur 4. De kaart met de verbeelding van het Inpassingsontwerp.

3. Het ‘Inpassingsontwerp’
3.1 Verbeelding van het Inpassingsontwerp
De optimalisaties uit de categorieën “Optimalisaties die (relatief) gemakkelijk
zijn uit te voeren” en “Optimalisaties die nader onderzoek vragen” zijn meegenomen in het Inpassingsontwerp dat hieronder is gepresenteerd (figuur 4).
Of alle daaronder gerangschikte optimalisaties ook daadwerkelijk uitgevoerd
zullen worden, is afhankelijk van het vervolg keuze- en besluitvormingsproces
door opdrachtgever en opdrachtnemer van het project Millingerwaard. Dat
geldt met name voor de ‘nader te onderzoeken’ optimalisaties waarvoor bijvoorbeeld hydraulische berekeningen uitgevoerd moeten worden of nadere afstemming nodig is met bevoegde gezagen voor de betreffende vergunningen.
De kaart van het ‘Inpassingsontwerp’ (figuur 4) geeft een beeld van de toekomstige situatie van de Millingerwaard. Niet alle optimalisaties zijn daarin
daadwerkelijk te herkennen; soms zijn deze zo gering van omvang, dat ze
in het kaartbeeld wegvallen. Soms ook gaat het om het verwijderen van
elementen, ook die zijn niet op het kaartbeeld zichtbaar. Bij het uitwerken
van de beplantingen in het ontwerp is gebruik gemaakt van de gebiedsindeling uit het Beheerplan. De daarin onderscheiden – en ‘vergunde’ – begroeiingstypen zijn in het ontwerp weergegeven. Het onderscheid tussen
hard- en zachthoutooibos is op de kaart terug te vinden: het zachthoutooibos in de lage, moerassige gebieden die relatief vaak onder water komen
te staan. Het hardhoutooibos op de hogere gebiedsdelen en op de plekken die als ‘hoogwatervluchtplaatsen’ functioneren. Het gebied rond het
noord-oostelijke deel van de hoofdgeul moet relatief “glad” gehouden worden (geen of zeer weinig opgaande beplanting) in verband met het voorkomen van te veel weerstand bij het functioneren van de geul onder maatgevende condities. De zone met rivierduinen aan de zijde van de rivier zal
gekenmerkt worden door regelmatige afzetting en verstuiving van zand.
Het verwijderen van de hoge dam bij het terrein van de Beijer zal ertoe leiden dat de Millingerwaard grotere schommelingen in de waterstanden zal
kennen dan nu nog het geval is, een en ander in lijn met de wisselende
rivierstanden. De verschillende tinten blauw in de ontwerpkaart verbeelden de belangrijkste variatie in die standen. In droge zomers kan de waterstand vrij ver wegzakken, zodat alleen in de diepste delen van de geulen nog water blijft staan. Deze perioden zullen in de toekomst langduriger
en of frequenter worden als gevolg van de verandering van het klimaat.
Door de verbinding met de Waal zullen ook vaker hogere waterstanden in de waard voorkomen. Ook die waterstanden zullen door de kli-
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indicatie struinroutes
paden en kades

Figuur 5. Toegankelijkheid voor wandel- of struinroutes bij vier verschillende waterstanden.

maatverandering vaker voor gaan komen. De – inmiddels naar 11.5 m +
NAP verhoogde kade die net westelijk van de bandijk tot en met het gebied de Millingerhof doorloopt, voorkomt dat in dit gebied de waterstanden al te vaak wisselen. Hier ontstaan mogelijkheden voor het behoud
en ontwikkeling van de zogenaamde meer “laagdynamische milieu’s”.

3.2 Recreatie, ontsluiting en gebruik
Het beleven van de natuur(ontwikkeling) is naast waterveiligheid en ecologie één van de doelen van het project. Het gaat daarbij nadrukkelijk om
vormen van natuurgerichte recreatie en natuurbeleving met een duidelijke
zonering van (zeer) rustige tot meer gebruikte gebieden. Bij het realiseren
van de zonering wordt maximaal ingespeeld op de - wisselende – condities van het terrein waardoor sommige delen niet, nauwelijks of meer frequent begaanbaar of toegankelijk zijn. Inrichtingselementen als aangelegde, verharde wandelpaden, hekken, bebording of routemarkeringen worden
zoveel mogelijk vermeden. De – op natuurbeleving – gerichte bezoekers
zullen in belangrijke mate zélf hun weg kunnen en willen zoeken. Struinen
is overal toegestaan en afhankelijk van de omstandigheden van het terrein
en de waterstanden. Voor fietsers is er een doorgaande fietsroute: van de
dijk bij Millingen, via de Millingerdam en de naar Klaverland doorgetrokken erf-toegangsweg, via een nieuw fietspad rondom Klaverland en via de
nieuwe “middenontsluiting” naar de dijk bij Kekerdom. Voor de wat minder
avontuurlijke wandelaars is dit ook een belangrijke route die nog wordt aangevuld door een route over de kade tussen hoog- en laagdynamisch gebied
richting de Schutdam. De schutdam zelf vormt de verbinding van de parkeerplaats de Lange Paal naar de oostzijde van de hoofdgeul. Het uiteinde
van die historische dam is een mooie plek voor een uitkijkpunt of –toren.
De verschillende waterstanden in de uiterwaard leiden tot variaties in toegankelijkheid en gebruik. Samen met de natuurlijke processen die van seizoen tot seizoen en van jaar tot jaar zullen verschillen levert dit voor de
recreanten steeds wisselende belevingservaringen van natuur en landschap.
Een indruk van de variaties in toegankelijkheid is weergegeven in figuur
5. Deze geeft bij vier verschillende, maar relatief veelvuldig voorkomede
waterstanden aan welke delen van het gebied betreden kunnen worden.
De zomerwaterstand (8.19 m + NAP bij de Millingerdam; 7.78 m + NAP bij
de Kaliwaal) die gedurende ongeveer 5 maanden per jaar voorkomt, zijn de
verschillende ‘vingers’ van de kwelgeulen en de andere geulen goed zichtbaar. De terreinen daaromheen liggen droog en zullen toegankelijk zijn,
hoewel aarzen noodzakelijk zullen zijn om echt overal te kunnen komen.
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De weg, de fietsroute en de verschillende kaden kunnen worden gebruikt,
waardoor grotere en kleiner rondwandelingen gemaakt kunnen worden.
Zowel vanuit de dorpen als vanaf het parkeerterrein De Lange Paal. Onder
deze omstandigheden is de drempel nabij het voormalige terrein van De
Beijer te belopen; samen met een route aan de oostzijde van de hoofdgeul
ter hoogte van de Kekerdomse Ward is een interessante rondwandeling
mogelijk.
Bij de gemiddelde afvoer (8.73 m + NAP bij de Millingerdam; 8.30 m +
NAP bij de Kaliwaal; 7 maanden per jaar) loopt de drempel over. We gaan
er hier van uit dat dan ook de mogelijkheid om e hoofdgeul te passeren
onderloopt (de hoogte van die passage is overigens nog onderwerp van
onderzoek). De hoofdgeul heeft meer water waardoor onder andere in het
centrum van het gebied meer water staat; de passage van de hoofdgeul
bij de Schutdam zal – zeker zonder hoge laarzen – niet meer bruikbaar
zijn. Dit beperkt het aantal mogelijkheden voor rondwandelingen. Een
kleinere route om het gebied van de kwelvingers zal niet meer mogelijk
zijn. Wel is er een mogelijkheid rond de Kekerdomse Ward langs de hogere delen van de oever van de hoofdgeul en de restanten van de dam.
Het gemiddelde hoogwater (11.26 m + NAP bij de Millingerdam; 10.79 m +
NAP bij de Kaliwaal; 1 maand per jaar) betekent dat het gehele zuid-westelijk deel van de uiterwaard onder water staat en daarmee niet meer toegankelijk is. De kades en de middendoor ontsluiting zijn nog (net) toegankelijk, waarmee de theetuin (hoewel dan vaak niet geopend) en Klaverland
nog te bereiken zijn. Met de (hoge) route om de kwelvingers is een rondwandeling vanaf de dorpen of de parkeerplaats dan al snel een kilometer of 8. De verwachting is dat de kades dan wel flink drassig zullen zijn.
Tenslotte de hoogwater situatie die enkele weken per jaar optreedt
(12.73 m + NAP bij de Millingerdam; 11.20 m + NAP bij de Kaliwaal).
Vrijwel het gehele gebied staat onder water; alleen de route via de weg
en over het duin is nog te gebruiken. Vanaf de Lange Paal is dat 5 kilometer, heen en terug. Rondjes wandelen is niet meer mogelijk.
Natuurlijk gaat het hier om gemiddelde, berekende waterstanden. Ook zijn
niet alle mogelijke opties voor (struin)routes weergegeven. Wel geven de
vier gemiddelde situaties een indruk van de diversiteit aan mogelijkheden en
– soms ook – onmogelijkheden voor de wandelaar en natuurliefhebber. De
realiteit zal nog een veel grotere diversiteit aan omstandigheden laten zien.

4. Tot slot
De rijkdom aan voorstellen voor optimalisaties die in dit rapport zijn beschreven maken duidelijk dat bij – langdurige – projecten als dat voor de
(her)inrichting van de Millingerwaard steeds nieuwe inzichten zich aandienen. Het is verrassend te ontdekken dat gedurende de realisatie van
een project tussentijdse wijzigingen nog kunnen worden doorgevoerd.
Zie bijvoorbeeld de poelen die in de Millingerwaard al zijn aangebracht of
de aangepaste hoogte van de kade langs de zone van het Oude Waaltje.
In hoeverre dit ook voor de hier geselecteerde optimalisatievoorstellen zal gelden, is onderwerp van verder onderzoek en nadere discussie tussen verschillende betrokken partijen. Een belangrijk devies hierbij is wel: maak gebruik van de
ervaringen die al zijn opgedaan en van de nog bestaande looptijd die er binnen
het project beschikbaar is. Trek lering uit de effecten die zijn waar te nemen na
het uitvoeren van de werken die al zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld over de snelheid waarmee een nieuw ontgraven of opgehoogd gebied weer begroeid raakt.
Een van de meest fundamentele wijzigingen van het gebied bestaat uit
het vervangen van de dam bij De Beijer door een veel lagere drempel. De
waterstanden in de waard zullen hierdoor veel vaker gaan wisselen. Het
is goed de (eerste) effecten van die wijzigingen in de loop van dit jaar en
het begin van volgend jaar goed in ogenschouw te nemen, alvorens tot belangrijke planwijzigingen te besluiten. Waarschijnlijk komt de natuur met
verrassingen die bestaande of geoptimaliseerde voorstellen weer in een
ander daglicht zetten. Daarmee komen we ook weer terug bij één van de
hoofddoelen van het project: ruimte bieden aan natuurlijke processen!

5. Literatuur
Bosch Slabbers, 2008. Ruimtelijk Kwaliteitskader Gendtse en Millingerwaard. In opdracht van Dienst Landelijk Gebied, regio Oost. Arnhem.
Vriend, M. de en M. Groot Zwaaftink, 2010. Integrale Planstudie / MER Millingerwaard; meer ruimte voor mens en natuur! In opdracht van Dienst
Landelijk Gebied, regio Oost. Hoofdrapport, Royal Haskoning, Nijmegen.
.
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Bijlage I geraadpleegde personen
De navolgende personen hebben een bijdrage geleverd aan het verzamelen en bespreken van de optimalisaties die in dit rapport aan de orde zijn
gekomen:
Deskundigen Ecologie
Jos Rademakers
Gijs Kurstjens
Han Sluiter
Theo Wijers
Deskundigen Recreatie
Johan Bekhuis
Kees Nuijten
Thijmen van Heerde
Projectteam Staatsbosbeheer:
Lei Willems
Jette Eshuis
Annemieke van den Berg
Barteld Wup
.
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Bijlage II overzicht van optimalisaties
Voorstellen voor optimalisaties

past bij

mog.

mog.

voor KT

onderdeel

hoofd-

inpas-

inpas-

of LT

‘blijf af’

doelen

baar

baar

vergun.

budget

opmerking

gebied

Optimalisaties die meegenomen worden in het
‘inpassingsontwerp’
(passend bij de doelen, relatief gemakkelijk te realiseren en nader te
onderzoeken)
Optimalisaties (relatief gemakkelijk te realiseren)
Grondwerk, verwijderen (Gv+nr)
Gv7. afgraven rest kade aan

++

+

+

KT

nee

doel is de plas goed

westelijke zijde bestaande

te laten aansluiten op

zandwinplas

bestaande maaiveld
van aangrenzende
Millingerduin

Gv9. hoogwatervluchtplaats

++

++

0

KT

nee

in het contract wordt

(HVP) nabij de Waaijboerweg

uitgegaan van het

niet op MHW niveau maar

ophogen van deze

geheel oorspronkelijke hoogte

HVP tot op het niveau

perceel

van het MHW. De
noodzaak daarvan is

twijfelachtig, daarom
wordt voorgesteld de
HVP niet hoger aan te
leggen dan het
oorspronkelijke
maaiveldsniveau van
de landbouwkavel
van vóór de
kleiwinning in het
gebied.
bovenzijde afwerken
met zandlaag
herstel naar
(cultuur)historische
situatie van dit
perceel (landbouw,
later steenfabriek en
weer landbouw)
Gv16. poel knoflookpad

+

+/-

0

KT

ja

realiseren

maakt deel uit van
ambities
herintroductie
knoflookpad. Hiervoor
is een van het
overige water
geïsoleerde laagte
nodig nabij de
zandduinen; zoek
buiten blijf-af gebied
(bijv. nabij vm.
Terrein De Beyer)

Grondwerk, behouden (Gb+nr)
Gb3. afwerking weg naar De

+

++

+

KT

nee

goede ‘ruimtelijke’

Beyer bij behoud van de weg;

afwerking hoort bij

ook de overgang naar de

het project (doel

2

hoofdgeul

ruimtelijke kwaliteit)

Grondwerk, aanbrengen (Ga+nr)
Ga4. kade ‘tussenzone’ (in zijn

++

++

++

KT

nee

geheel) naar 11.5 m +nap

gebiedje tussen
hoofdgeul en
Millingerhof
onderdeel laten
uitmaken van de
laag-dynamische
zone. Geeft eenheid,
leid tot meer logische
situatie en mooi
uitzicht voor
wandelaars.
nodig voor het
behalen van de
doelen voor de NBwetvergunning
(betere condities
waterplanten)

Ga5. Schutdam: kern van de

++

+

0

KT

ja/ deels

herstel en expressie

dijk opbrengen ‘kopje’

cultuurhistorische

(trapeziumvormig) met

waarden

kruinbreedte oude dam

hydraulisch effect
naar verwachting
gering
zand op de top
aanbrengen in
verband met
beloopbaarheid

Ga6. verleggen kade rond

++

+

0

KT

ja

reeds uitgevoerd
(niet op kaart)

kom duiker IJssellinie

3

Ga7. goede aansluiting tot op

++

+

0

KT

nee

detailontwerp nodig

11.5 m + nap op te hogen

Onderdeel keuze om

kade op schutdam

het gebied tussen
geul en Millingerhof
achter de kade te
leggen en deel uit te
laten maken van het
laagdynamische
gebied. Zie Ga4.

Ga8. aanbrengen duiker met

++

++

++

KT

nee

terugslagklep in deel kade

reeds uitgevoerd.
(niet op kaart)

(tussenzone)
Ga11. detailontwerp afwerking

++

+

-/0

KT

nee

Schutdam - Hoofdgeul

combineren met
uitkijktoren / -punt.
aandacht voor
historische betekenis
dam; afwerking
grondwerk tonen
dwarsdoorsnede
kade.
mogelijk
bouwvergunning
nodig afhankelijk van
uitvoering?

Ga12. verleggen kade Oude

+

+?

0

KT

ja

Waal ivm beverburcht

al uitgevoerd
(niet op kaart)

Beplantingen, verwijderen (Bv+nr)
Bv3. nieuwe (vijf) “perkjes”

++

++

++

KT

nee

aangeplant in

achter Waaijboerhoeve

verband met

verwijderen of plantmateriaal

(her)introductie

verplaatsen

Fladderiep en andere
hardhout ooibos

4

soorten die zijn
verdwenen
eventueel
verplaatsen naar
andere plek(ken)
waar hardhout ooibos
verder spontaan kan
ontwikkelen

Beplantingen, aanbrengen (Ba+nr)
Ba1. “erf” beplanting

+

+

0

KT

nee

nu zeer ontsierend

aanbrengen rond

aanzicht van erf en

Waaijboerhoeve

boerderij
(cultuur)historie tot
expressie
afstemmen eigenaar

Ba3. stimuleren ontstaan

++

++

+/0

KT

nee

spontaan (laten)

Hardhout Ooibos vm terrein

ontstaan; in de

De Beyer

interventiekaart is
opgenomen dat het
gebied mag
verbossen
(uitrasteren)
onderdeel
(her)inrichting De
Beyer (apart ontwerp
proces organiseren,
met o.a. lokale flora
en fauna groep)

Ba4. verder verbeteren

++

+

0

KT

nee

effect “u betreedt erf”

beplanting “erf-toegangen”

versterken

langs Waaijboerhoeve weg

overleg met
eigenaren/bewoners
soorten hardhout

5

ooibos inzetten
Ba5. verdichten ooibos aan

+

-?

0

KT?

ja

effect beleving

zuidzijde van de hoofdgeul ter

(ineens zie je het

hoogte middendoorgang

water) komende uit
het bos vanaf bandijk

Ba6. Stimuleren ontstaan

++

++

++

KT

nee

spontaan bos laten

hardhout ooibos op HVP

ontwikkelen

Waaijboerweg

zandige afwerking

Voorzieningen, verwijderen (Vv+nr)
Vv1. routepaaltjes in het hele

++

+

0

KT

deels

gebied verwijderen

paaltjes passen niet
bij het gewenste
karakter: vrij
struinen
op sommige plekken
en langs sommige
routes staan nog
(oude) routepaaltjes.
deze worden
verwijderd en
vervangen door af en
toe een wegwijzer,
eventueel in
combinatie met
informatie(bord of via
www)
de logische route
voor de
wandelaars(die dat
willen) volgt
logischerwijze uit de
inrichting / hoogte
van het terrein
(volgen van de
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kades, dijkjes,
restanten van wegen
en paden, et cetera).
struinen behoeft uit
de aard van de
activiteit geen
aanduidingen

Vv2. overbodige hekwerken,

++

+

0/-

KT

deels

rasters verwijderen

passen niet bij het
gewenste karakter
van het gebied; zie
ook inrichting
Edelhert (Va23)

Vv3. verwijderen (bouw)weg

++

+

0/-

nee

grond losmaken,

langs zuidrand

opdat spontane

Colenbranderbos inclusief

ontwikkeling,

raster en andere tijdelijke

begroeiing sneller op

(bouw)wegen

gang komt
geldt ook voor alle
andere (tijdelijke)
bouwwegen.

Vv5. Verwijderen /

++

0

KT

ja

route verleggen

verplaatsen wandelroute dóór

buitenom; meer rust

Millingerhof naar buitenzijde

voor natuur en meer

perceel Damen, langs

zicht recreant

hoofdgeul (verg. Va13)

daarbij wordt ook
nagegaan of het
daadwerkelijk
weghalen van de
kade via welke de
route nu loopt
verwijderd moet /
kan worden

7

Voorzieningen, behouden (Vb+nr)
Vb4. behoud Weidemolentje

+

+

0/-

KT

ja

behoud
cultuurhistorie; kleine
investering voor
consolidatie

Voorzieningen, aanbrengen (Va+nr)
Va7. tijdelijke route vanaf

++

++

0

KT

nee

hek rond

Schutdam tussen oostelijke

omputlocatie iets

kwelvinger en omputlocatie

verzetten
tijdelijk.
is uitgevoerd (niet op
kaart)

Va8. betere regulering

+

+

-

KT

nee

ongewenst bezoek /

toegang Millingerdam /

inrijden voorkomen;

Waaijboerweg

combineren met
(bestaande)
veerasters en andere
verkeersmaatregelen;
verbeteren
handhaving

Va9. toegang over drempel

++

+

0

KT

nee

toestaan (maar niet
aanmoedigen) dat
mensen over de
drempel lopen
wanneer
omstandigheden het
toelaten
veiligheid
aandachtspunt?

8

Va10. opwaarderen,

++

+?

--

KT

nee

zou goed zijn hier

aantrekkelijker inrichten P-

een prettige plek van

terrein Lange Paal

te maken.
beschutting,
begroeiing,
informatie, veiliger
in- en uitrijden
stimuleren met(weg)
inrichting
vergt detailontwerp

Va12. aanpassen bebording

+

+

0

KT

nee

fietsknooppuntenroute

check: al uitgevoerd;
denk aan
informatie(bord) over
vaartijden fietsveer

Va13. route door Millingerhof

++

++

0

KT

nee

combineren met kade

westelijk verleggen naar rand

doortrekken en op

hoofdgeul en op 11.5 m +

11.5 m + nap (zie

NAP brengen (verg. Vv5)

Ga4 en Ga7)

Va17.verbeteren fietsroute

+

++

+

KT

nee

Klaverland – Kekerdom via

is in voorzien in de
bestaande plannen

middenontsluiting
Va23. aanbrengen

+

+

-

KT?

nee

onderdeel van de

wildroosters voor Edelhert op

inrichting voor

overgangen naar bandijk

edelhert
bestaat een plan voor

Va24. subtiel (klein) hek bij te

+

+

0

KT

nee

behouden opstallen De Beyer

waarschijnlijk
onvermijdelijk als
geen geld
veiligstellen te
behouden opstallen
zo klein / laag
mogelijk;

9

onderdeel ontwerp
(her)inrichting De
Beyer

Optimalisaties (nader te onderzoeken)
Grondwerk, verwijderen (Gv+nr)
Gv4. reliëfvolgend ontkleien

++

?

0

KT

ja

gebied eendenkooi

langs “eendenkooi” tussen 3-e

wordt een echt eiland

en 4-e kwelvinger; extra

zit niet in contract en

vinger

ligt in blijf-af gebied;
levert hydraulisch
wellicht winst op
(nagaan;
compensatie
handhaven
beplanting
zuidpunten)

Gv6. verlagen maaiveld aan

+

-

0

KT

deels

nog natter

einde van de landtongen

(ontoegankelijk) en

tussen de kwelvingers

rustig maken voor
zover nodig; vaak
kunnen zo eilanden
ontstaan. Zie rapport
VHL studenten
afgraven niet verder
dat tot zand
ondergrond; niet
dieper

Gv8. ontstenen kribvak bij

++

?

-

LT

nvt

Millingerdam

buiten systeemgrens
Leent zich wel voor
een KRW project door
SBB op te pakken en

10

te koppelen aan
Millingerwaard
project. Dat vergt
nader onderzoek
(effect
splitsingspunten)/
overleg
afstemmen met
ontwikkelingen in de
Klompenwaard?
Gv10. tot omringend maaiveld

++

?

--

KT

nee

nagaan wat dit

verlagen toegangsweg De

hydraulisch oplevert

Beyer tussenhoofdgeul en

(nu niet in model?)

doorlaatwerk

als kan, dan
uitvoeren op KT. Zo
niet: op agenda
houden voor LT

Gv11. tot omringend maaiveld

++

?

--

KT

nee

+/0

?

0

LT?

ja

idem;

verlagen weg door
Kekerdomse Ward (deel oude
middenontsluiting)
Gv12. rabatten Millingerhof

geeft extra rust en

‘los’ leggen van de min of

ontoegankelijkheid

meer noord-zuid gelegen dam

in blijf af gebied,

door de rabatten ter plekke

daarom check / nader

door te graven, zodat deze

onderzoek of het

niet meer vanaf de noord-zuid

uitvoerbaar is

dam toegankelijk zijn

Rozendaal is naar
langere termijn
verschoven; wellicht
daarmee combineren
als het aan de orde
komt;
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Gv15. reliëfvolgend ontkleien

++

-?

0/-

LT

ja

zeer goede

extra kwelvinger perceel

maatregel,

Jürgens

aansluitend aan de
hoofddoelen van het
project
grotendeels blijf af
levert hydraulisch
wellicht winst op;
(nagaan;
compensatie
handhaven
beplanting
zuidpunten)
beide aspecten
vergen nader
onderzoek / aantonen

Grondwerk, behouden (Gb+nr)
Gb1. restanten Schutdijk

+

+?

++

KT

nee

tussen vingers behouden

is deels gerealiseerd
behoud
cultuurhistorische
elementen
bekijken in relatie tot
andere (nader te
onderzoeken
optimalisaties voor
behoud beplanting en
realiseren eilanden in
betreffende
gebieden; Gv6; Bb1)

Gb4. behoud stortdam terrein

+

?

+/0

KT?

behoud

De Beyer; steilwand

cultuurhistorie en
mogelijkheid
ontwikkelen steilwand
onderdeel
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ontwerpopgave (proces)
(her)inrichting De
Beyer

Grondwerk, aanbrengen (Ga+nr)
Ga10. wijzigen uitvoering

++

?

++

KT?

nee

steen deels te

drempel De Beyer

vervangen door

(grondgedekt of grond; zonder

grond of grondgedekt

weg); geen toegangsweg

(zanddrempel), opdat

nodig?

een meer
gebiedseigen
ontwikkeling
past niet bij
vergunning en
duurzaamheidseisen?
apart ontwerp proces
gaande

Beplantingen, verwijderen (Bv+nr)
Bv2. Optimaliseren instroom

+

-?

0

KT?

ja

hydraulische bijdrage

Oude Waal door bebossing

in combinatie met

aan zuidzijde hoofdgeul ter

Oude Waal.

hoogte middendoor-dam

uitwisselen tegen

weghalen kade als

behoud bebossing

overlaatdrempel uitvoeren

landtongen tussen
kwelvingers?
is blijf af gebied

Bv5. verwijderen beplanting

+

-?

0/-

KT?

ja

verbetert de

oude waal en verwijderen

doorstroming (relatief

aanzanding

veel effect) en
markeert de
landschappelijke en
gebruiksgrenzen in
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de uiterwaard (van
cultuur naar natuur)
Bv6. verwijderen beplanting

+

-

0

KT?

nee

past in het realiseren

Erlecomse Waard ivm

van een extra,

uitstroom Oude Waal

effectieve
stroombaan door het
gebied in combinatie
met Bv2 en Bv5

Bv7. Millingerdam laten

+

?

0

KT

nee

zou inpasbaar

meebegrazen met rest van het

moeten zijn; vergt

gebied

nader overleg /
overtuiging bij RWS
(tot nog toe nooit
gelukt)

Beplantingen, behouden (Bb+nr)
Bb2. bossen punten

++

-

++

KT?

nee

Is een essentiële

landtongen behouden; incl.

toevoeging aan het

rustboom zeearend

ontwerp; beplanting
staat op nominatie
om te kappen in
verband met halen
doelstelling
hydraulica;
Vergt net als veel
andere te
onderzoeken
optimalisaties een
extra doorrekenenslag
In combinatie bezien
met andere
maatregelen in
betreffende gebieden
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(Gv4 en Gv6 en Gb1)
interventiekaart
maakt behoud bos
mogelijk
Bb4. behoud bos in NO bocht

+

-?

++

KT?

nee

bestaande zandplas

Beplanting staat op
nominatie om te
worden verwijderd;
hydraulisch effect
nagaan; verwacht
wordt dat het
verwijderen relatief
weinig oplevert, dus
doorrekenen
locatie voor hervestiging te
verwijderen
beverburcht in
midden hoofdgeul net
zuidelijk van deze
plek
interventiekaart
maakt behoud bos
mogelijk

Voorzieningen, verwijderen (Vv+nr)
Vv4. overdaad aan borden,

+

+?

-

KT

nee

waar het

met name Millingerdam /

verkeerstechnisch /

Waaijboerweg

ivm aansprakelijkheid
kan; dit vraagt
nadere afstemming
en onderzoek met
gemeente(n)

Voorzieningen, aanbrengen (Va+nr)
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Va2. (andere dan volledige

++

+?

-?

KT

nee

verbinding over de

brug) mogelijkheid de

hoofdgeul op deze

hoofdgeul nabij Schutdam te

plek voor struin

kruisen door wandelaars

(wandel
mogelijkheden) zeer
belangrijk /
essentieel
nader onderzoek naar
opties en beheer:
zelftrek pontje,
bootje, grondlichaam
/ lage drempel (met
duiker?; eventueel in
combinatie met een
korte vlotbrug over
het diepe deel van de
geul; brug werkt ook
‘hond-werend’) /
hoe minder
‘inrichting’ hoe beter
passend bij de
projectdoelen
(spontane
ontwikkeling; zo min
mogelijk elementen
aanbrengen die
spontane
ontwikkeling /
processen
belemmeren
apart (detail)
ontwerpopgave –
proces) in relatie tot
andere voorstellen in
het gebied van
Schutdam, hoofdgeul,
(aansluiting) kade, et
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cetera
Va25. uitkijktoren op kop

+

-?

-

LT?

nee

vergt extra middelen

Schutdam aan zuidzijde

(WNF kan helpen)

hoofdgeul

prioriteit ivm ligging
in gebied en toegang
/ nabijheid vanaf
Lange Paal
deze plek biedt
rugdekking voor de
voorziening in
verband met de
begroeiing van de
Millingerhof
ontwerpopgave in
combi met andere
ingrepen Schutdam
e.o. Zie ook Va2

Va29. herinrichten

++

+

?

KT

plan ligt klaar (zie

Kekerdomse Ward ten

ook Va23)

behoeve van het Edelhert

Nagaan in hoeverre
het haal- / betaalbaar
is het raster om het
gehele gebied kan
worden verhoogd van
1.20 naar 2.00 m

Optimalisaties die (nu) niet meegenomen worden in het
‘inpassingsontwerp’
Grondwerk, verwijderen (Gv + nr)
Gv1. verwijderen gronddepots

?

-

+

LT

ja

aan NW buitenzijde

Noodzaak (nu) niet
duidelijk. Bovendien
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Millingerhof

is er een beverburcht
aanwezig en valt het
gebied in het blijf-af
gebied.

Gv3. diepte hoofdgeul bij

?

-

+

LT

nee

omputlocatie aanpassen

Wijkt af van de
(hoofd)eisen uit het
contract. Bovendien
is de noodzaak /
argumentatie, niet
duidelijk (geul dieper
maken geeft meer
doorstroming,
waarmee eventuele
risico’s voor beheer
van de gronden
(opslag) rondom de
kop van de hoofdgeul
minder gevolgen
heeft voor
functioneren bij
mhw). Doorstroming
is in het contract
geregeld via het
beheer.
Wellicht deze – of
dergelijke –
maatregele inzetten
wanneer op termijn
blijkt dat
beheerinspanningen
onvoldoende zijn...

Gv5. afgraven oude

?

-

-

LT

ja

past niet in contract;

ophogingen op perceel bij

grotendeels blijf af

“eendenkooi”

levert hydraulisch
wellicht winst op;
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maar noodzaak /
argumentatie
onvoldoende helder.
Restanten van
kleiwinning behouden
vertelt ook iets over
een belangrijke
periode in de
(cultuur)historie van
het gebied
Gv13. versterken laagte

+

--

-

LT

nee

hydraulisch effectief,

parallel aan rivierzijde vm.

maar lastig ivm

Terrein De Beyer

effecten aanzanding
scheepvaart en
eigendom RWS

Gv14. tijdelijke plas

?

--

+?

LT

nee

omputlocatie handhaven

ipv begin hoofdgeul
hier een plas met
NVO’s handhaven;
gunstig voor
hydraulica, minder
(maai)beheer en
mogelijkheid kruisen
zonder aanleg brug
o.i.d.
valt geheel buiten de
(bestuurlijke)
besluiten en vereisten
van het contract;
meerwaarde weegt
nu niet op tegen
voortgang huidige
project

Grondwerk, behouden (Gb+nr)

19

Gb2. tijdelijk depot in

+?

--

+?

LT

nee

Zie Ga14

--

0

LT

nee

zone als één geheel

bestaande zandwinplas
handhaven; natuurgericht
afwerken

Grondwerk, aanbrengen (Ga+nr)
Ga1. sluiten toegang Kaliwaal

++

tbv ontwik-keling

beheren; laag

aaneengesloten zone

aanleggen ivm

rivierduinen

beperken toegang;
valt nu buiten de
scope van het project
toegang heeft neiging
‘vanzelf’ dicht te
slibben
in de toekomst
meenemen bij
(door)ontwikkeling
Erlecomse Waard

Ga2. verondiepen Kaliwaal

++

+

--

LT

nee

betere condities
natuurontwikkeling
buiten systeemgrens
bestaat een aparte
vergunning voor; is
apart project
valt nu buiten de
scope van het project
in de toekomst
meenemen bij
(door)ontwikkeling
Erlecomse Waard?

Beplantingen, behouden (Bb+nr)
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Bb3. behoud bosje en

+

--

++

nee

niet haalbaar volgens

beverburcht middenin

vereisten contract

hoofdgeul bij middendoorgang

ligt middenin de
stroomgeul
alternatief
aanbrengen voor de
bestaande
beverburcht (Bb3)

Beplantingen, aanbrengen (Ba+nr)
Ba2. Beplanting in zone langs

-

-

-

LT

nee

dijk Millingen

(gele) hal aan zicht
onttrekken
vermindert zicht op
Millingerwaard vanaf
de dijk; in strijd met
doel scenic route
vanaf de dijk

Voorzieningen, behouden (Vb+nr)
Vb1. gemarkeerde

-

++

++

KT

deels

geen aangeduide /

wandelroute van Klaverland

aangelegde route;

rond koppen geulen

kan wel gestruind
worden; hoef je
verder niets voor te
doen

Vb2. gemarkeerde

-

++

+

KT

nee

gaat om aanpassen

wandelroute vanaf

huidige bouwweg

middendoor naar het noorden

voor struinen (niets

richting Waaijboerhoeve

voor te doen)

Vb3. gemarkeerde

-

++

0

KT

ja

nu rustig, haast

aantrekkelijke, avontuurlijke

ontoegankelijk gebied

struinroute/-gebied vanaf

door natte

Kekerdom

omstandigheden; dat
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behouden, niet
ontsluiten
Vb5. behoud funderingen

+

++

-

KT

nee

behoud

/muren (tot max + 0.5 m +

cultuurhistorie; in lijn

maaiveld) opstallen De Beyer

met schets DLG;
onderdeel
(her)inrichting De
Beyer;
is inmiddels gesloopt

Voorzieningen, verwijderen (Vv+nr)
Vv6. kapschuur De Beyer toch

-

-

0

KT

nee

schoorsteen en oven

verwijderen; alleen oven en

grootste historische

schoorsteen laten staan.

waarde; laten staan
vergt flinke
investering in
hekwerken (passen
niet); metaal en
pannen te
verkopenonderdeel
(her)inrichting De
Beyer

Voorzieningen, aanbrengen (Va+nr)
Va1 brug hoofdgeul nabij

-

--

--

LT

nee

Schutdam

lange brug in
uiterwaard past niet
bij hoofddoelen, legt
te veel vast en
belemmert daarmee
spontane processen
(wel doorgang
onderzoeken: Va2)

Va3. passeermogelijkheid

-

+

0

KT

nee
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doorwaadbare plek

kwelgeul

meerwaarde op deze
plek is te gering om
voorziening voor aan
te brengen

Va4. gemarkeerde

-

+

0

KT

nee

geen voorzieningen,

aantrekkelijke struinroute / -

maar interessant

gebied rond omputlocatie na

gebied (inrichting /

oplevering

beheer) realiseren;
dat is de bedoeling

Va5. gemarkeerde

-

+

0

KT

nee

idem; logische

aantrekkelijke, avontuurlijke

toegang vanaf dorp

struinroute/ -gebied vanaf

realiseren vanaf de

Millingen

haven van Millingen
waar beperkte
parkeergelegenheid is

Va6.

struinroute door

-

-

-

ja

geen voorzieningen,

Kekerdomse Ward richting

rustgebied

nieuwe duin

handhaven

Va11. alternatieve

--

--

--

-

nee

past niet bij de
hoofddoelen;

parkeergelegenheid
Waaijboerweg
Va14. Alternatief voor route

0

-

0?

KT

ja

stukje kade

over kade over perceel fam.

verleggen door

Prick

Kekerdomse Ward?
te nat; rustig gebied
houden

Va15. verbinding/ route naar

0

-

-

LT

nee

voorlopig niet aan de

Erlecomse Waard via nieuwe

orde

duin

verbinding voor
struinen nu nog niet
wenselijk?
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Va16. verbinding vanaf vm.

?

+

0

KT?

nee

toegang vanaf (vm)

Weg Kekerdomse Ward naar

weg naar strandje

Erlecomse Waard

Kaliwaal (niet verder)

Va18. hangplek vm terrein De

-

-

-

-

nee

Beyer

gaat wellicht toch wel
gebeuren als toegan
via drempel mogelijk
is
geen voorziening
nodig

Va19. hondenlosloopgebied

0/-

-?

0

LT

nee

Millingerdam

strijdig met begrazen
en recreatieve
doelen;
gaat wellicht toch
gebeuren. Bezien en
zo nodig later op
inspelen

Va20. uitkijkpunt drempel

0

?

-

LT

nee

wellicht als het echt
een mooie plek wordt
er middelen zijn
trekt wellicht teveel
mensen naar deze
plek en naar
toekomstige
Millingerduin (rust is
het doel)
geen prioriteit en SBB
geen toegang wil
(afsluiting
combineren met
uitkijkplek)

Va21. uitkijkpunt op duiker

0

?

-

LT

nee

IJssellinie Oude Waal

wellicht als het echt
een mooie plek wordt
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en er middelen zijn
geen prioriteit
Va22. uitkijkpunt rand

0

-?

-

LT

nee

Kaliwaal / Erlecomse Waard

wellicht als het echt
een mooie plek wordt
en er middelen zijn
geen prioriteit
d?

Va26. uitkijktoren op hoek

0

-?

-

LT

nee

wellicht als het echt

Klaverland (over zandplas

een mooie plek wordt

uitkijken)

en er middelen zijn
geen prioriteit
verwachte
tegenwerking
bewoners Klaverland

Va27. rif van boomstronken

-

++

0

KT

nee

niet noodzakelijk
hiervoor aparte
maatregelen te
nemen; komt vanzelf
oiv natuurlijke
processen (bevers,
erosie) tot stand

Va28. aanleg knuppelpad of

0

-

--

LT

deels

bestaande zandige

boardwalk langs de hoofdgeul

oever laat zich – bij

aan de oever van de

voldoende lage

Kekerdomse Ward

waterstanden – prima
belopen; geen
voorziening
aanleggen
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