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Inleiding

De gemeente Beuningen koestert de Beuningse uiterwaarden en de dijk als haar
groene voortuin. Ze heeft Stroming gevraagd om mee te denken over de herinrichting van een deel van de uiterwaarden, tegen de achtergrond van bestaande projecten als e m ab -Bunswaard en WaalWeelde. Deze visie gaat in op een integrale aanpak
van het 4 km lange gebied tussen het Maas-Waalkanaal en de Weerdse dam (circa
225 ha). Deze visie is onder andere gericht op het toepassen van het gedachtegoed uit
de WaalWeelde InspiratieAtlas (zie hoofdstuk 2).

f i g u u r 1 Luchtfoto van de Waal en de Beuningse uiterwaarden
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1 Projectgebied en huidige situatie

1.1 b e s c h r i j vi n g p r oj e c tg e b i e d e n g e b i e d s d e l e n
De Beuningse uiterwaarden liggen aan de zuidoever van de Waal tussen Weurt en
Winssen. Hier wordt al sinds de jaren negentig actief gewerkt aan natuur- en landschapsontwikkeling, onder andere door inzet van ARK natuurontwikkeling, particulieren, gemeente, provincie, waterschap Rivierenland en het rijk. Grote delen van het
gebied zijn daarbij vrij toegankelijk gemaakt voor publiek en delen van de dijk zijn
verkeersluw gemaakt. Ook is een beeldenroute op de dijk tot stand gebracht met een
groot aantal kunstobjecten tussen Weurt en Deest. Het natuurbeheer is in handen
van Staatsbosbeheer, die daarbij samenwerkt met de organisaties ARK natuurontwikkeling en FREE Nature. De ruimtelijke basis voor de ontwikkeling van het totale
gebied is voor het eerst beschreven in het plan Beuningse Uiterwaarden (Stroming
1994, i.o.v. gemeente Beuningen).
In figuur 2 is het in dit advies beschouwde gebied afgebeeld (aangegeven in rood;
ongeveer 225 hectare). Het gebied loopt van het Maas-Waalkanaal in het oosten tot de
Weerdse dam in het westen. Het is onder te verdelen in vijf deelgebieden, te weten
van oost naar west:

f i g u u r 2 De Beuningse uiterwaarden; in rood het projectgebied
(Bron: Google Earth bewerkt door Stroming, 2007
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Weurtse buitenlanden
Ten westen van het Maas-Waal kanaal liggen de Weurtse buitenlanden (ongeveer
65 hectare). Het gebied is grotendeels in eigendom van Rijkswaterstaat. Het bestaat
grotendeels uit open water als gevolg van zand-, grind- en kleiwinningen uit het
verleden. De ontstane diepe plas is deels opgevuld met puin; ook op de oevers liggen
twee vuilstorten (zie §1.5).
Rijkswaterstaat heeft het voornemen om de Weurtse plas te ontwikkelingen tot
een overnachtingshaven. Electrabel zou hier bovendien graag een tijdelijke wachtplaats voor de aanvoerschepen van de elektriciteitscentrale creëren (§2.2).
Aan de rivierzijde van de Weurtse plas liggen mooie rivierduinen, ontstaan door de
dynamische activiteit van de Waal.

Bunswaard
De Bunswaard (ongeveer 60 ha) is een terrein met emab -status1. Schetsen voor de
herinrichting zijn in 2006 uitgewerkt door Delgromij in samenwerking met de eigenaren familie Burgers en de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en
Exploitatie van Industrieel Erfgoed (b oe i). Het project omvat de restauratie van de
steenfabriek gecombineerd met de bouw van woningen, inpassing van cultuurhistorische aspecten, bodemsanering, herbestemming van het industriecomplex, recreatie
en natuurontwikkeling. De plannen zijn in een vergevorderd stadium en hebben de
instemming van de gemeente en Rijkswaterstaat. De ambitie is om eind 2009 te starten met de bouw. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de plannen zie §2.2.
Buiten de e mab -locatie wordt de Bunswaard gekenmerkt door een grote zand- en
kleiwinplas die omkaad is. Aan de dijkzijde liggen enkele verpachte weilanden in
agrarisch gebruik. Een oude klinkerweg slingert hierlangs naar de oude steenfabriek.
Aan de voet van de dijk ligt het zogenaamde ‘Weurtse straatje’: een historisch, nu onbegaanbaar pad dat vroeger een verbindingsweg tussen Weurt en Nijmegen vormde.

De plas in de Bunswaard met op de achtergrond de Waal en de Weurtse plas (Dirk Oomen, 2007)

1 e ma b staat voor Experimenten Met Aangepast Bouwen: een landelijke proef van de ministeries van vrom en
V&W uit 2004. Op 15 plaatsen in Nederland mag er bij wijze van experiment in het winterbed gebouwd worden,
onder voorwaarde dat er netto ruimte voor de rivier wordt gemaakt. Veel EMAB-locaties dragen bovendien bij aan
behoud en versterking van de aanwezige cultuurhistorische waarden, zoals steenfabriekterreinen.
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Het Weurtse straatje (l i n ksb ove n) en de klinkerweg van de Bunswaard naar de dijk (rechtsbove n)
l i n ks o n d e r Uitzicht over het zuidelijk deel van de Staartjeswaard. Op de voorgrond de ontsluitingsweg van de
Bunswaard (de kijkrichting is naar het westen)
rech tsonder Het bedrijf van Swanenberg Buizen bv in de Staartjeswaard (Dirk Oomen, 2007)

Staartjeswaard
Stroomafwaarts van de Bunswaard ligt de Staartjeswaard. Dit is een terrein van
ongeveer 45 ha, waarin zich één van de oudste zachthoutooibossen van Nederland
bevindt (>50 jaar), dat doorloopt tot in de Bunswaard. Swanenberg Buizen bv heeft
sinds de jaren negentig op het voormalige steenfabrieksterrein een buizenopslag en verwerkingslocatie. Het hoogwatervrije terrein (circa 9 ha) is door middel van een
verhoogde toegangsweg verbonden met de dijk en er is een loswal aan de rivier.
Het terrein en de toegangsweg liggen relatief hoog in het winterbed. Koniks en
brandrode runderen begrazen de Staartjeswaard op natuurlijke wijze, jaarrond.
Tussen het hoogwatervrije terrein en de dijk ligt een voor de natuur waardevolle
moerassige zone, met daarin vlak onder de dijkteen de loop van een oude strang.
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Moespotse Waard

Het waardevolle moerassige terrein van de Staartjeswaard
(li n ksbove n) en de oude strang (rechtsbove n)
l i n ks o n d e r Recreanten in de Moespotse waard

Ten westen van de Staartjeswaard ligt een
gebied van ongeveer 20 ha, de Moespotse
waard. De grond is in het bezit van energieleverancier Electrabel, tevens eigenaar van
de energiecentrale Weurt. Onder de grond ligt
hier een erfenis uit het verleden, een oude
vliegasstor. Staatsbosbeheer beheert het als
natuurgebied: onder invloed van extensieve
begrazing met paarden en runderen ontwikkelt zich hier hardhoutooibos. Het terrein is
sinds circa tien jaar toegankelijk voor het
publiek.
Langs de Waal liggen actieve rivierduinen,
en ooibos dat regelmatig met zijn voeten in
het water staat. In de zomer benutten de inwoners van Beuningen en omgeving de strandjes
in de kribvakken als recreatie- en picknickplaats.
In dit terrein bevindt zich onder het maaiveld een oude vliegasstort.
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Rivierduin in de Sluiswaard (rechts) en resten van de oude
veerstoep en een sluis (l i n ks)

Sluiswaard
Het meest westelijke deel van het projectgebied is de Sluiswaard (circa 20 ha).
De hier gelegen kleiwinplassen zijn onder invloed van natuurlijk beheer omgevormd
tot soortenrijk, volwassen zachthoutooibos, vergelijkbaar met het oude bos in de
Staartjeswaard. Ook op de oevers van de Waal staat oud ooibos, bovenop enkele
indrukwekkende rivierduinen.
Onder de grond bevindt zich een voormalige vuilstort van 12,6 ha, het resultaat
van de door de overheid toegestane hercultiveringspraktijk uit de naoorlogse jaren
(zie §1.5). Aan de oppervlakte liggen eveneens restanten van industriële werkzaamheden uit het verleden, zijnde betonnen resten van de veerdam en ander grof puin.
De Beuningse uiterwaarden hebben vier grote grondeigenaren: Bureau Beheer Landbouwgronden, Electrabel, Swanenberg Buizen bv en Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn
er vooral particuliere eigenaren. De eigendomssituatie volgens het kadaster vindt u
in bijlage i .

1.2 o n tstaa n s g e s c h i e d e n i s
De Beuningse uiterwaarden en haar omgeving kennen een rijke geschiedenis.
Opmerkelijk is dat de aanleg van dijken in eerste instantie niet plaatsvond langs de
rivier, maar in het achterland. De eerste bewoners van het gebied vestigden zich op
de stroomruggen, het gebied dat tussen de huidige Van Heemstraweg en de winterdijk ligt. Reeds in de 9e/10e eeuw bekaden zij de rand van de stroomrug met een
‘achterwende’, om zich te beschermen tegen het vollopen van de zuidelijk gelegen
komgronden met kwellend grondwater. Door middel van een 2e achterwende (11e/12e
eeuw) breidden de bewoners hun cultuurlandschap in zuidwaartse richting uit
(mededelingen Ferdinand van Hemmen, zie ook afbeelding 3b).
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Vanaf de 14e eeuw werd begonnen met het bedijken van de rivier, aan de noordzijde.
Het Weurtse straatje is blijkens een recente cultuurhistorische analyse een voorwende, met daarachter buitengedijkt cultuurland. De winterbandijk is door de jaren
heen meermalen doorgebroken, getuige de binnendijkse wielen als de Duivelswaai
en de Moespotse waai. In de huidige Weurtse plas ligt ook een oud wiel, dat verdwenen is bij latere delfstofwinning.

f i g u u r 3a Bodemkaart met de opbouw van het rivierenlandschap in Beuningen (Pons, 1957)

f i g u u r 3b Fragment van de cultuurhistorische kenmerkenkaart uit RAAP rapport 1603, kaartbijlage 3
schaal 1: 12.500, Van Hemmen en Heunks (2008)

10 |

w e e l d e i n d e b e u n i n g s e u i t e rwa a r d e n

Binnen de 14e eeuwse winterdijken bewoog de rivier de Waal nog enkele eeuwen
heen en weer, totdat in de 18e eeuw haar oevers en zomerbed werden vastgelegd met
stenen lengtedammen en kribben. Ter plaatse van de huidige Beuningse uiterwaarden liep zodoende in de 17e eeuw de rivier zelf (figuur 4). In de rivier lagen eilanden en zandbanken, zoals nu nog zichtbaar is op de Ewijkse plaat (buiten het projectgebied); zie figuur 5.

f i g u u r 4 Met een frequentie van twee eeuwen slingerden de vier bochten in de Waal van
Weurt tot Deest tussen de noordelijke en zuidelijke bandijken op en neer (uit: W. Overmars,
bureau Stroming, 1994)

f i g u u r 5 Kaart circa 1840, waarop duidelijk zichtbaar de zandbanken/eilanden in de rivier en de
binnen- en buitendijkse wielen ten gevolge van dijkdoorbraken aan de Beuningse zijde
(Bron: Stadsarchief Nijmegen)
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Topografische kaart 1955-1965: De grindwinplas in de Moespotse waard die later opgevuld is met vliegas,
is zichtbaar als open plas in verbinding met de rivier.

Vanaf de 16e eeuw begon men in de Beuningse uiterwaarden met de fabricage van
bakstenen. Op het hoogtepunt, rond 1800, stonden er maar liefst vier steenfabrieken.
De uiterwaard is oppervlakkig vrijwel geheel afgegraven ten behoeve van de kleiwinning (zie figuur 3a). Twee monumenten herinneren nog aan deze historie: de
restanten van de steenfabrieken in de Bunswaard (rijksmonument, inclusief originele omkading) en in de Staartjeswaard (gemeentemonument).
Diepere winningen ten behoeve van de zand- en grindproductie hebben ook plaatsgehad, vooral in de 20e eeuw. Dit is nog zichtbaar aan de twee grote plassen in het
landschap: de Weurtse plas en de plas in de Bunswaard. In de Moespotse waard en
de Sluiswaard zijn de door grind- en zandwinning ontstane gaten opgevuld met
respectievelijk vliegas en bouw-, sloop- en bedrijfsafval.

1.3 ruimtelijke kwaliteit
In 1994 werd een herinrichtingvisie voor de gehele Beuningse uiterwaarden gemaakt
(Stroming, 1994). De voornaamste uitgangspunten van de visie bedroegen het herstel
van de rivierdynamiek en het verruimen van de rivier. Dit zou moeten gebeuren met
behulp van reliëfvolgende kleiwinning en de aanleg van stromende nevengeulen,
geïnspireerd op plan Levende Rivieren (w n f , 1992). Centraal hierbij stonden: het herinrichten en beheren van het buitendijkse terrein als één aaneengesloten dynamisch
natuurgebied, het zoeken naar dwarsverbanden tussen buiten- en binnendijkse
natuurgebieden en de dijk en het ‘beleefbaar’ maken van het gebied door recreanten.
Delen van het advies uit 1994 zijn verankerd in het bestemmingsplan Buitengebied
(gemeente Beuningen, 1997) en in uitvoering gebracht. Familiegroepen runderen en
paarden begrazen het terrein onder toezicht van Staatsbosbeheer, FREE Nature en
ARK Natuurontwikkeling. Ook heeft de gemeente actief gewerkt aan het inrichten
van de dijk als beeldenroute, worden de dijkhellingen natuurvriendelijk beheerd en
zijn delen van de rivieroevers heringericht.
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Door deze ontwikkelingen is de landschappelijke en ecologische kwaliteit van het
gebied sterk toegenomen. De ‘natuuroevers’ zijn majestueus: langs de Waaloever ter
hoogte van de Moespotse waard en de Sluiswaard stuiven rivierduinen op die doen
denken aan het (beroemde) Millingerduin, stroomopwaarts aan de Waal. Ter hoogte
van de Bunswaard bestaat het rivierstrand uit slikkige oevers met steilranden door
erosie. De ooibossen zijn de rijkste van het rivierengebied en de graslanden staan vol
bloemen en kruiden. Het gebied is veel toegankelijker geworden.
Het leggen van dwarsverbanden tussen het binnen- en buitendijkse gebied kan nog
verder versterkt worden. Dit kan de beleefbaarheid van het landschap als één geheel
sterk bevorderen. H+N+S Landschapsarchitecten werkt in opdracht van gemeente
Beuningen aan een landschappelijke visie voor de stroomrug, het gebied tussen de
winterdijk en de Van Heemstraweg. Dit ‘landschapsversterkingsplan’ biedt de
gemeente een kader voor de omgang met de oprukkende verstedelijking en het verdwijnen van landschappelijke dragers als de fruitteelt. De stroomrug kenmerkt zich
door het mozaïeklandschap, de natuurlijke hoogteverschillen en de traditionele
bouwvormen (boerderijen en landgoederen, zoals Doddendaal). H+N+S raadt de
gemeente aan deze elementen te versterken. Dit kan door boomstructuren in de wegbeplanting op te nemen (de Van Heemstraweg als laan) en initiatieven van landgoederenontwikkelingen historisch en landschappelijk in te passen (waar wel/ waar
niet). Naast landgoederen pleit H+N+S voor ‘lintgoederen’ (wandel- en fietspaden
met laanbeplanting) en ‘kwelgoederen’ (aanleg van een kwelpad op de kweldam).
De oostelijke Beuningse uiterwaarden zijn dus al mooi, zij het dat de samenhang tussen de afzonderlijke buitendijkse natuurontwikkelingsprojecten nog niet optimaal
is. Het buizenbedrijf is een ruimtelijke dissonant, leidt tot zwaar verkeer op de dijk
en in de uiterwaarden en vormt een barrière tussen de westelijk en oostelijke delen.
De ondergrondse vliegas- en vuilstorten zijn een smet uit het verleden. In combinatie
met de wensen van de overheid tot rivierverruiming en de ontwikkeling van de
Ecologische Hoofdstructuur (e h s), kan de huidige inrichting geoptimaliseerd worden. Dit zou moeten leiden tot één samenhangend, vrij toegankelijk gebied om van
te genieten door mens én natuur.

1.4 r ivi e r b e h e e r
De Beuningse uiterwaarden liggen in breed stuk van de Waal, vlak na de flessenhals
bij Nijmegen. De rivier kan, na de vernauwing stroomopwaarts, weer vrijer door een
breder winterbed afstromen.
De waterstanden van de Waal kennen een sterke variatie. Het gemiddelde waterpeil bij Beuningen is 7,2 meter + nap (rivierkm 888). De laagst opgetreden waterstand sinds 1900 bedraagt 5,0 m +nap; de hoogste 13,4 meter +nap. Ter vergelijking:
in 1995 stond het water op 13,3 meter; de dijken liggen op 14,0 meter. Zie voor een
tabel met afvoergegevens bijlage v i i .
Bij hoog water overstroomt een groot deel van de Beuningse uiterwaarden. De
voormalige steenfabrieksterreinen lopen alleen bij zeer hoge waterstanden onder
(>12,5 meter +n ap, zie figuur 6).
De vegetatie in een uiterwaard heeft grote invloed op de waterstand, omdat deze in
belangrijke mate de weerstand bepaalt. Dit is relevant wanneer de rivierafvoer stijgt
en de uiterwaarden mee gaan stromen. Het water stroomt over een gladde grasvlakte
gemakkelijk weg, maar struiken en bomen vertragen de waterafvoer en zorgen voor
opstuwing.
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f i g u u r 6 Hoogtekaart van de Beuningse uiterwaarden

Uiterwaarden zijn van nature rijk aan voedselrijk slib, en groeien hierdoor snel dicht.
Grote grazers als paarden en runderen vertragen deze verbossing. In de Beuningse
uiterwaarden tot Ewijk lopen het hele jaar door 40 runderen en 20 paarden, die jonge
bomen en struiken wegvreten. Zij maken hierdoor onderdeel uit van het rivierbeheer.
Idealiter brengen de dieren in tijden van hoogwater zichzelf in veiligheid. In de
huidige situatie vluchten de paarden naar het hoogwatervrije terrein in de Staartjeswaard; de beheerder brengt de runderen naar een gebiedje binnendijks bij de A50, de
Papenveluw.

1.5 n at u u r e n m i l i e u
Natuurwaarden
De natuurwaarden in de Beuningse uiterwaarden zijn hoog, mede door de spontane
natuurontwikkeling en het natuurbeheer van de afgelopen decennia (zie figuur 7).
Voor de vegetatie zijn de ooibossen in de Staartjeswaard van groot belang. Dit zeldzame moerasbos bestaat voornamelijk uit wilgen met een soortenrijke ondergroei van
moeras- en waterplanten en ruigtekruiden in en rond de tichelgaten. Het is daarnaast waardevol voor libellen en als broed-, foerageer- en leefgebied voor vogels,
waaronder beschermde soorten als de Winterkoning en Dodaars. Er komen verschillende soorten amfibieën voor.
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Vogels broeden daarnaast in het ooibos in de Sluiswaard en in mindere mate in de
Moespotse waard. Ook gebruiken zij de Waaloevers ter hoogte van de Weurtse buitenlanden en de Bunswaard als zodanig. Hier bevindt zich een waardevolle stroomdal pioniervegetatie. Voor overwinterende vogels zijn de waterplassen van groot
belang als foerageergebied en slaapplaats. De Weurtse plas is in dit opzicht het meest
waardevol: hij herbergt ’s winters grote aantallen kleine zwanen.
Doordat het waterschap de dijkhellingen natuurgericht beheert zijn deze mooi en
waardevol. De hellingen zijn rijk aan karakteristieke kruiden- en ruigte- en grassoorten en hebben een natuurlijker aanzien.

f i g u u r 7 Natuurwaarden in de Beuningse
uiterwaarden (bewerkt naar rws, 1997);
de twee rode plekken binnendijks zijn wielen

Milieu: vuilstorten
In het projectgebied is in het verleden op een aantal plaatsen afval gestort. Het gaat
hierbij om een vliegasstort in de Staartjeswaard en drie vuilstorten in de Sluiswaard
en de Weurtse buitenlanden.

Vliegas
Tussen 1963 en 1985 is in de Moespotse waard na ontgrinding en ontzanding vliegas1
gestort. De diepe put is opgevuld met in totaal ongeveer 500.000 m3 vliegas en afgevuld met 200.000 m3 zand (Rijkswaterstaat, 1983; zie bijlage v i i i ). Dit is afgedekt met
een grondlaag van 35 centimeter. De hoogte van het terrein neemt nog steeds af door
inklinking. Het gebied wordt gebruikt om te wandelen en begraasd door runderen
en paarden; deze functies lopen geen direct gevaar van de ondergronds aanwezige
vervuiling.
De provincie Gelderland geeft aan niet exact te weten wat hier onder de grond aanwezig is, omdat ze geen toestemming gekregen heeft van de grondeigenaar om
onderzoek te doen. Vergunningverstrekker Rijkswaterstaat meldt dat een deel van de
stort van vóór de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (wv,1970) dateert, en dus
niet vergunningsplichtig was. Zij heeft wel het later gestorte deel vergund volgens de
geldende wetgeving; mogelijk is de afdeklaag naar hedendaagse maatstaven te dun.
De vliegasstort staat tot dusver niet op het Rijkssaneringsprogramma.
De oplossingsrichtingen m.b.t. het vliegas zijn in samenwerking met deskundigen,
Rijkswaterstaat, gemeente, provincie en de grondeigenaar bestudeerd. Op dit
moment is het nog niet duidelijk hoeveel vliegas er precies gestort is en van welke
kwaliteit. Desalniettemin schatten deskundigen in op basis van ervaringen met
andere storten uit dezelfde periode, dat hergebruik mogelijk moet zijn. Ruwweg
bestaan er drie mogelijkheden:
1 Vliegas is as die bij de verbranding van onder andere steenkool meegaat met de rookgassen. Het is luchtvervuiling en moet tegenwoordig worden afgevangen. De deeltjes zijn klein, gemiddeld 5 micrometer. Vliegas bestaat
voor het grootste deel uit silicumoxide, ijzeroxides en aluminiumoxide. Daarnaast bevat het onder andere
zware metalen. Een groot deel van de vliegas wordt tegenwoordig verwerkt in cement, beton en straatklinkers.
Een klein deel van de vliegas is in water oplosbaar en wordt opgeslagen in tanks.
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l i n ks b ove n Locatie vliegasstort: links ligt de bodem lager
door inklinking van de vliegas, rechts is het dijkje zichtbaar dat
de stortplaats omvat
l i n ks o n d e r De inhoud van de vuilstort in de Sluiswaard.
rechts Vliegas aan de oppervlakte, door graafactiviteit van
konijnen

1 a f vo e r e n naar een gecontroleerde stortplaats.
2 omputten Waarschijnlijk is een deel van de vliegasstort opgevuld met zand (‘fase
IV’, zie bijlage VIII), doordat in de eindfase het grindgat versneld opgeleverd moest
worden als landbouwgrond. Als dit klopt, kan dit schone opvulzand opnieuw gewonnen worden en het gat gevuld met (een deel van) het vliegas dat verplaatst moet
worden om de nevengeul aan te leggen. Dit is alleen mogelijk als het vliegas niet uitloogt, en daar wijzen de (summier beschikbare ) monitoringgegevens inderdaad op.
Grondboringen moeten uitsluitsel geven of ‘fase IV’ inderdaad uit zand bestaat.
3 i m m o b i l i sat i e van het vliegas ten behoeve van hergebruik als bouwstof.
Een installatie kan het vliegas direct ter plaatse verwerken tot bouwstof (‘immobiliseren’). De kosten hiervan zijn te overzien, zeker in het geval van een win-win
situatie. Mogelijke toepassing van het product is gebruik bij de aanleg van de uitwijkhaven van Rijkswaterstaat. Dit zou kosten besparen. Als de hernieuwde bouwstof niet binnen het terrein ingezet kan worden, zijn toepassingen mogelijk in
andere infrastructurele werken in de buurt.
Globale inschatting is dat de eerste optie kostbaar is, en de milieuwinst gering
(‘probleemverplaatsing’). Onderzoek is nodig om de slagingskansen van de tweede
en derde oplossing in te schatten. Er moet financiering beschikbaar komen om dit
op te starten.

Vuilstorten
Onder de oppervlakte van de Moespotse waard en de Weurtse buitenlanden liggen
drie vuilstorten in voormalige tichelgaten (zie figuur 8). Provincie Gelderland geeft
aan niet exact te weten wat er indertijd gestort is: het betreft ‘bouw-, sloop- en
bedrijfsafval’, een diverse groep. De vervuiling is waarschijnlijk zeer heterogeen,
waardoor boringen geen goed beeld geven van de situatie. Het betreft onder andere
hout, steen, grof puin, vaten (inhoud onbekend), betonnen palen met ijzer (de bovengrondse resten van ‘koppensnellers’). De provincie heeft twee aspecten getest: de
aanwezigheid van vervuilende stoffen in de deklaag en de uitspoeling van vervuilende/ belastende stoffen naar het grondwater.
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f i g u u r 8 Locaties vuilstorten in de Beuningse uiterwaarden (provincie Gelderland, 2007)
rechts Het dijkmagazijn in Beuningen, regionaal centrum voor natuur- en milieueducatie

Voor de metingen in de deklaag geldt globaal dat ze een aantal maal matig tot sterk
verontreinigd zijn met koper, lood en/of zink en een enkele keer matig tot sterk verontreinigd met olie en/of pak. Voor de overige gemeten stoffen is de deklaag maximaal licht verontreinigd. Gekeken zou moeten worden in hoeverre de kwaliteit van
de afdeklaag van de onderzochte stortplaatsen afwijkt van de bodemkwaliteit in de
rest van de uiterwaarden. Op basis van deze vergelijking kan beoordeeld worden of er
sprake is van ‘gebiedseigen’ kwaliteit of van een afwijkende bodemverontreiniging.
Het grondwater blijkt uit de metingen een aantal maal matig tot sterk verontreinigd
met arseen (dit heeft in dit gebied vermoedelijk een natuurlijke oorzaak) en enkele
keren matig tot sterk met barium en/of zink. Het grondwater is niet tot een enkele
keer licht verontreinigd met aromaten en/of c k w’s.

1.6 r e c r e at i e
Momenteel is 190 hectare van de uiterwaard vrij toegankelijk voor recreanten.
Slechts een deel is ontsloten door paden; de rest van de uiterwaard is bereikbaar door
te ‘struinen’. Het gebied is hierdoor niet goed toegankelijk met de fiets, maar biedt
wel veel mogelijkheden voor wandelaars. Er vinden excursies plaats met locale
basisscholen en in de zomer worden de stranden drukbezocht. De bandijk is autoluw
gemaakt ten behoeve van de natuurbeleving door wandelaars en fietsers, die hier
volop gebruik van maken.
Omwonenden en inwoners van Beuningen waarderen de Beuningse uiterwaarden
om hun pure ruigheid (De Groot, 2005; zie tevens §2.6 en hoofdstuk 5). Het gebied is in
hun ogen vooral bedoeld als gebied om te genieten van de rust en de ‘wilde’ natuur.
In het oude dijkmagazijn is een bezoekercentrum ingericht met informatie over het
gebied. Van hieruit worden zeer regelmatig excursies en lezingen georganiseerd.
Waarschijnlijk de grootste waarde van de Beuningse uiterwaarden bestaat uit de
natuurbeleving die de bezoekers ervaren.

Genieten in de Beuningse uiterwaarden: vermaak voor
jong en oud (bron: Het Dijkmagazijn)
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belevi ng
Wanneer je de dijk oploopt of fietst vanuit Weurt
of Beuningen, vouwt zich direct het panorama van
de uiterwaarden voor je uit. Kuddes paarden
galopperen langs, voor zover het oog reikt zie je
afwisselend bos, moeras, ruigte, waterpartijen en
open vlaktes waarop de brandrode runderen vredig grazen. Een schip vaart tjoektjoekend voorbij
en de wind voert de geuren van de natuur en de
rivier met zich mee. Over de dijk lopend of fietsend
bezie je dit schouwspel, maar nog beter meng je
je in het gebied, om de natuur en de rust optimaal
te ervaren. Lopend door de uiterwaarden, via vage
koeienpaadjes of zonder route, voel je je vrij.
Je gaat zitten op het rivierstrand en kijkt naar de
schepen en de kerk en campings aan de overzijde
van de rivier. Je loopt verder via langs de Waal-

Oostelijk deel van de Struinkaart van de Beuningse uiterwaarden met de voor publiek toegankelijke delen in kleur
(Jeroen Helmer, 2003)

oever, en verbaast je over de kracht van de rivier:
rivierduinen en afgeslagen oevers tonen de erosieen sedimentatiekracht van het water. Je bereikt
ten slotte twee grote plassen, en starend over de
watervlakte kijk je naar de langs dobberende zwanen en ganzen.
Het gevarieerde mozaïek van het landschap,
mede veroorzaakt door de grote grazers, maakt
dat je hier uren door kunt brengen. Zonder het te
merken ervaar je het rivierengebied intens. Je ziet
de eigenschappen die bij uiterwaarden horen,
zoals de verschillen in hoogteligging en waterstanden. Je ruikt de rivier, voelt de vruchtjes van
de Grote Klit in je sokken en hoort de roep van een
buizerd. Je voelt je één met je omgeving.
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2 Bestaande plannen, wensen en
randvoorwaarden

2.1 r u i mt e l i j k e k wa l i t e i t e n r ivi e rve i l i g h e i d : Wa a l We e l d e
e n d e I n s p i r ati e Atl a s
De gehele rivier de Waal kan een stuk mooier, veiliger en leefbaarder worden dan zij
nu is. Dit is de overtuiging van het project WaalWeelde (zie www.WaalWeelde.nl), dat
in 2006 is gestart onder leiding van provincie Gelderland en de Radboud Universiteit
Nijmegen. De deelnemende partijen zijn van mening dat het verhogen van de rivierveiligheid goed kan samengaan met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Het
project WaalWeelde heeft die uitdaging opgepakt en zich tot doel gesteld om met een
ruimtelijk plan te komen, dat naast veiligheid tegen overstromingen ook een mooier
en leefbaarder Waallandschap realiseert. WaalWeelde wil de ontwerpplannen daarvoor bottom-up vormgeven met alle stakeholders samen (bedrijven, burgers/ belangenorganisaties, beambten en bestuurders).
De gemeente Beuningen is enthousiast over WaalWeelde. Ze wil binnen het project
graag een ‘parel’ realiseren, door van de Beuningse uiterwaarden een mooi gebied te
maken binnen de randvoorwaarden van veiligheid en betaalbaarheid. Om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen, is het aaneensluiten van de Beuningse uiterwaarden de
kerntaak. Daarnaast spelen aansluiting op de eigenheid van het gebied en het
behoud van historische elementen als de oude steenfabriekcomplexen een belangrijke rol. WaalWeelde kan bijdragen aan de realisatie hiervan.
Om binnen WaalWeelde tot een goed resultaat te komen, is in opdracht van InnovatieNetwerk en w i n n de InspiratieAtlas gemaakt (Stroming, H+N+S en tno, 2007; zie
figuur 9a en b). Deze atlas gaat uit van de kernkwaliteiten van het riviersysteem en
wil de gemeenten een handvat bieden om bij het ontwerpen de unieke kwaliteiten
van de Waal te versterken, en ruimtelijke ontwikkeling centraal te stellen in plaats
van rivierverruiming. In het kort komt het erop neer dat er meer ruimte geboden kan
worden door het graven van een netwerk van geulen, waarvan de historische voorlopers nog in de bodem van de uiterwaarden te vinden zijn. Dit levert een enerverend,
veilig en dynamisch rivierlandschap op. De geulen en het land daartussen bieden
ruimte voor water, robuuste natuur en ontwikkelingen voor recreatie en/of bebouwing. Zowel financieel als beleidsmatig passen de ideeën in de bestaande kaders,
zoals Natura 2000, Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Kaderrichtlijn Water, emab
projecten en particuliere initiatieven. Zand- en kleiwinning, overheidsgelden voor
natuur en ruimtelijke ontwikkeling kunnen samen met rivierverruimingsbudgetten
de herinrichting financieren.
Wanneer we in de Beuningse uiterwaarden op zoek gaan naar de historische geulpatronen, dan blijkt dat de Waal hier tussen 1600 en 1800 veel zuidelijker gelopen heeft
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f i g u u r 9a Uitsnede uit de Wensenkaart die de basis
vormt voor de Inspiratiekaart. Weergegeven zijn de
inrichtingswensen van de gemeenten (Stroming et al.,
2007)
f i g u u r 9b Uitsnede uit de Inspiratiekaart met mogelijke lopen van nevengeulen. De rode cirkels verbeelden
(her)inrichtingswensen (Stroming et al., 2007)

dan nu (zie figuur 4 in §1.2). In de ondergrond van de Beuningse uiterwaarden is deze
oude loop van de Waal plaatselijk nog zichtbaar. Door met een herinrichtingsplan
hierop aan te sluiten, wordt een geulsysteem dat de rivier zelf ooit gebruikt heeft
weer operationeel. De rivier leidt ons als het ware bij het maken van de keuze: de
historie van de uiterwaard herleeft. Hierdoor sluit een dergelijk ontwerp beter aan op
de eigenheid en karakteristieken van het gebied.
Binnen het grote projectgebied van WaalWeelde zijn drie clusters onderscheiden,
oost, midden en west. Het grondgebied van Beuningen valt samen met de gemeenten
Nijmegen en Overbetuwe in cluster Oost. Agendaleden van dit cluster zijn de
gemeenten Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Lingewaard en Rijnwaarden. Binnen het
cluster worden allianties gesmeed om de ruimtelijke kwaliteit en de rivierkundige
aspecten te optimaliseren (figuur 10a; zie voor een meer uitgebreide versie van deze
plaat bijlage i i ). De pk b stelt voor de lange termijn twee dijkverleggingen voor
(figuur 10b).
Er is een intentieovereenkomst gemaakt, die in de zomer van 2008 door de vier
gemeenten ondertekend is. Naast Beuningen onderstrepen de gemeenten Overbetuwe, Nijmegen en Ubbergen hiermee hun steun voor de uiterwaardenplannen in
Beuningen en Oosterhout. De raadscommissie ruimtelijke ordening van Beuningen is
in november 2007 geïnformeerd over het initiatief en de stand van zaken. De reacties
waren positief.
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f i g u u r 10a Een selectie van de plannen van WaalWeelde cluster Oost: de samenhang van tussen de
geul in de Oosterhoutse waarden en in de Beuningse uiterwaarden (rode pijlen)

f i g u u r 10b De lange termijn maatregelen volgens de p k b ruimte voor de rivier: dijkverleggingen bij
Oosterhout en Loenen-Dodewaard.
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2.2 e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g sw e n s e n
Woningbouw: emab Bunswaard
De e mab -status biedt voor de Bunswaard een mooie kans voor herinrichting: buitendijks bouwen geeft extra ontwikkel- en financieringsmogelijkheden. De status heeft
echter ook consequenties: strikt genomen brengt het de verplichting met zich mee
om méér ruimte voor de rivier te maken dan de ruimte die door de ingrepen van de
rivier afgenomen wordt.
Het plangebied beslaat de gronden van de voormalige steenfabriek. Dit terrein
omvat een aantal bestaande gebouwen: de steenoven met schoorsteen en de veldoven (Rijksmonumenten) en vier woningen met bijbehorende gebouwen. Ook is
een aantal voormalige gebouwen geïncorporeerd: de vormelingenloods en de haaghutten. Voor de plannen voor de herbestemming van het steenfabrieksterrein in de
Bunswaard zie bijlage i v.
In mei 2007 is er een voorontwerp voor het wijzigen van het bestemmingsplan ingediend (Pouderoyen Compagnons, 2007). Doordat 14 van de 18 woningen gebouwd
worden op de locatie van bestaande bebouwing of zeer recent nog bestaande bebouwing, zou volgens de e ma b -regels slechts voor drie woningen rivierkundige compensatie nodig zijn. Dankzij de komst van de Beleidslijn Grote Rivieren, is de mogelijkheid voor buitendijks bouwen echter opgerekt. Omdat fysieke rivierverruimende
maatregelen niet mogelijk zijn op het terrein zelf, gaat de beleidslijn voor deze locatie
uit van functieverandering. Hierdoor zijn extra waterstandverlagende maatregelen
zoals vereist onder de e m ab -status, niet meer noodzakelijk.
De ontsluiting van de Bunswaard voor verkeer is nog een aandachtspunt. De huidige smalle toegangsweg (oud klinkerpad) zal ‘verbeterd’ worden, met passeervakken
om passeren mogelijk te maken. In de veldoven komt een parkeerplaats voor 9 tot 13
auto’s. Bij hoogwater zijn de woningen niet via de weg bereikbaar. Waar de bewoners
in deze periode hun auto’s kunnen parkeren, moet nog worden uitgewerkt.
Naar schatting levert de bewoning 5 autobewegingen per dag per huis op, wat
neerkomt op 85 extra bewegingen. Om de autoluwe dijk te ontzien, loopt de aanrijroute via de Distelakkerweg direct de uiterwaard in. Dit zal extra verkeersdruk op
de Distelakkerweg geven; volgens berekeningen overschrijdt dit de geluids- en luchtkwaliteitsnormen niet.
In januari 2008 heeft een gesprek plaatsgehad met de firma boe i en vertegenwoordigers van de familie Burgers over de emab plannen. Beide partijen wensen een
goede afstemming zodat het reeds lopende project in de Bunswaard geen vertraging
ondervindt van het WaalWeelde spoor.
Belangrijke aandachtspunten zijn de benodigde waterstandsdaling en de verkeersontsluiting. De rivierkundige compensatie voor de bouwplannen op de Bunswaard is
nog niet geregeld, en zou in samenhang met de WaalWeelde plannen plaats kunnen
hebben. De ontsluiting van een eventuele extra bouwlocatie op de Staartjeswaard zal
volgens de wensen van boe i en de huidige bewoners buiten de emab -locatie en huidige bebouwing heengeleid worden, in plaats van over het terrein. Ook recreanten
gaan idealiter niet over het terrein, maar via de ringkade die er omheen ligt. Op deze
punten is de ontwikkelingsschets inmiddels aangepast.
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Overnachtingshaven
Rijkswaterstaat is sinds de jaren ‘90 van plan om van de Weurtse plas een overnachtingshaven te maken. In 1997 is hiervoor een Milieueffectrapportage (m e r) uitgevoerd
en goedgekeurd, maar de uitvoering heeft nooit plaatsgevonden (Rijkswaterstaat,
1997, zie figuur 11). rw s Oost Nederland voert momenteel een quick scan uit naar de
noodzaak en haalbaarheid van de haven. Ze geeft aan dat er eind 2008 meer duidelijkheid zal komen. Naar verwachting is de m e r uit 1997 achterhaald, en zal Rijkswaterstaat opnieuw de m e r-procedure moeten doorlopen. Aanpassingen aan de oorspronkelijke plannen zijn dan mogelijk. De haven moet volgens huidige wetgeving in
2012 klaar zijn, maar mogelijk wordt dat uitgesteld naar 2015.
Van de in de m e r gepresenteerde opties, past de derde variant (‘C2’) het beste in de
karakteristiek van de Beuningse uiterwaarden en de in deze visie geschetste gewenste ontwikkelingsrichting. De haven wordt in deze optie niet te groot. In de eerste
variant (‘B’) domineert de scheepvaartfunctie de gehele uiterwaard, en blijf er weinig
over van de kracht van de uiterwaard: rust, ruimte en natuurbeleving. De tweede
variant (‘C1’) streeft naar landschappelijke inpassing, maar doet dit op een kunstmatige manier die niet past bij de natuurlijke, riviereigen vormen van de Beuningse
uiterwaarden.

f i g u u r 11 Eén van de drie alternatieven van de uitwijkhaven Weurt die in de m e r zijn opgenomen
(rws, 1997). Deze variant is ter indicatie opgenomen in de tekening van de ontwikkelingsvisie, om een
goed totaalbeeld te verkrijgen.
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Energieproducent Electrabel stapt in Nijmegen op korte termijn over van de verbranding van steenkool op de verbranding van biomassa (hout), dat over het water aangevoerd wordt. Hout heeft meer volume dan steenkool, en hierdoor zal meer brandstofoverslag plaatshebben van schip naar kade. Aangezien dit waarschijnlijk niet altijd
direct bij aankomst van het schip zal kunnen gebeuren, heeft Electrabel behoefte aan
een tijdelijke ligplaats. Deze zou eveneens in de Weurtse plas gesitueerd kunnen worden.

Verplaatsing bedrijventerrein
De provincie Gelderland en de gemeente Beuningen zijn sinds enkele jaren in
gesprek met firma Swanenberg Buizen BV om het bedrijf in de Beuningse uiterwaard
te verplaatsen, vanwege met name ruimtelijke en rivierkundige overwegingen. Het
bedrijf heeft inmiddels een nieuwe bedrijfslocatie verworven in de gemeente Rijnwaarden, bij Spijk.
Inpassing Gastransportleidingen
Ter hoogte van de Staartjeswaard ligt een hoofdtransportleiding voor aardgas van de
Gasunie. Daar komt in 2009 nog een extra leiding bij, die bijdraagt aan de zogenaamde gasrotonde om de distributie van aardgas in Noordwest Europa mogelijk te
maken. Uit overleg blijkt dat bij de aanleg van de nieuwe leiding de verdieping van
de bestaande leiding kan worden meegenomen, mits tijdig tot deze voorinvestering
wordt besloten en er geld voor beschikbaar komt.

2.3 rivi erve iligheid en k waliteit rivi erecosysteem
Watervisie en Leidraad Rivieren
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 2007 twee documenten opgesteld
over rivierveiligheid: de Watervisie en de Leidraad rivieren. De Watervisie verwoordt
het algemene kabinetsstandpunt, en de Leidraad rivieren zoomt in op de consequenties voor rivierinrichting en –beheer. Ruimtelijke kwaliteit is in beide teksten een
belangrijk speerpunt.
De Watervisie focust op klimaatverandering, ruimtelijke samenhang en duurzaamheid. De visie moet geconcretiseerd worden in een Waterplan, dat gemaakt wordt
door ‘publieke en private partijen, burgers, maatschappelijke organisaties en andere
overheden’, geheel in lijn met de doelstellingen van WaalWeelde. Dit ‘Leven met
Water’ concept moet volgens het kabinet leiden tot draagvlak en actieve betrokkenheid en kennisinbreng vanuit de samenleving.
De Leidraad Rivieren gaat verder in op de rivierveiligheid. De oorspronkelijke functie van de Leidraad is het bundelen van kennis over het ontwerpen en versterken van
rivierdijken. De nieuwe leidraad bevat voor het eerst een uitgebreid hoofdstuk over
rivierverruimende maatregelen als alternatief voor dijkversterking. Daarnaast
besteedt de nieuwe Leidraad voor het eerst aandacht aan het meekoppelen van het
vergroten van de ruimtelijke kwaliteit in plannen voor rivierveiligheid.
WaalWeelde en de plannen voor de Beuningse uiterwaarden sluiten goed aan op
het gedachtegoed van beide documenten.

Ruimte voor de rivier
Rijkswaterstaat heeft de opdracht om voor 2015 het beschermingsniveau van het
rivierengebied te verhogen naar een overstromingskans van eens in de 1250 jaar.
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Concreet moeten hiertoe de waterstanden bij hoogwater op de Waal met gemiddeld
15-20 cm verlaagd worden ten opzichte van het huidige maatgevend hoogwater. De
Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier beschrijft het maatregelenpakket
van € 2,2 miljard dat de benodigde rivierverruiming gaat realiseren en dat is goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Voor de Waal en daarmee ook de Beuningse uiterwaarden komt dit neer op kribverlaging.
Hoewel de pk b in 2007 is vastgesteld, houdt het de deur open voor alternatieven. Ze
biedt ruimte voor andere ideeën, die voor hetzelfde geld meer ruimtelijke kwaliteit
en draagvlak realiseren, maar vooral voor 2015 de vereiste waterstandsdaling kunnen
garanderen. Het gereserveerde geld voor de kribverlaging kan in dat geval naar het
alternatieve plan vloeien.
Op de langere termijn verwacht men door klimaatverandering nog meer water. Om
het rivierengebied ook ná 2015 droog te houden, zijn meer maatregelen nodig dan
het pakket dat in 2015 gerealiseerd moet zijn. Het zou mooi zijn als we dit in één keer
goed kunnen doen, en verder kijkend dan de korte termijn (2015) de veiligheid voor
Beuningen direct voor de langere termijn kunnen realiseren. Hiertoe zijn robuuste
ruimtelijke ingrepen nodig. WaalWeelde verkent de mogelijkheden hiervoor. Ook
in het regioadvies bij de pk b is hier naar gekeken (Regioadvies, 2005). De gemeente
nodigt Rijkswaterstaat uit om in goede samenwerking na te denken over deze verdergaande opgave: uitvoering van de hier gepresenteerde visie, zou op korte termijn
kunnen bijdragen aan de lange termijn veiligheid.
Klimaatverandering brengt naar verwachting ook warme, droge periodes met zich
mee. Hierdoor moet er aandacht zijn voor laagwatersituaties: de bevaarbaarheid van
de Waal neemt af bij lage waterstanden. Dit heeft economische gevolgen voor de
beroepsvaart, die in dergelijke periodes minder vracht kan vervoeren. Ook de rivierwaterkwaliteit kan in het geding komen, evenals de koel- en drinkwaterfuncties.
Maatregelen die gericht zijn op rivierverruiming moeten daarom ook expliciet rekening houden met laagwatersituaties.
Ter hoogte van de Beuningse uiterwaarden is de taakstelling iets lager dan
gemiddeld, variërend van 4 tot 12 cm (zie onderstaande figuur; voor de aanduiding
van de rivierkilometers, zie figuur 1). Bij de start van het projectgebied (km 887,
Weurtse buitenlanden) is de taakstelling relatief hoog, met een maximum van 12 cm
ter hoogte van de Bunswaard (km 888). Daarna neemt het af tot een minimum van
4 cm ter hoogte van de Sluiswaard (km 890).
Op de langere termijn zal het om beduidend méér centimeters gaan, naar schatting
60 tot 80 centimeter ter hoogte van de Beuningse uiterwaarden (pkb deel 1, 2005).
Uiteraard moet dit bezien worden in samenhang met onder andere de nabij gelegen
Oosterhoutse waarden; ook dit gebied zal moeten bijdragen aan de taakstelling.
De voorgestelde inrichtingsideeën zijn getoetst op de korte en lange termijn rivierkundige taakstellingen; zie voor een uitwerking §3.3.
In de aanloop naar de pk b heeft Rijkswaterstaat drie voorstellen gedaan voor de Beuningse uiterwaarden. Deze zijn beschreven in het Maatregelenboek Boven-Rijn/Waal
(Rijkswaterstaat, 2003). Naast de waterstand is er expliciet rekening gehouden met de
gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit. De drie varianten en hun beschrijving vindt u
in bijlage Vb. Van de drie opties sluit de eerste variant goed aan op het gedachtegoed
van WaalWeelde en de InspiratieAtlas. Hierin wordt een nevengeul gegraven, de
kades die de waterafvoer belemmeren worden verwijderd en de hoogwatervrije
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terreinen gestroomlijnd. De zandwinplas in de Bunswaard wordt verondiept om
de ecologische potenties ervan te verbeteren. Het maaiveld wordt afgegraven en
ontwikkeld tot natuurlijk grasland en de bestaande bossen worden zoveel mogelijk
gehandhaafd.
De tweede variant gaat een stap verder door het hoogwatervrije terrein in zijn geheel
te verwijderen. Deze laat echter de kans van de aanleg van een geul onbenut, en daarmee een impuls voor ruimtelijke kwaliteit en natuurontwikkeling. De derde variant
betreft een dijkverlegging; deze ligt buiten het hier bestudeerde plangebied.

Kaderrichtlijn Water
Rijkswaterstaat is voor de grote rivieren eveneens verantwoordelijk voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. De Beuningse uiterwaarden maken
onderdeel uit van deelstroomgebied Rijn-West. Deze richtlijn vereist dat Nederland
haar waterlichamen voor 2015 in een goede chemische en ecologische toestand
brengt, binnen de kaders van het bestaande ruimtegebruik. Op basis van de eerste
bijeenkomsten (april 2007) blijkt dat de chemische toestand van de Waal min of meer
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op het vereiste niveau zit. De ecologische kwaliteit laat echter te wensen over, met
name door de sterk aangepaste ruimtelijke inrichting van de rivier.
De k rw bepaalt de ecologische kwaliteit aan de hand van vier soortgroepen (vissen,
waterplanten, ongewervelde dieren en algen). De soortendiversiteit van de Waal
scoort momenteel onvoldoende. Ruimtelijke inrichting speelt hierbij een belangrijke
rol: door het ontbreken van typische riviereigen habitats als natuurlijke oevers en
nevengeulen, ontbreekt het leefgebied voor veel soorten. Alle stakeholders kunnen
maatregelen die bijdragen aan verbetering van deze situatie voorstellen aan Rijkswaterstaat; voor de herinrichting van de Beuningse uiterwaarden is dit door WaalWeelde gebeurd. In het najaar van 2007 bepaalt V&W welke maatregelen uit het
voorkeurspakket uitgevoerd moeten worden. Het is nog niet duidelijk over welke
financiële middelen de realisatie van de k rw beschikt; naar verwachting zal de
nadruk liggen op medefinanciering van bestaande plannen.
In het najaar van 2007 heeft Rijkswaterstaat de aanzet voor het eerste maatregelenpakket bekend gemaakt (Rijkswaterstaat, 2007). Deze ‘tussenstand’ bevat het voorstel om langs de Waal vóór 2015 zes uiterwaarden aan te pakken. De Beuningse uiterwaarden (werknaam ‘Moespotse waard’) worden voorgesteld als één van deze zes.
Dit betekent dat voorliggende plannen mogelijk kunnen rekenen op aanvullende
financiering vanuit de KRW. Rijkswaterstaat wil de herinrichting combineren met de
ontwikkeling van de uitwijkhaven Weurt. Rijkswaterstaat/DGW heeft in april 2008
besloten dat deze tussenstand definitief wordt opgenomen in het stroomgebiedsbeheerplan voor de KRW.

Stroomlijn
Het laatste Rijkswaterstaatproject dat invloed heeft op de inrichting van de Beuningse uiterwaarden is Stroomlijn. Rijkswaterstaat wil met dit project een inhaalslag
maken met het vegetatiebeheer langs de grote rivieren: de begroeiing van uiterwaarden veroorzaakt opstuwing tijdens hoogwaterperioden en moet dus in de gaten
gehouden worden. De aandacht richt zich op gebieden waar de vegetatie zich zonder
vergunning de laatste tien jaar, sinds 1997 sterk heeft ontwikkeld. Stroomlijn onderzoekt hoe deze veiligheidsknelpunten het beste kunnen worden opgelost, op een
duurzame manier.
Binnen dit project vormen de Beuningse en Ewijkse uiterwaarden een pilot, met als
doel om in 2008 te starten met de uitvoering van maatregelen (d l g, 2007). Hier moet
16 mm waterstandsverlaging gerealiseerd worden. In het gebied is de wilgenopslag
ten westen van de toegangsweg naar de Bunswaard het grootste probleem (foto blz 8
links onderaan en bijlage i x). Naast deze maatregelen zijn de uiteindelijke doelen
van de pilot één of enkele vergunning(en) voor de vegetatie volgens de Wet beheer
Rijkswaterstaatswerken (Wbr), en een beheerplan om de vegetatiegroei in de toekomst te reguleren. DLG heeft in opdracht van Rijkswaterstaat voor Stroomlijn een
communicatieplan opgesteld om de omwonenden bij het proces te betrekken.
Op 2 april 2008 is een bijeenkomst geweest met de grondeigenaren van de Beuningse en Ewijkse uiterwaarden. Duidelijk werd dat zij zelf verantwoordelijk zijn
voor het oplossen van het opstuwingsprobleem door vegetatiegroei op hun gronden.
Naast de (tijdelijke) oplossing van het kappen van bomen en maaien van ruigtes,
werd de WaalWeelde aanpak van de gemeente als meest duurzame oplossing
omarmd. Wanneer dit plan niet gerealiseerd kan worden vóór de Stroomlijndeadline
van 2015, kan geanticipeerd worden op de uitvoering door de bomen in de contouren
van de geul alvast te kappen.
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f i g u u r 12: De Beuningse uiterwaarden volgens de e h s:
Lichtbruin – prioritair natuurdoeltype ‘stroomdalgrasland’
Donkerbruin – prioritair natuurdoeltype ‘nat bos op klei’
Groen – open water
f i g u u r 13 De Beuningse uiterwaarden begrensd als
Natura 2000 gebied (ministerie van l nv )

2.4 natuurwetgeving
Het projectgebied valt geheel onder de Ecologische Hoofdstructuur (e h s), een netwerk van natuurgebieden die de versnippering van de natuur in Nederland moet
tegengaan. De Beuningse uiterwaarden heeft de status ‘bestaand of om te vormen
natuurgebied’ (figuur 12; provincie Gelderland, 2005).
De Beuningse uiterwaarden maken daarnaast onderdeel uit van het Vogelrichtlijngebied Uiterwaarden Waal, en hebben hiermee een Europese beschermingstatus
binnen Natura 2000 (figuur 13). Het hoogwatervrije terrein in de Staartjeswaard is
hiervan uitgezonderd. Zie bijlage v i voor meer uitleg over de Vogelrichtlijn.
Momenteel bereiden het ministerie van l n v en de provincie Gelderland wijzigingen
voor in de aanwijzing van de v h r-gebieden; in het najaar van 2007 zal de aanwijzing
definitief zijn; naar verwachting verandert dit weinig in de aanwijzing van de Beuningse uiterwaarden als Vogelrichtlijngebied.
De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (samen Natura 2000) zijn in Nederland geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. De wettelijke
bescherming houdt in dat er voorzichtig moet worden omgegaan met de bestaande
natuur in de Beuningse uiterwaarden. In principe mogen de aanwezige waarden niet
verstoord worden. Wanneer dit onvermijdelijk is, dient de verloren natuur gecompenseerd of gemitigeerd te worden. Zelfs wanneer de aantasting gebeurt met het oog op
het ontwikkelen van nieuwe natuur, moet hiermee rekening gehouden worden.

2.5 n at u u r e n r e c r e at i e
De voornaamste aandachtspunten voor de Beuningse uiterwaarden uit het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Beuningen (1997) zijn de volgende (zie
figuur 14).
1 De uiterwaard heeft als hoofdfunctie ‘natuur’; doel is deze te versterken door het
bevorderen van natuurontwikkeling;
2 versterken van recreatief medegebruik door aanleg van paden en zwerfroutes;
3 beperken van verblijfsrecreatie, lawaaisporten, zand- en kleiwinning, bedrijvigheid;
4 tegengaan van het uitbreiden van de bebouwing;
5 autoluw maken van de Waalbandijk ten behoeve van recreatie (gerealiseerd).
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f i g u u r 14 De gehele Beuningse uiterwaard is aangewezen als natuurontwikkelingsgebied (schuine arcering);
grijze vlakken: bestaande natuur/ houtsingel; donkere vlakken: water (gemeente Beuningen, 1997)

De nagestreefde ruimtelijke karakteristiek voor de Beuningse uiterwaarden ziet er
volgens het bestemmingsplan als volgt uit:
6 Hoge dynamiek, met name bepaald door natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen, natuurlijke successie en extensieve begrazing;
7 grote afwisseling van ooibos, struweel, moeras, natuurlijk grasland en open water;
8 behoud van geomorfologische structuren.
De wens voor de aanleg van een meestromende nevengeul is onder de kop natuurontwikkeling expliciet benoemd.
Het bedrijf van Swanenberg Buizen bv valt in het bestemmingsplan Staartjeswaard 1995 onder bestaande bedrijvigheid. De provincie heeft dit bestemmingsplan
slechts gedeeltelijk goedgekeurd; de inperking van de bedrijvigheid tot uitsluitend
opslag van metalen buizen werd te nauw bevonden.

2.6 d e d r o o m va n B e u n i n g e n e n d e u i t vi n d i n g van
h e t u i t e rwa a r d e n m o d e l
Eind 2006 kwamen zeven bewoners en deskundigen van acht organisaties waaronder de gemeente Beuningen bijeen in het Dijkmagazijn in Beuningen, om met elkaar
‘te dromen met de voeten in de rivierklei’. Het dromen ging over de Beuningse uiterwaard, van de Ewijkse brug tot het Maas-Waalkanaal. Het doel was een droombeeld
te maken, maar wel een die misschien werkelijkheid zou kunnen worden. De werkwijze vindt u in bijlage i i i . De kaart ‘Waalzicht, de droom van Beuningen’ is het resultaat van deze droomsessies.
De maatregelen die uiteindelijk in Waalzicht zijn opgenomen (figuur 15) zijn het graven van drie geulen op de Ewijkse plaat en een geul voor het hoogwatervrije terrein
in de Staartjeswaard, verwijdering van de toegangskades naar de twee hoogwatervrije terreinen en het plaatsen van een brug naar de voormalige steenfabriek
Bunswaard (e mab ). Het voorstel van Waalzicht levert met deze maatregelen ongeveer 6 cm waterstandsverlaging op.
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f i g u u r 15 Kaartbeeld Waalzicht, de droom van Beuningen

De slechte toegankelijkheid van het gebied met de fiets was voor de
deelnemers aan Waalzicht een minpunt van de huidige situatie; in
hun droom zou dit verbeterd worden.
Voorafgaand aan de bijeenkomsten was onder 1000 bewoners van
Beuningen, Weurt en Ewijk een enquête gehouden.
De belangrijkste resultaten zijn weergegeven in figuur 16.
Hieruit blijkt dat inwoners van de gemeente Beuningen de uiterwaarden en de Waal waarderen. Als maatregel om de rivierveiligheid
te verhogen, scoort de aanleg van een nevengeul het hoogst, omdat
deze in hun ogen mooi, natuurlijk en veilig is (zie tevens hoofdstuk 5,
communicatie).
f i g u u r 16 Voornaamste resultaten enquête inwoners gemeente
Beuningen

Er had al eerder een project plaatsgevonden om burgers meer te
betrekken bij de ruimtelijke ordening in de gemeente. Dit project
heette ‘De uitvinding van het Uiterwaardenmodel’ en verbond
artistieke, bestuurlijke, communicatieve, sociale en ruimtelijke ordeningsaspecten
met elkaar in een interactief proces. Er werden in 2001 bijeenkomsten georganiseerd
waarin overheid, burgers en deskundigen op velerlei gebied werden samengebracht
om met elkaar over specifieke situaties en ontwikkelingen te praten. Tijdens de eerste sessie Innovatief Leven werd gekeken wat de middelen zijn waarmee mensen
meer invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving, zoals het denken via innovatieve omkeringen. De tweede sessie Van Dirt tot Waste had een van de gevolgen van
de consumptiemaatschappij tot thema, namelijk de vervuiling op allerlei niveaus. Tijdens de derde sessie Identiteit versus Imago stond de vraag centraal naar de elementen waaruit de identiteit van Weurt tot Deest opgebouwd is: welke cultuurelementen
worden door de bewoners als waardevol beschouwd en wat zijn de tegenstrijdige
wensen en conflicterende belangen?
De resultaten van ‘De uitvinding van het Uiterwaardenmodel’ concentreerden zich
vooral op de zandwinning bij Deest, en zijn verder niet meegenomen in deze visie.
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3 Ruimtelijk programma van eisen

Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat er al veel is nagedacht over de Beuningse
uiterwaarden. Er is ook veel bereikt, maar de inrichting is nog niet optimaal. Samenvattend omvatten de ideeën en plannen van alle actoren de volgende randvoorwaarden en wensen:

Ruimtelijke kwaliteit
• een aantrekkelijk, aaneengesloten uiterwaardenlandschap met de karakteristieken
van zandrivier de Waal
• het ruimtelijke raamwerk daarvoor is de rivier met zijn zandstranden en rivierduinen, de uiterwaarden met haar natuurlijke mozaïek van grasland, moeras en ooibos, de oude of gereactiveerde rivierbeddingen en (bewoonde) steenfabriekcomplexen omgeven door bochtige, stabiele dijken
• aansluiting op het binnendijkse stroomruggen landschap met weilanden en fruitboomgaarden, wielen en overslaggronden en verspreide bebouwing

Rivierbeheer
• verplichte waterstandsdaling gerealiseerd voor 2015 volgens de pkb Ruimte voor
de Rivier
• ruimte voor meer waterstandsdaling met het oog op de langere termijn
• beperkte wateronttrekking uit de hoofdgeul bij lage waterstanden
• een gezond functionerend dynamisch riviersysteem (k rw)
• vegetatiebeheer gericht op handhaving van de doorstroomcapaciteit van de
uiterwaard (Stroomlijn)
• veilige scheepvaartrivier

Natuur en milieu
Behoud en verdere ontwikkeling van karakteristieke riviernatuur door:
• verder herstel van de rivierdynamiek (erosie en sedimentatie)
• natuurlijke begrazing, met een hoogwatervrij terrein om in tijden van hoogwater
de paarden en runderen in veiligheid te kunnen brengen
• verwijderen vliegasstort en vuilstorten i.v.m. (deels onbekende) milieuaspecten
• verwijderen zware industrie
• verbeteren ecologische en chemische toestand van de waterlichamen voor 2015
(k rw; zie ook rivierbeheer)

Cultuurhistorie
• behouden en versterken van de leesbaarheid van het landschap (benutten van de
‘genius of the place’)
• behoud van de bepalende elementen waaronder de steenfabriekcomplexen
• behoud van het Weurtse straatje

Wonen en werken
• hoogwaardig wonen in de natuur in het winterbed (emab Bunswaard/ Staartjeswaard)
• geen ruimte voor industrie

32 |

w e e l d e i n d e b e u n i n g s e u i t e rwa a r d e n

Recreatie
• uitloopgebied en recreatief medegebruik van het gebied voor Beuningen en Nijmegen
• natuurbeleving en toegankelijkheid vergroten
• eenheid in het opengestelde gebied; aaneenschakeling van de natuurgebieden
inclusief de Weurtse buitenwaarden
• landschappelijk aansluiting binnen- en buitendijkse gebieden
• inpassen van kunstelementen/ kunstroute
Combinatie van bovenstaande randvoorwaarden en wensen levert is het programma
van eisen voor de herinrichting van de Beuningse uiterwaarden zoals beschreven in
de volgende paragraaf (zie figuur 17a en b).

f i g u u r 17a Eerste globale verbeeldingen van de visie voor de Beuningse uiterwaarden
b ove n april 2007 en o n d e r augustus 2007 (bron: Stroming)

3.1 vo o r st e l r u i mt e l i j k e i n r i c h t i n g
Het herinrichtingsvoorstel is gebaseerd op de genoemde randvoorwaarden. Het komt
neer op:
1 Graven van een nevengeul
2 Herinrichten en ruimtelijk inpassen hoogwatervrijterrein Staartjeswaard
3 De toegangswegen naar de voormalige steenfabrieksterreinen aanpakken
4 Recreatieve stimulans
.
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1 Nevengeul
Nevengeulen of hoogwatergeulen hebben een positief effect op zowel de afvoercapaciteit van een uiterwaard als op de natuur- en recreatiewaarden. Er zijn twee mogelijke ontwerpen voor een nevengeul: permanent meestromend en eenzijdig aangetakt. Bijlage vi i beschrijft de kwaliteiten van beide systemen. Voor de Beuningse
uiterwaarden is een tussenvariant uitgewerkt, waarbij de hoogwatergeul gemiddeld
circa 110 dagen per jaar meestroomt met de hoofdgeul. Door een kleine drempel in de
instroomopening (zie foto referentie hieronder) onttrekt de geul geen water aan de
vaargeul in droge perioden.
De voorgestelde geul loopt van de waterplas in de Bunswaard via de Staartjeswaard (door zo min mogelijk ooibos), door de Moespotse waard naar de Sluiswaard.
Hier mondt de geul weer uit in de rivier.
Een nevengeul moet landschappelijk ingepast worden en zo goed mogelijk aansluiten op de oude geulpatronen in de ondergrond. De dimensies van dergelijke geulen
zijn goed terug te vinden in bijvoorbeeld de natuurlijke strang achter de Ewijkse
plaat. Deze is op het breedste punt ongeveer 150 meter breed en 1,5 kilometer lang.
De geul in de Beuningse waarden zal dezelfde dimensies kennen: de geul zal ongeveer 1,5 km lang zijn en maximaal tot 150 meter breed worden. In die maximale situa-

De Kaliwaal (Waal bij Leeuwen): de drempel in de instroomopening van een hoogwatergeul kan er zeer
natuurlijk uitzien. Deze zal zich door erosie en sedimentatie wel onberekenbaarder gedragen dan een
gefixeerde (harde) drempel

f i g u u r 17b: een vogelvluchtimpressie van de Beuningse uiterwaarden na herinrichting.
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Het natuurlijke restant van de 19e eeuwse rivierbedding van de Waal bij Ewijk, met haar riviereigen
dimensies (bron: Google Earth)

tie zal de waterspiegel circa 125 m breed zijn bij gemiddeld waterpeil. De oevers zijn
flauw (talud 1:7), zodat er slikkige en zandige strandjes ontstaan voor pionierplanten
en watervogels. De geul zal niet diep zijn, ongeveer 2 tot 3 meter onder het gemiddelde rivierpeil. Dit betekent dat het grootste deel van het jaar de waterdiepte 2-3 meter
bedraagt, waardoor licht tot op de bodem van de geul kan doordringen. Dit bevordert
de vestiging van waterplanten. Er zal zich klinkhout gaan vestigen, om de vestigingsmogelijkheden voor planten en dieren te vergroten. Een groot deel van het sediment
dat de rivier aanvoert, zal in de plas in de Bunswaard neerzakken. Het water in de
nevengeul zal hierdoor relatief helder zijn, zelfs bij een hoge rivierafvoer.
Gezien het relatief kleine effect van het graven van de nevengeul op de waterstandsdaling (zie §3.3), kan de geul in het detailontwerp kleiner uitgevoerd worden
dan de hierboven geformuleerde maxima. Hiermee kan de geul ecologisch geoptimaliseerd worden.

2 Ruimtelijk inpassen hoogwatervrijterrein Staartjeswaard
De buizenopslag en -verwerking van Swanenberg Buizen bv domineert een belangrijk deel van de Beuningse uiterwaarden. Het bedrijf maakt gebruik van de kaders
van het geldende bestemmingsplan, maar het gemeentebestuur en de provincie zijn
al enige jaren in overleg met de eigenaar om het bedrijf uit het gebied te plaatsen.
Dit met het oog op de rivierkundige situatie in de Beuningse uiterwaarden en de
gewenste ruimtelijke kwaliteit van het gebied.
Het huidige hoogwatervrije terrein beslaat circa 9 hectare en vormt bij hoog water
een obstakel in de afvoer van de rivier. Met het oog op de vereiste waterstandsdaling
is afgraven of verkleinen van het terrein een zeer effectieve maatregel (zie § 3.3).
De restanten van de steenfabriek en de nog restaureerbare bedrijfswoningen blijven zoveel mogelijk behouden. Het terrein kan voor extensieve recreatie toegankelijk
worden gemaakt. Mogelijk is extensieve bebouwing een optie voor herbestemming,
zoals de WaalWeelde InspiratieAtlas bepleit. Dit verruimt het aanbod van landschappelijk gelegen woningen en levert enige inkomsten op. Rijkswaterstaat geeft met de
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Beleidslijn Grote Rivieren (2006) meer speelruimte dan voorheen voor dergelijke ontwikkelingen. Compensatie is uiteraard vereist, maar de verplichting om méér ruimte
voor de rivier te maken dan je van hem afneemt, zoals in het geval van de emab-locatie Bunswaard verplicht is, speelt hier niet. Er dient wel rekening gehouden te worden
met mogelijke vervuiling in de ondergrond van het terrein.

3 Toegangswegen rivierkundig inpassen
De toegangswegen naar de oude steenfabriekscomplexen vormen een obstakel in de
afvoer van de Waal tijdens hoogwater. Het verwijderen van deze kades levert dan ook
een bijdrage aan het verlagen van de rivierwaterstanden tijdens hoogwater.
De toegangsweg naar de Bunswaard is een oude straatstenen landweg, die idyllisch
tussen volwassen meidoornstruiken ligt. De weg ligt slechts een klein beetje hoger
dan de omringende uiterwaard; de kade die de grindwinplas van de Bunswaard
omsluit, ligt nog een meter daarboven. Rivierkundig blijkt het effect van deze barrière echter niet groot (zie §3.3). Ter plaatse van de nevengeul kan de weg door middel
van duikers onder de weg doorlaatbaar gemaakt, of vervangen worden door een eenvoudige, nauwelijks verhoogde (betonnen) brug. Deze situatie is weergegeven in de
ontwerpschets (figuur 17c).
Bij hoge waterstanden is de Bunswaard dan niet meer bereikbaar via deze weg.
Deze situatie is deels eigen aan het wonen in buitendijks gebied. Een andere route via
het hoogwatervrije terrein in de Staartjeswaard is een mogelijkheid om de Bunswaard langer bereikbaar te houden. Tussen beide voormalige steenfabrieksterreinen
ligt parallel aan de rivier een oude zomerkade, die voor dit doel gebruikt kan worden.
Mogelijk moet deze dan iets opgehoogd worden.
Het hoogwatervrije terrein in de Staartjeswaard dient dan zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. De barrière van de huidige hoogwatervrije toegangsweg blijkt rivierkundig een stevig obstakel in de afvoer van de rivier bij hoge waterstanden (zie §3.3).
Vanuit rivierkundig oogpunt is het volledig verwijderen van de toegangsweg een
goede oplossing. Om de doorstroom én de bereikbaarheid te verbeteren, kan de toegangsweg worden voorzien van een (verhoogde) brug over de geul. Rivierkundig
neemt het waterstandsdalend effect van de ingreep hiermee wel iets af. In geval van
hoog water zal de dijk dan als aanrijroute voor zowel de Bunswaard als de Staartjeswaard gebruikt moeten worden. Deze situatie is weergegeven in de vogelvluchtimpressie van de Staartjeswaard na herinrichting (figuur 18).
Een dergelijke lange, hoogwatervrije brug is kostbaar. Bovendien komt het verkeer
vanaf deze brug uit op de dijk, die grotendeels autoluw is. Het is niet wenselijk dat de
bebouwing van de Bunswaard en de Staartjeswaard tot structureel meer autoverkeer
op de dijk leidt. De dijk is autoluw en in verband met recreërende fietsers en wandelaars is het zeer gewenst dit zo te houden. Mogelijke aanrijroutes van het dorp naar
de uiterwaarden zullen dan ook beperkt moeten zijn.
De wens en noodzaak om (twee) bruggen in de Beuningse uiterwaarden aan te
leggen moet verder verkend worden. Mogelijk kan één brug beide woonkernen ontsluiten. Vanuit rivierkundig oogpunt zou deze brug idealiter ter hoogte van de Bunswaard liggen, om de doorstroom langs de Staartjeswaard te optimaliseren. Dit voorkomt verkeersbewegingen over de dijk, maar leidt wel tot meer verkeer over de
zomerkade. Dit verstoort de rust en natuurbeleving in de uiterwaard zelf. De bewoners hechten er sterk aan dat de rust in (delen van) het gebied behouden blijft.
Tijdens hoogwater zal de buitendijks gelegen woonkern niet altijd per auto bereikbaar zijn. In deze perioden is lopen of vervoer per boot de enige optie. Een parkeerplaats binnendijks bij de Distelakkerweg voorkomt dat alle auto’s in deze tijd op
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de dijk geparkeerd moeten worden. Het gaat hierbij om een terrein van ongeveer
800 m2 1. Door deze landschappelijk in te passen met hagen en een halfverharding
vormt dit geen storend element gedurende de rest van het jaar.
Een goede afstemming met de ontwikkelingen van de plannen voor de emab-locatie
Bunswaard is voor het nemen van deze beslissing vereist. Voor de ontsluiting van de
18 woningen op de Bunswaard noemen de initiatiefnemers de Distelakkerweg als
meest ideale aanrijroute in het voorconcept bestemmingsplan (Pouderoyen, 2007).
De toename in autobewegingen op de Distelakkerweg van 300 naar 385 per dag geeft
geen problemen met lucht- en geluidsnormen. Wanneer tevens de Staartjeswaard
bebouwd wordt en dezelfde route wordt gehanteerd, neemt de druk op deze weg echter verder met circa 100 bewegingen. Verkend moet worden of dit ook nog acceptabel
is.

4 Recreatieve stimulans
De aanleg van en nevengeul en het landschappelijk inpassen van de steenfabrieksterreinen vergroten de aanwezigheid van de ‘genius of the place’, de kenmerkende
eigenheid van het Beuningse uiterwaardenlandschap. Om dit optimaal te beleven,
moet het gebied ook voor recreanten goed bereikbaar zijn. Zodoende zijn er in het
conceptontwerp naast struin- en wandelroutes ook fietsroutes opgenomen (zie verder §3.5).
Het gebied kan voor recreanten nog aantrekkelijker gemaakt worden door de
bestaande ‘beeldenroute’ te versterken. De recent uitgebrachte prijsvraag Bakens aan
het Water biedt ontwerpen en aanknopingspunten om kunstenaars bij de herinrichting te betrekken. De gemeente heeft bij de oude ontwateringsluis al een ‘baken’
bedacht; dit idee zou ook elders in de uiterwaarden vorm kunnen krijgen en de eenheid en belevingswaarde verder vergroten. De kop van de Weurtse plaat bij de uitwijkhaven leent zich hier bijvoorbeeld zeer goed voor.
H+N+S landschapsarchitecten kijkt bij het ‘landschapsontwikkelingsplan’ ook naar
de recreatieve ontsluiting van de stroomrug. In hun kaderstelling pleiten zij voor de
aanleg van laantjes voor wandelaars en fietsers. Door deze binnendijkse ontwikkelingen goed aan te laten sluiten op de (struin)routes in de uiterwaarden nemen de recreatieve mogelijkheden verder toe.
Uiteindelijk kunnen deze ontwikkelingen een aanzet vormen voor de realisatie van
één lang, doorlopend Waalpad, dat een keten van uiterwaarden en binnendijks gelegen landgoederen/ rivierdorpen aan beide waaloevers met elkaar verbindt.
De gevolgen van het voorgestelde ontwerp voor de vier thema’s ruimtelijke kwaliteit,
rivierbeheer, natuur en milieu en recreatie worden in de volgende paragrafen
beschreven.

3.2 ruimtelijke kwaliteit
Het ontwerpvoorstel zal een stevige impuls betekenen voor de ruimtelijke kwaliteit
van de Beuningse uiterwaarden. De geul zal de eenheid in het gebied versterken en
de natuurkwaliteit vergroten. Riviernatuur past per definitie goed in het rivierenlandschap. Het verplaatsen van het buizenbedrijf en het landschappelijk inpassen en
bewoonbaar maken van de twee oude steenfabrieksterreinen versterkt de eigenheid
en kwaliteit van de Beuningse uiterwaarden verder. De beleving van een uiterwaardlandschap zal hierdoor volledig tot zijn recht kunnen komen.
1 Het betreft circa 40 auto’s met een ruimtebeslag van 20 m per auto (inclusief ruimte om te manoevreren)
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f i g u u r 17c Verbeelding van de visie voor de Beuningse uiterwaarden ( juli 2008, Stroming). In deze herziene schets is uitgegaan van één brug ter hoogte van de Bunswaard en een binnendijkse parkeerplaats
langs de Distelakkerweg in tijden van hoogwater.

3.3 r ivi e r b e h e e r
Volgens een eerste ruwe inschatting van de ontwikkelingsvisie van augustus 2007,
zal de voorgestelde inrichting een zeer positief effect op de waterstanden op de Waal
hebben. Met name tijdens hoogwaterperioden zal de betere doorstroming van de
Beuningse uiterwaarden tot waterstandsdaling leiden. Door de drempel in de
instroomopening zal de geul tijdens droge perioden geen water aan de vaargeul onttrekken. Tijdens de presentatie aan de raadscommissie in november 2007 werd dit
aspect van mogelijk kritische nautische gevolgen van een hoogwatergeul nog eens
benadrukt.
Nevenstaande berekeningen zijn het resultaat van eerste vingeroefeningen met de
‘Maptable’ van Rijkswaterstaat. Deze geven een globaal gevoel van de rivierkundige
effecten, maar hebben geen status bij de aanvraag van vergunningen e.d.
Uit deze ruwe indicaties blijkt de voorgestelde herinrichting 14 cm waterstand te
kunnen realiseren; dit zou voldoende moeten zijn om de taakstelling in het gehele
projectgebied te halen (zie §2.3). Het grootste effect komt van het (gedeeltelijk) verwijderen van het hoogwatervrije terrein in de Staartjeswaard en de bijbehorende
toegangsweg. Hoewel de aanleg van de geul een geringe bijdrage aan de waterstandsdaling lijkt te leveren, geven berekeningen zonder geul aan dat deze wel noodzakelijk is. Zonder deze ingreep vormen het relatief hooggelegen vliegasterrein en de
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naastgelegen vuilstort een barrière voor de doorstroming. Het precieze verschil van
dit type ingrepen kan rivierkundig berekend worden wanneer een ontwerp op meer
detailniveau uitgewerkt is.
Naast de hier weergegeven gemiddelde waterstandsdaling zijn ook de maximale
daling én stijging relevant. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de waterstandsdaling in
de Beuningse uiterwaarden opstuwing ter hoogte van de veerstoep oplevert. De dijk
ligt hier dicht bij de rivier, met een vernauwing in het winterbed als gevolg. Als het
water sneller door de Beuningse uiterwaarden stroomt, zal het ook eerder bij dit
knelpunt arriveren. Een deskundige moet dergelijke aspecten grondig uitzoeken en
doorrekenen.
Tijdens een rekensessie met WaalWeelde cluster Oost in december 2007, is nog eens
grondig naar bovenstaande berekeningen gekeken.De resultaten van de maptable
berekeningen zijn opgenomen in bijlage X, een samenvatting is hieronder opgenomen.

De effecten van de projectideeën in WaalWeelde cluster Oost op de waterstanden op de as van de
rivier (berekeningen Maptable). Op de x-as de rivierkilometers, op de y-as de waterstandsdaling/ stijging in meters.
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De conclusie: met aanleg van geulenpatronen zoals nu voorzien in de Beuningse
Waarden, Oosterhoutse Waarden en Veur-Lent/Nijmegen (inclusief dijkverlegging
Veur-Lent) kan de korte termijn doelstelling van de pkb in dit riviertraject worden
gerealiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is ook naar de lange termijn taakstellingen
gekeken (18.000 m3/sec bij Lobith in 2050). Conclusie: met het aanleggen van de geulen kan een belangrijk deel van de lange termijn doelstelling worden ingevuld. Of
alleen het aanleggen van geulen voor de lange termijn afdoende is, valt op grond van
alleen de rekentafelexercitie nog niet vast te stellen. Hiervoor zijn nadere berekeningen nodig.
Zoals beschreven in § 1.4 maakt begrazing door paarden en runderen ook deel uit van
het rivierbeheer. Jaarrond begrazing houdt de vegetatie kort, en dit versnelt de afvoer
van de rivier tijdens hoogwater. Hiervoor hebben de dieren echter wel een vluchtplaats nodig waar ze zichzelf bij hoogwater in veiligheid kunnen brengen. Een verlenging van het hoogwatervrije terrein Staartjeswaard in de stroomluwte van de
rivier (aan de westzijde) is hiervoor een goede optie. Dit heeft vrijwel geen effect op
de rivierafvoer/ de waterstanden.

3.4 n at u u r e n m i l i e u
Natuurwaarden
Bij het graven van de geul zal een klein deel van het oude ooibos verloren gaan. Hier
komt echter een ander waardevol riviergebonden milieu voor terug, een nevengeul.
Het relatief rustige en ondiepe milieu van een geul herbergt leefmilieus die in de
hoofdgeul van de rivier niet (meer) voorkomen, zoals ondiep, beschut water en langzaam oplopende oevers. Waterplanten, macrofauna, algen, vissen en (water)vogels
hebben hier baat bij.
Omdat de natuur in de Beuningse uiterwaarden (nationaal én internationaal)
beschermd is, moet de initiatiefnemer volgens de vigerende natuurwetgeving de
volgende vragen beantwoorden:
1 Tast het plan bestaande natuur aan?
Als je het gehele gebied als natuurterrein beschouwt, tast het ontwerp bestaande
natuur aan. Dat hoeft geen probleem te zijn wanneer de aangetaste natuur wordt
vervangen door meer waardevolle (systeemeigen) natuur. Dit is wel het geval
wanneer je waardevolle bestaande natuur aantast: terreinen met hoge actuele
waarden, prioritaire natuurtypen en/of natuurtypen waarvoor in het kader van
Natura 2000 een uitbreidingsdoelstelling geldt.
In de voorliggende visie vindt aantasting plaats van het bestaande moeras ten zuiden
van het centrale ooibos en een deel van dat bos zelf, dat in de nevengeul verdwijnt.
Wanneer dat habitat voor zeldzame soorten is (porseleinhoen, kwartelkoning), moet
de initiatiefnemer motiveren dat het vervangbaar is en waar dat habitat in het plan
terugkomt. Dit aandachtspunt verdient nadere uitwerking: de nieuwe bestemming
van het terrein dat vrijkomt bij het afgraven van de helft van het hoogwatervrije terrein in de Staartjeswaard kan hiervoor ingezet worden. Voor plannen binnen WaalWeelde zijn compenserende ingrepen in de directe omgeving ook mogelijk.
2 Betekent de ingreep een vermindering van de oppervlakte natuur?
Dit hangt in dit geval af van de vormgeving van de geul. Wanneer je alleen een kale
en diepe ‘veiligheidsgeul’ aanlegt waarin geen ruimte voor natuurlijke processen is
(die bijvoorbeeld voortdurend op zijn plaats en op diepte gehouden wordt), neem je
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iets van het natuurgebied af. Wanneer je een ‘natuurgeul’ aanlegt, vervang je de
ene soort natuur door de andere.
De voorgestelde geul heeft meer een natuur- dan een veiligheidsdoelstelling, en kan
zodoende als nieuwe natuur meegerekend worden. De oppervlakte natuur neemt
daardoor niet af.
3 Betekent de ingreep een aantasting van de kwaliteit van het gebied, of voegt het
(natuur-) kwaliteit toe? Deze vraag moet beantwoord worden in het licht van de
doelen: de locale en regionale kernkwaliteiten en ontwikkelopgaven volgens de e h s
(doel 1, 2 en 3) en de instandhoudingdoelstellingen volgens Natura 2000 (4 en 5).

EHS:
Als kernkwaliteit voor de Beuningse uiterwaard (1) heeft provincie Gelderland aangegeven: een afwisseling van vochtig kleibos, moeras, stroomdalgrasland en bloemrijk
grasland, met wat open water. Onder de kernkwaliteiten van het rivierengebied (2)
verstaat de provincie ‘de rivier met zijn bijbehorende dynamiek en morfologie, als
bron van natuurlijke processen, en als as van een keten natuurterreinen en natuurrijke cultuurlandschappen in de uiterwaarden en de daarbij behorende bijzondere
natuur zoals rivierduinen, stroomdalgraslanden, natte schraalgraslanden, hardhoutooibos en nevengeulen’.
Als ontwikkelopgaven van het rivierengebied (3) gelden:
• het ontwikkelen van het buitendijks rivierengebied tot een samenhangend,
gevarieerd en dynamisch natuurterrein met behoud van actuele natuur- en
cultuurwaarden;
• het uitbreiden van hoogdynamische natuur (nevengeulen, opzandingen, zachthoutooibos) langs de Waal;
• het realiseren van grootschalig natuurbeheer met ruimte voor (periodiek terug
te zetten) sedimentatie en vegetatieontwikkeling langs de Midden-Waal.

Natura 2000 (Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet):
Voor de niet-broedvogels Kolgans, Grauwe gans en Smient is enige achteruitgang in
omvang van het foerageergebied toegestaan ten gunste van de ontwikkeling van
stroomdalgraslanden, glanshaver- en vossestaarthooilanden, vochtige alluviale
bossen, droge hardhoutooibossen, Porseleinhoen en/of Kwartelkoning (4). ‘Uiterwaarden Waal’ heeft als kernopgave voor rivieroevers: vochtige alluviale bossen,
plas-drassituaties, droge graslanden en grasetende watervogels (5).
In het huidige ontwerp is er nog steeds sprake van een afwisseling van vochtig
kleibos, moeras, stroomdalgrasland en bloemrijk grasland met open water (1).
Het waardevolle bos en de oeverwal van de Weurtse plas worden gehandhaafd; de
oppervlakte open water is iets toegenomen maar veel diep water is vervangen door
ondiep water met een grote oeverlengte. Er is dus geen sprake van aantasting van de
kernkwaliteiten, en het herinrichtingadvies geeft invulling aan de ontwikkelopgave
(2 en 3).
De inrichting verhoogt de natuurkwaliteit, mits de oevers voldoen aan het gewenste beeld van ondiep water, dynamische rivieroevers met pioniersoorten en plasdrasoevers (4 en 5). Een aandachtspunt is de compensatie van het aangetaste moeras/
moerassig grasland en ooibos ter plaatse van de te graven geul. Wellicht kan dit op de
plaats van het af te gravendeel van het hoogwatervrije terrein in de Staartjeswaard
gebeuren (zie figuur 18), of in een andere uiterwaard binnen WaalWeelde gebeuren,
bijvoorbeeld bij Winssen.
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Milieu
De voorgestelde geul zal door de vliegasstort in de Moespotse waard lopen, en door
de vuilstort in de Sluiswaard. Het volledig verwijderen van beide vervuilingsbronnen
heeft vanuit milieukundig oogpunt de voorkeur. Dit zal ten koste gaan van de
bestaande natuur, maar dit betreft geen oud ooibos, en deze kan zich na de ingreep
zodoende relatief snel herstellen. Het volledig opruimen van beide vuilstorten gaat
echter met hoge kosten voor ontgraving, transport en opslag gepaard. Zolang er geen
geschikte technieken voorhanden zijn om het materiaal te verwerken of hergebruiken, is veilige opslag ter plekke wellicht de meest verantwoorde optie.
Er zou ervoor gekozen kunnen worden om uitsluitend het vliegas en huisvuil ter
plaatse van de te graven geul af te voeren. De oppervlakte van het traject van de geul
door de vliegasstort is circa 33.000 meter met taluds van 1:7 en een diepte van 5 m
(4 meter diepte van de geul plus een extra meter voor de nieuw aan te leggen afdeklaag op de bodem van de geul) gaat het om een volume van ca. 126.5000 m vliegas.
Dit is inclusief de afdeklaag van 30 cm, dat nauwelijks vliegas bevat. Het is mogelijk
om voor deze hoeveelheid graaf-, transport- en stortkosten te berekenen. Een vergelijkbare hoeveelheid huisvuil zal opgeruimd moeten worden; de stortkosten zijn mogelijk
lager, afhankelijk van de mate van verontreiniging.
Wanneer een deel van de verontreiniging achterblijft, moet deze waarschijnlijk
beter worden ingepakt dan nu het geval is. De oevers worden afgewerkt met een
voldoende dikke grondlaag (700 m x 150 x 1 meter = circa 100.000 m ), zodat het geulwater over een schone bodemlaag stroomt. Mogelijk kan hiervoor schone grond
gebruikt worden dat in de uiterwaard zelf voorradig is (Bunswaard).
Een genuanceerde kostenbaten afweging is noodzakelijk om een keuze te maken
tussen beide opties. De oplossingsrichtingen zullen in samenwerking met kennisinstituten uit binnen- of buitenland en met de grondeigenaar worden bestudeerd.

3.5 r e c r e at i e
De aaneenschakeling van de afzonderlijke terreinen maakt het gebied beter beleefbaar; het verwijderen van het buizenbedrijf kan hierin een belangrijke rol spelen. Het
maakt ongehinderd struinen langs de Waaloevers met haar duinen en afslagoevers
mogelijk, mits alle grondeigenaren hieraan mee willen werken. Het passeren van de
uitstroomopening van de nevengeul kan over stapstenen gebeuren. De instroomopening zal voorzien zijn van een drempel, zodat deze ‘barrière’ voor passerende wandelaars en fietsers een groot deel van het jaar geen probleem oplevert. In natte tijden
zijn laarzen vereist of zal omlopen de enige optie zijn. Fietsers en wandelaars die van
meer gebaande paden houden, kunnen over het klinkerweggetje naar de Bunswaard,
via de oude zomerkade genietend van het uitzicht over de rivier naar het hoogwatervrije terrein in de Staartjeswaard en over de brug terug naar de dijk. Daarnaast kan
voor een veerverbinding met de Betuwe worden gezorgd. Kortom: voor iedere recreant wat wils!
Extra aandacht verdient de verbinding met de Weurtse buitenlanden. Hier zal volgens de visie een ‘oostelijk fietsrondje’ ontstaan. Het gebied is momenteel voor fietsers slechts vanaf de dijk te beleven, terwijl het erg leuk is om langs het water te rijden en de rivier meer direct te ervaren. Hiertoe wordt het fietspad vanuit de
Bunswaard in oostelijke richting doorgetrokken. De route zal aansluiten op de kade
rond de overnachtingshaven, die een extra attractie biedt. In samenspraak met Rijks-
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belevi ng
Paragraaf 1.5 beschrijft hoe je de natuur en de rivier
nu al intens kunt beleven in de Beuningse uiterwaarden. Door de voorgestelde herinrichtingmaatregelen zal deze ervaring zich verdiepen. Het regelmatig stromende water van de nevengeul brengt de
rivier naar je toe, en toont de processen die langs de
oevers spelen dichterbij. Je merkt dat de plant- en
diersoorten in de oeverzone van de geul andere zijn
dan langs de Waal. Doordat hier geen scheepvaartinvloeden spelen (zuigende werking en golfslag) is
er een rustiger milieu ontstaan. De libellen zoemen
om je hoofd, de kikkers kwaken en je ziet kleine visjes onder je tussen de planten wegschieten. In een

onbesuisde bui spring je van steen op steen om de
geul over te steken en je struintocht aan de overzijde voort te zetten. Het gaat maar nét goed… Dit is
onbeperkt en onbelemmerd genieten: natuurbeleving in optima forma.
De nieuwe bewoners van de voormalige steenfabrieksterreinen leven continu met deze natuur
en het water. Zij leren hoe om te gaan met de vrijlopende kuddes wilde dieren en hoe te anticiperen
op hoge waterstanden op de rivier. Deze mensen
maken weer een beetje deel uit van dit natuurlijke
(rivier)systeem.

waterstaat die de uitwijkhaven ontwerpt, is het goed mogelijk om niet alleen een
bankje te plaatsen vanwaar bezoekers de bedrijvigheid in de haven kunnen gadeslaan, maar ook verdergaande voorzieningen te treffen.
Op de kop van de haven zou een horecavoorziening ingepast kunnen worden aan
het Maas-Waalkanaal. Ook zouden hier parkeervoorzieningen kunnen komen, als
uitvalsbasis waarvandaan bezoekers het gebied te voet of per fiets verder verkennen.
Deze ideeën zullen in samenspraak met Rijkswaterstaat verder vormgegeven
worden.
Natuurontwikkeling en een verbeterde leefomgeving hebben duidelijk ook een economische spin-off. In de Gelderse Poort bijvoorbeeld, is de werkgelegenheid in 5-10
jaar met 200 nieuwe banen gestegen door recreatie en toerisme (o.a. horeca) (Luttink
et al, 2006). Ook steeg hier de woz -waarde van woningen in de omgeving indrukwekkend.
Met de bouw van Koers West wordt de westkant van Nijmegen een grote groep
bewoners rijker. En groep mensen die relatief ver verwijderd is van de Ooijpolder,
maar nabij huis wel de ontspanning van rust en ruimte zoekt. Herinrichting van de
Beuningse uiterwaarden kan de leefomgeving voor hen en voor de inwoners van
Weurt en Beuningen sterk verbeteren. Het vergroot bovendien de aantrekkelijkheid
van de regio als vestigingsklimaat voor bedrijven.
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4 Kosten en mogelijke financieringsbronnen
en actoren

Er is een globale raming opgesteld van de kosten en opbrengsten.

4.1 koste n
De volgende kostenposten worden in ieder geval onderscheiden:
1 Herinrichten van erfenissen uit het verleden (inkomstenbronnen derden):
a Verplaatsing bedrijfslocatie Swanenberg Buizen bv
b Herinrichting vliegasstort Electrabel en stortlocatie Sluiswaard
2 Herinrichtingen overig (binnen het plan te financieren):
a Grondverwerving
b Aanleggen (graven) geul
c Overige inrichting (aanleg wegen, bruggen, gasleiding, etc)

4.2 m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n
De volgende mogelijke financieringsbronnen zijn verkend:
1 Zand- en kleiwinning
2 Realisatie e h s
3 Herinrichting vliegasstort Electrabel
4 Herinrichting terrein Swanenberg
5 p k b Ruimte voor de Rivier lange termijn
6 Europese Kaderrichtlijn Water
7 Overige
1 De z a n d w i n m e t h o d i e k die is beschreven in de InspiratieAtlas biedt in het projectgebied beperkte mogelijkheden (Stroming et al., 2007). Een kleine zandwinning ter
plaatse van (een gedeelte van) het steenfabrieksterrein in de Staartjeswaard is mogelijk. Wanneer de helft van het bestaande hoogwatervrije terrein wordt afgegraven,
betreft dit een oppervlakte van 4.5 ha, die van de huidige 12,5 meter wordt verlaagd
naar 7 á 8 meter +n ap. Hierbij komt dan toutvenant vrij met een geschatte waarde
van 500.000 euro. De sanering van het terrein zal echter ook kosten met zich meebrengen. Ook bij het graven van de geul zal wat zand vrijkomen; door de grote hoeveelheid aanwezig puin zal dit echter nauwelijks een financiële bijdrage leveren.
Wellicht kan een delfstoffenwinner het graven van de geul omniet realiseren.
Kleiwinning kan slechts op zeer beperkte schaal bijdragen. De meeste klei is in het
verleden al afgegraven en alleen in de Bunswaard ligt nog een potentiële kleiwinlocatie. Deze ligt echter nabij de bandijk, en de gevolgen van een eventuele winning
voor de binnendijkse kwel moeten dan ook in beschouwing genomen worden.

Figuur 18: Vogelvluchtimpressie van de visie voor de Beuningse uiterwaarden: de Staartjeswaard als WaalWeelde wonen project (Augustus 2007, Stroming)
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Hoewel zand- en kleiwinning weinig soelaas bieden, staat Dekker van de Kamp
(voorheen Delgromij) ervoor open om te blijven meedenken over realisatiemogelijkheden (persoonlijke mededeling Wenda de Wit).
2 Voor de r e a l i sati e e co l o g i s c h e h o o f d st r u c t u u r (e h s) heeft de provincie gelden beschikbaar. De gehele Beuningse uiterwaarden zijn binnen de e h s begrensd
(zie figuur 19). Een deel hiervan is al aangekocht, ingericht en in beheer bij een terreinbeherende organisatie (rood op de kaart: het beboste deel van de Sluiswaard en
de oever van de rivier). Een deel is aangekocht, maar nog niet ingericht (roze op de
kaart: grote delen van de Staartjeswaard en de Sluiswaard, ruim 20 hectare). Een relatief groot deel is wel begrensd als onderdeel van de e h s, maar nog niet aangekocht.
Het betreft de gele delen op onderstaand kaartje: het grootste deel van de Moespotse
waard en de Bunswaard, ruim 50 hectare. Voor dit terrein kan dus gebruik gemaakt
worden van de e h s -gelden om de grond te kopen en in te richten.
Het Rijk moet dit volgens haar eigen regels vóór 2018 realiseren. Het aankoopbudget gaat uit van de gemiddelde grondprijs voor uiterwaarden en daarnaast is een
inrichtingsbudget rekent beschikbaar. Voor de Beuningse uiterwaarden komt dit
neer op bijna €1.500.000.
In het kader van InspiratieAtlas is met de provincie gesproken over de aanpak, en zij
onderstreept de noodzaak tot aankoop en inrichting in het kader van de ehs en de
beschreven verrekenmethode.
f i g u u r 19 e h s in de Beuningse uiterwaarden
(bron: Stroming et al., 2007):
rood = aangekocht, ingericht en in beheer
roze = aangekocht, nog niet ingericht
geel = begrensd, nog niet aangekocht / ingericht
groen = wordt niet via e h s aangekocht / ingericht

3 h e r i n r i c h t i n g v l i e ga s st o r t e l e c t r a b e l
De eigenaar is verantwoordelijk voor de bodem- en waterkwaliteit ter plaatse, en
stelt zich tot dusver op het standpunt dat aan alle gestelde milieukundige randvoorwaarden is voldaan. Daarnaast werkt Electrabel mee aan het natuurbeheer, en het
gebied is al jaren toegankelijk voor het publiek. Er is echter een rivierkundig probleem, dat het noodzakelijk maakt om tot een herinrichting te komen. In het kader
van dit onderzoek wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om in goed overleg tussen
Electrabel, gemeente en overigen tot een herinrichting te komen. Daarbij worden
meerdere opties verkend.
De kwaliteit van het gestorte vliegas is zodanig, dat hergebruik tot dusver als niet
mogelijk is bestempeld. De toepassing van nieuwe technieken zou de saneringskosten sterk omlaag kunnen brengen. Wanneer dit niet mogelijk is, moet de stortplek
waarschijnlijk beter ingepakt worden met een leeflaag en als er bijvoorbeeld ter
plaatse van de te graven nevengeul grond verwijderd wordt, moet deze afgevoerd
worden en onder beschermde omstandigheden verwerkt. Het gaat daarbij om een
gedeelte van de 500.000 m. De kosten daarvan zijn nog onbekend, de financiële
dekking eveneens.
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4 h e r i n ri c h t i n g t e r r e i n Swa n e n b e r g
Wanneer Swanenberg uit de Beuningse uiterwaarden vertrekt, ontstaan er kansen
voor een substantiële rivierverruiming en toename van de ruimtelijke kwaliteit.
Behoud van een gedeeltelijke hoogwatervrije ligging is voor de ecologie van belang.
Er zijn dan verschillende opties voor herbestemming en herinrichting van het
terrein.
De kosten voor het verwerven van het terrein liggen in de ordegrootte van de prijs
van een vervangend industrieterrein, en kost meerdere miljoenen. Zonder bijdragen
vanuit Ruimte voor de Rivier, realisatie e h s en andere Rijks- en provinciale middelen
is deze ingreep niet mogelijk.
Ten behoeve van Ruimte voor de Rivier kan een fors deel plus de hoogwatervrije
toegangsweg afgegraven worden. Idealiter wordt een deel behouden, met het oog
op de cultuurhistorische waarden die het terrein herbergt (steenfabriekschoorsteen,
ringoven, arbeidershuisjes). Het terrein zal mogelijk gesaneerd moeten worden.
Dit kan ten dele worden bekostigd uit de verkoop van zand (zie 1).
Het valt daarnaast te overwegen om op dit verkleinde hoogwatervrije terrein
huizen te bouwen, in aansluiting op de ontwikkelingen in de Bunswaard en op de
historie. Wellicht is het mogelijk de vervallen arbeiderswoningen in ere te verstellen.
Het gaat dan niet om grote hoeveelheden woningen. Uitgaande van (maximaal)
30 woningen zou er €1.350.000 kunnen terugvloeien naar de inrichting van het
omliggende natuurgebied. (Voor een uitleg van bovenstaande berekeningen, zie de
InspiratieAtlas.)
De gemeente en provincie hebben contact met de eigenaar van Swanenberg Buizen
bv over eventuele verplaatsing van zijn bedrijf.
5 p k b r u i m t e vo o r d e r i v i e r l a n g e t e r m i j n
In de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is voor de oevers van de
Beuningse uiterwaarden kribverlaging gepland als korte termijn maatregel om de
Voor de lange termijn moet er echter méér afvoercapaciteit gerealiseerd worden:
80-100 cm (dat is inclusief de 15 cm op de korte termijn; PKB deel 1). Hier kun je op
korte termijn al mee beginnen. Hoewel er nog geen financieringsmiddelen voor gereserveerd zijn, is er in de PKB wel vastgelegd dat deze extra taakstelling eraan komt.
In het kader van WaalWeelde loopt de discussie met Rijkswaterstaat Projectdirectie
Ruimte voor de Rivier omtrent aanvullende financieringsmgelijkheden voor de lange
termijn. Hiervoor wordt ook op hoger schaalniveau in Den Haag overleg gevoerd;
Beuningen is hierbij expliciet genoemd als mogelijke lange termijn maatregel.
6 e u r o p e s e k a d e r r i c h t l i j n wat e r
De mogelijkheden voor herinrichting zoals hier beschreven, dragen bij aan een
gezond functionerend riviersysteem zoals de Kaderrichtlijn Water (k rw ) beoogt.
De gemeente Beuningen kan de ideeën voor maatregelen in dit kader aandragen bij
Rijkswaterstaat. De kans van toekenning van de maatregelen hangt onder andere af
van de effectiviteit, de realisatiekans vóór 2015 en medefinanciering.
Gesprekken hierover zijn en worden gevoerd met Rijkswaterstaat Oost Nederland. De
Beuningse uiterwaarden zijn tijdens de bijeenkomsten t.b.v. een beheerplan k rw in
de zomer van 2007 voor de Waal opgevoerd als één van de acht uiterwaarden waar de
(geplande) ontwikkelingen een goede bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen
van de k rw.
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7 ov e r i ge
De Bunswaard is als e mab project in staat zichzelf te bedruipen. Financiële middelen
uit grote ingrepen in de omgeving kunnen toevloeien naar een ruimtelijke versterking van het plangebied. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de overnachtingshaven
van Rijkswaterstaat, de verbreding van de A50 en de uitbreidingsplannen van de
gemeente Nijmegen (Koers West).
Mogelijk zijn slimme combinatie van activiteiten mogelijk, zoals het hergebruik
van vervuilde grond.
Aanvullend kan nog gekeken worden naar het Investeringsbudget Landelijk
Gebied van de provincie (i l g) en Europese fondsen op dit terrein.
Het Gelders Klimaatprogramma van de provincie biedt ook financieringsmogelijkheden.

4.3 c o n c lus i e s
De momenteel kwantificeerbare financieringsbronnen leveren een bedrag op in de
ordegrootte van ruim 5 miljoen euro. Dit kan substantieel veranderen indien er oplossingen komen voor de twee grootste knelpunten in het gebied.

p ot e n t i ë l e f i n a n c i ë l e m otor

o r d e g r o ot t e b e d r ag (€)

Zandwinning

500.000

Realisatie e h s

1.500.000

Sanering vliegasstort door Electrabel

PM

Bebouwing hoogwatervrij terrein

1.350.000

pkb Ruimte voor de Rivier

1.950.000 – 2.100.000

Europese Kaderrichtlijn Water

PM

Inrichting overnachtingshaven/ A50/ Koers West
ema b Bunswaard

PM
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5 Communicatie

5.1 vo o rtga n g s i n d s n ovem b e r 2007
Gemeenteraad
In november 2007 heeft de raadscommissie Ruimtelijke Ordening kennisgenomen
van de hier geschetste herinrichtingideeën voor de Beuningse uiterwaarden. De
belangrijkste suggesties en vragen betroffen de kosten en de mogelijke dekking, en
de rivierkundige aspecten (o.a. scheepvaartsbelangen). De aanwezigen willen graag
meedenken en - ontwerpen; hiervoor zal de digitale ontwerptafel ingezet worden.
De raadscommissie reageerde enthousiast.

Grondgebruikers en -eigenaren
In oktober 2007 zijn de globale ideeën voor de herinrichting van de Beuningse uiterwaarden aan de grondeigenaren en –gebruikers voorgelegd. De aanwezigen waren
enthousiast over de gepresenteerde denkrichting. Ze zagen vooral kansen voor:
• verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
• opruimen vuilstorten uit het verleden
• veel koppelingsmogelijkheden: functiemenging en meervoudig ruimtegebruik
• impuls recreatie en bewoning
Daarnaast uitten de aanwezigen hun zorgen over:
• de toegankelijkheid van het gebied (passeerbaarheid van de geul)
• financierbaarheid van de plannen
• overlast door toenemende recreatie/ bewoning
• natuurontwikkeling in relatie tot de rivierveiligheid
De meeste aanwezigen bleken onder voorwaarden bereid tot verkoop. De provincie
Gelderland heeft d l g opdracht gegeven om wanneer zich kansen voordoen, zich in
te spannen voor grondaankoop.

Gesprekken met familie Burgers / boei
Enkele belangrijke spelers zijn na de workshop in oktober verder benaderd voor
samenwerking. In januari 2008 hebben gesprekken plaatsgevonden met de leden
van de familie Burgers. Zij hebben veel gronden in het projectgebied. Samen met
stichting b oe i ontwikkelen zij de emab Bunswaard (zie §2.2). Onder voorwaarden
zijn ze bereid tot medewerking aan de realisatie van de gepresenteerde plannen.

Waterschap
In januari 2008 heeft tevens een gesprek plaatsgehad met waterschap Rivierenland.
Het waterschap juicht het geschetste beeld toe, met name als het gaat om de voorge-
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stelde verruiming in het winterbed zelf. Het past bij de ingediende zienswijze van het
waterschap op de pk b deel 3, waarin is gesteld dat er in de Waal veel meer bereikt
kan worden dan met kribverlaging wordt nagestreefd. Ook heeft het besproken herinrichtingsplan voor de Beuningse uiterwaarden de voorkeur van het waterschap
boven de dijkverlegging bij Slijk-Ewijk. De plaats waar de bedachte buitendijkse
nevengeul langs de Moespotse waai loopt, verdient wel aandacht: hier komt de geul
mogelijk te dicht bij de teen van de dijk, wat dijkinstabiliteit en binnendijkse kwel
kan veroorzaken. Dit is inmiddels in de schets aangepast.

WaalWeelde
Gedeputeerde Co Verdaas heeft per april 2008 de regierol overgenomen van de
Radboud Universiteit en de overige initiatiefnemers van WaalWeelde. Er wordt nu
gewerkt aan een ruimtelijk investeringsprogramma dat in het najaar van 2008
gereed zal zijn. In dit investeringsprogramma zullen concrete deelprojecten die
kunnen rekenen op groot draagvlak snel kunnen overgaan tot realisatie.

Intentieovereenkomst
Tijdens een boottocht op 10 juli 2008 werd door wethouder Hilko Mak namens de
gemeenten Nijmegen, Over Betuwe, Ubbergen en Beuningen een intentieovereenkomst aangeboden aan gedeputeerde Verdaas (voor de inhoud, zie bijlage IIb).
Hierin staat dat de gemeenten gezamenlijk optrekken om hun afzonderlijke plannen
voor de uiterwaarden tot een krachtig geheel te smeden.

5.2 b e t r e k k e n i n w o n e r s g e m e e n t e B e u n i n g e n
Bij de uitwerking van deze studie naar de optimale inrichting van de Beuningse
uiterwaarden, is het van belang om de grondeigenaren, bewoners en gebruikers bij
de plannen te betrekken. Daarnaast moet bestuurlijk draagvlak worden gevonden
om de plannen te helpen realiseren. WaalWeelde is daarbij een belangrijk platform.
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Artikel in de Gelderlander van 11 juli 2008, naar aanleiding van het bezoek van Co Verdaas aan
WaalWeelde cluster Oost

De in deze rapportage geopperde voorstellen sluiten goed aan op de ideeën van de
bewoners. Dit bevestigt onderzoek naar natuurbeelden door de Radboud Universiteit
Nijmegen (De Groot, 2005). De volgende conclusies komen hieruit naar voren:
• De meeste bewoners van Beuningen noemen alleen die gebieden ‘natuur’ die aan
het romantische idee van pure oernatuur voldoen. De huidige begroeiing van de
Beuningse uiterwaard voldoet aan dit beeld. Ingrepen in de uiterwaard zoals
beschreven in deze visie waarborgen dit ruige karakter in de toekomst.
• Er is veel steun voor meer natuurlijke maatregelen om overstromingen te voorkomen, waaronder meer ruimte voor de rivier. De steun voor het graven van nevengeulen is groot, omdat het als meest natuurlijke optie wordt gezien.
• Als de bewoners mogen kiezen tussen drie opties om de veiligheid te vergroten,
(obstakels weghalen, bomen weghalen of nevengeul graven) kiezen zij voor de
geul. Het verwijderen van bomen zal de ruigheid aantasten, en vindt daardoor
weinig steun. De voorkeur gaat uit naar weinig (zichtbare) technische ingrepen.
• In de natuur is voor de bewoners vooral rust belangrijk. Ze hechten sterk aan de
beleefbaarheid van de natuur: de mens moet ervan kunnen genieten.
• De bewoners ervaren de aanwezigheid van dieren als belangrijk. Het beheer van de
uiterwaard moet niet alleen rekening houden met de biodiversiteit, maar ook de
zelfredzame kuddes brandrode runderen en koniks behouden.
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Aangezien deze uitgangspunten sterk overeenkomen met de voorliggende visie
voor herinrichting, zal deze naar verwachting op brede steun van de bewoners van
Beuningen kunnen rekenen. De plannen moeten bij direct belanghebbenden en
het publiek worden gepresenteerd. Bij de communicatie over de ideeën zal er desalniettemin rekening gehouden worden met de volgende aspecten:
• Met name dijkbewoners geven aan dat veiligheidsmaatregelen tegen overstromingen niet nodig zijn in hun achtertuin, maar beter in Duitsland gerealiseerd kunnen
worden. De meerwaarde voor Beuningen van het verhogen van de ruimtelijke
kwaliteit zal hen zodoende méér aanspreken.
• Om (mogelijke) weerstand tegen de plannen te voorkomen, is het goed de betrokkenen niet alleen te informeren, maar hen ook te betrekken bij de besluitvorming.
Doe dit niet op de traditionele manier via inspraakavonden op het moment dat
er al een definitief plan op tafel ligt, maar breng de betrokkenen in een vroeger
stadium en op een meer creatieve manier op de hoogte en laat hen meebeslissen.
Voorbeelden van het betrekken van bewoners zijn het organiseren van workshops,
brainstormsessies en rondleidingen in het gebied voor (en door) betrokkenen.
• Het informeren van de bevolking kan het beste door de direct betrokkenen (dijkbewoners, ‘natuurvrijwilligers’ en bezoekers) een brief te sturen. De rest van de
bevolking kan goed via De Koerier op de hoogte gehouden worden.

5.3 c o m mu n i c at i e p l a n
Om voorliggende herinrichtingsvisie een stap verder te brengen, zullen de directe
belanghebbenden geïnformeerd en gehoord moeten worden over de plannen.
Ook het contact met d l g, onder andere over de aankoop van de benodigde gronden, zal in een vroeg stadium aanvangen.
Naast de mogelijke medefinanciers (zie H4) zal de communicatie zich richten op de
onderstaande partijen:

n a am
meewerken: regionaal

belang

Gemeente Beuningen
(interne afstemming, o.a. gemeenteraad)

landschapsontwikkeling, natuur, recreatie,
veiligheid, wonen en werken

WaalWeelde

Intergemeentelijke samenwerking/ Ruimtelijke
kwaliteit/ rivierveiligheid

Provincie Gelderland

w r oplannen/ i z i/ e h s en Natura 2000

Rijkswaterstaat (Oost Nederland/
Projectdirectie Ruimte voor de Rivier)

p k b Ruimte voor de Rivier, overnachtingshaven,
k rw , veiligheid.
Eigenaar van delen van het gebied

vr om

emab locatie De Bunswaard

Waterschap Rivierenland

Waterkering, waterhuishouding binnendijks

Stadsregio Arnhem Nijmegen

Ruimtelijke kwaliteit; WaalWeelde; imago rivierengebied

m e e w e r k e n : l o ka a l
Staatsbosbeheer

Eigenaar/beheerder van delen van het gebied
(o.a. met ARK/FREE)

Familie Burgers

Eigenaar van delen van het gebied

Domeinen

Eigenaar van delen van het gebied

dlg

Eigenaar van delen van het gebied; aankoop van
overige gronden

Electrabel

Eigenaar van de vliegasstort en aanvullende wensen
voor de haven

Swanenberg Buizen bv

Eigenaar van delen van het gebied

Overige particuliere grondeigenaren

Eigenaar van delen van het gebied

Bureau Beheer Landbouwgronden/ dlg

Eigenaar van delen van het gebied
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m e e d e n k e n /m e e w e t e n
Stichting BOEi

e mab locatie De Bunswaard; behoud cultuurhistorie

Stichting Bunswaard

Bezit historische steenfabriek

ARK Natuurontwikkeling/FREE

Voorlichting, educatie en natuurbeheer

Vrijwillig landschapsbeheer Beuningen

Natuur en beheer

ivn Maas- en Waal

Natuur

Dekker van der Kamp

Expertise

Hengelsport Vereniging de Fint

Mogelijkheden/ bereikbaarheid viswater

Het Dijkmagazijn

Educatie, voorlichting

Er wordt een communicatieplan uitgewerkt om de plannen goed en zorgvuldig
bezorgd te krijgen bij deze betrokken partijen.
Daarnaast zal er in samenwerking met WaalWeelde en met overige initiatiefnemers
in het plangebied een bestuurlijke aanpak worden afgesproken.
Via het project WaalWeelde is er reeds contact met de omliggende gemeenten over
de inrichting van het buitendijks gebied; in cluster Oost werkt Beuningen direct
samen met Nijmegen en Overbetuwe. Hierbij worden in werkateliers veel van bovenstaande partijen betrokken. Specifieke communicatie over voorliggende visie vanuit
de gemeente blijft gewenst.
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6 Vervolgacties

Om van de voorliggende visie naar een concrete uitwerking van het plan te komen,
moeten de volgende stappen doorlopen worden. Veel van deze stappen kunnen
gelijktijdig opgepakt worden; de acties hoeven niet op elkaar te wachten om opgepakt te worden.

1 Ontwerpopgaven
Enkele onderdelen in het gebied verdienen extra aandacht bij de uitwerking van het
ontwerp, zie onderstaande figuur. Van oost naar west gaat het om de uitwijkhaven in
Weurt, de e mab -locatie in de Bunswaard en de toegangsweg, het bedrijventerrein in
de Staartjeswaard, de dijk bij de Moespotse waai, de vliegasstort in de Moespotse
waard en de vuilstort in de Sluiswaard.

2 Opsplitsen van het projectgebied in handzame deelgebieden. Van oost naar west,
zie tevens onderstaand kaartje:
1
2
3
4
5

Weurtse buitenlanden (rw s uitwijkhaven; paars)
Bunswaard (e mab ontwikkeling; geel)
Staartjeswaard (Swanenberg Buizen bv; rood)
Moespotse waard (Vliegasstort; donkerblauw)
Sluiswaard (huisvuil) en geulzone (lichtblauw)
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3 Een goede kostenberekening, om een kosten-batenafweging te kunnen maken.
Onderdelen die hierin terug komen, zijn:
• Financiering opruimen erfenissen uit het verleden:
– Verplaatsen Swanenberg Buizen bv
– Vliegas, verwijderen/ verwerken
• Financiering uitvoering ideeën herinrichtingsvisie (binnen het plan te bekostigen):
– Grondverwerving
– Graven geul
– Overige inrichting (recreatievoorzieningen, ontsluiting, etc)

4 WaalWeelde-breed inzetten van de visie. Hiertoe formuleren van de voordelen
voor de buurgemeenten, zoals:
• Recreatie- en uitloopgebied t.b.v. Nijmegen en Overbetuwe
– mogelijk te versterken door een ‘Waalhopper’: een bootje dat langs verschillende
dorpen vaart en aanlegt, te beginnen met de oversteek naar Overbetuwe en
Nijmegen
• Waterstandsdaling t.b.v. Nijmegen/ mogelijke effecten voor de lange termijn
reservering dijkteruglegging Oosterhout t.b.v. Overbetuwe

5 Opstellen communicatieplan
Aan de hand van de deelgebieden zullen er gesprekken gestart worden aangaande de
totaalvisie en deze deelgebieden: van regionaal naar lokaal, en van meebeslissen
naar meedenken/ meeweten (zie §5.3).
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sta p p e n p l a n
Tijdens een brede WaalWeelde bijeenkomst begin juli 2008 is besproken wat de logische, concrete stappen zouden moeten zijn om voorliggende visie tot uitvoering te
brengen. Hier werden in een workshop door de deelnemers onder leiding van de provincie Gelderland de volgende aanbevelingen geformuleerd:
Formeer een projectorganisatie en formuleer hapklare brokken zodat de realisatie
niet hoeft te wachten tot de volledige financiering/ medewerking van alle partijen
rond is. Een voorstel voor deze opdeling in deelgebieden, is hierboven uitgewerkt
onder punt 1 en 2.
Vervolgens hebben de betrokkenen een aantal stappen onderscheiden om dit en
komend jaar op te pakken:
• laat de gemeenteraad haar akkoord geven over het plan en de kaders (gepland voor
najaar 2008)
• teken een intentieovereenkomst tussen gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en
DLG dat eenieder wil bijdragen aan de realisatie van deze plannen
• begin alvast met het aankopen van de gronden van kleine grondeigenaren die aangegeven hebben bereid te zijn tot verkoop
• start de nodige milieuonderzoeken (vliegas e.d.)
• praat met de private partijen wat die willen en kunnen bijdragen
• organiseer leuke dingen voor de mensen, zoals een feestelijke opening van een
deelproject om het draagvlak te laten groeien
Met deze aanpak zal de voorliggende visie richting realisatie gebracht kunnen worden.
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Bijlage i Eigendomssituatie

De belangrijkste grondeigenaren in het studiegebied van de Beuningse uiterwaarden (Kadaster)
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Bijlage i ia WaalWeelde cluster Oost– aandachtspunten
voor ontwikkeling

Weergave van aandachtspunten voor ontwikkeling in cluster Oost
(gemeenten Beuningen, Nijmegen en Overbetuwe)
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Bijlage i i b WaalWeelde cluster Oost Intentieverklaring
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Bijlage iii Waalzicht; de droom van Beuningen
Brochure
de droom van Beuningen

Waalzicht
In september en oktober 2006 kwamen zeven bewoners en deskundigen van acht organisaties vier
keer bijeen in het Dijkmagazijn in Beuningen om met elkaar “te dromen met de voeten in de rivierklei”. Het dromen ging over de Beuningse uiterwaard, tussen de Ewijkse brug en het Maas-Waal kanaal. Het doel was een droombeeld te maken, maar wel een die misschien werkelijkheid kan
worden. Initiatiefnemer was de Radboud Universiteit Nijmegen die in het kader van het Europese
Freude am Fluss-project de droomsessies organiseerde. Vragen als hoe gingen we te werk en welke
stappen volgden we komen in deze brochure aan bod. De kaart Waalzicht, de droom van Beuningen, is het resultaat van de droomsessies.

EWIJK

de Kamp en de Radboud Universiteit Nijmegen. De bewoners
die de enquête hebben ingevuld kregen de vraag of zij mee wilden doen met de droomsessies. Veel bewoners reageerden op
deze oproep. Vijf bewoners lieten weten daadwerkelijk mee te
doen. Sommige bewoners zijn op een andere manier gevraagd,
via de vereniging van
Enkele uitkomsten enquête Weurt,
agrariërs of de henBeuningen en Ewijk
gelsportvereniging.
Uiteindelijk deden er
Mensen vinden iets natuur als het:
zeven bewoners
- spontaan gegroeid is
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saties is eerst afzonMensen vinden de Waal
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- natuurlijk
53%
over de aanpak van
- wild
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de droomsessies, de
Mensen vinden het belangrijk dat de Beuningse
verwachtingen en eruiterwaard:
- mooi is
80%
varingen met het
- veilig is
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maken van plannen.
- wild is
55%
De bewoners werden
- spontaan is
46%
- nuttig is
40%
van tevoren als groep
uitgenodigd. Het
Als er in de Beuningse uiterwaard ook maatregelen tegen overstromingen genomen moeten wordoel van die bijeenden, aan welke maatregelen geven de mensen
komst was om kennis
dan de voorkeur?
met elkaar te maken
1. Nevengeulen
- mooist
- natuurlijkst
en de doelen en ver2. Dijkverhoging
- veiligst
wachtingen van de
3. Dijkverlegging
- veilig
droomsessies te be4. Bomen kappen
- lelijkst
- onnatuurlijkst
spreken.

BEUNINGEN

WEURT
NIJMEGEN
Van gedeelde ideeën naar droombeeld Ons uitgangspunt was dat de
kennis en ideeën van iedereen de moeite waard zijn, of je nu bewoner bent, ondernemer, recreant of visser, rivierbeheerder of
handhaver van de openbare orde. Het is van belang deze ideeën
te delen zodat gewerkt kan worden aan een breed gedragen
droombeeld van de uiterwaard. Ter voorbereiding van het
droombeeld van de Beuningse uiterwaard is onder 1000 inwoners van Weurt, Beuningen en Ewijk een enquête gehouden. De
resultaten van de enquête geven inzicht in de ideeën van de inwoners over de uiterwaard. Zo kan ook de stem van de ‘gewone’
inwoners meegenomen worden in het droombeeld.

- meest onveilig

Hoe ziet het gebied eruit? Wie zijn de spelers?
Wat speelt er? Voordat met dromen kon worden begonnen,
moesten we eerst weten hoe het gebied eruit ziet, wie de spelers zijn en wat er speelt. We maakten een inventarisatie van het
gebied, gingen na wie de belangrijkste spelers zijn en welke
ontwikkelingen, kansen en knelpunten in het gebied zijn. Een belangrijke randvoorwaarde voor het maken van het droombeeld
was het bereiken van 2 cm verlaging van de waterstand bij hoogwater.

waar ze vaak van genieten. Daar bedoelden zij de uiterwaard
mee maar ook het gebied dat achter de dijk ligt en grotendeels
een agrarische bestemming heeft. Alle bewoners vonden dat de
uiterwaard de afgelopen tien jaar enorm was veranderd. Ze
waren eensluidend in hun oordeel dat het “te wild” was geworden. Was het vroeger grasland, nu zie je zoveel bomen dat het je
het zicht op de Waal ontneemt. Zij ervaren dat als een gemis. De
uiterwaard blijkt niet zo goed toegankelijk te zijn voor oudere
mensen. Sportvissers kunnen niet meer zo gemakkelijk een
goede visstek vinden. Dat was vroeger anders. De recreanten die
van de uiterwaard gebruik maken zijn ouderen, maar die blijven
vooral op de dijk. Ze fietsen en wandelen. Wat ontbreekt, zeiden
de bewoners, is een plek om even uit te rusten, iets te drinken of
te eten. De agrariër liet weten dat begrazing ook door de plaatselijke veehouders kan
worden georganiseerd.
Beuningse uiterwaard
De deskundigen vertelden over hun werk. Zo
Ontwikkelingen
informeerde de des• EMAB locatie Bunswaard. EMAB staat
kundige van Rijkswatervoor Experiment Met Aangepast Bouwen
staat de deelnemers
in de uiterwaard.
over de rivier en de
• Het project van de Radboud Universiteit
ruimte die het water
Nijmegen om drie geulen te graven in de
nodig heeft. In het
Ewijkse plaat (de rivier en cyclische verkader van de Planologijonging, zie kader).
sche Kernbeslissing
• Vluchthaven voor scheepvaart in de
Ruimte voor de Rivier
Weurtse plas.
heeft Beuningen de opdracht om 2 cm waterKansen
standsverlaging bij
• Landschapsontwikkelingsplan
hoogwater te realise• Natuurbeheer door particulieren
ren. En over het plan
• Toegankelijkheid gebied
om een vluchthaven
• Recreatievoorzieningen zoals horeca,
voor scheepvaart te
strand en parkeergelegenheid
maken in de Weurtse
plas. De natuurorganiKnelpunten
saties vertelden over
• Vliegasterrein
hun ideeën over de na• Vuilstort
tuurontwikkeling in de
• Groot hoogwatervrij terrein
Beuningse uiterwaard.
• Kades dwars op de rivierstroom die
Het zand- en grindwinleiden naar het hoogwatervrije terrein
ningsbedrijf liet weten
en de Bunswaard
dat het winnen van
zand en klei de markt
van bouwgrondstoffen kan worden voorzien én het (mede) mogelijk kan maken om een maatschappelijke gewenste ontwikkeling te realiseren.
Persoonlijk droombeeld De tweede sessie stond in het teken van
het maken van een persoonlijk droombeeld. Aan de hand van foto's uit het gebied en van buiten de Beuningse uiterwaard stel-

Van elkaar leren Tijdens de eerste sessie stond 'van elkaar leren'
centraal. Iedere deelnemer vertelde in vijf minuten wat hem of
haar aanspreekt aan de uiterwaard en wat de anderen zouden
moeten weten. Zo vertelde een bewoner dat hij in de uiterwaard
was opgegroeid en
tot op de dag van
vandaag onder de indruk is van het landschap dat ieder
seizoen er weer anders uitziet. Andere
bewoners spraken
over de mooie natuur

Wie waren erbij? Deskundigen uit acht organisaties deden op persoonlijke titel mee, te weten van Staatsbosbeheer, Stichting Ark,
Dienst Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland,
gemeente Beuningen, zand- en grindwinningsbedrijf Dekker Van
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Bijlage
Overzicht stappen van Gezamenlijke Planningsaanpak
In de Gemeenschappelijke Planningsaanpak (GPA) gaat het om de stappen 0 tot en met 6. In de
droomsessies over de Beuningse uiterwaard zijn de stappen 0-2 uitgewerkt.
Een overzicht van de verschillende stappen.

Voorgestelde maatregelen voor verlaging van de
waterstand

STAP 0

groep1
groep2
samen benadering

-0,08
882
884
886
Effect op de waterstand
Een rekenmodel wijst uit dat
Waalzicht, de droom van Beuningen, ongeveer 6 cm
waterstandsverlaging oplevert. De maatregelen die
worden voorgesteld voldoen daarmee aan de randvoorwaarde voor het maken van een droom, namelijk 2 cm verlaging van de waterstand bij hoogwater.

888

890
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Freude am Fluss werken Nederland,

Frankrijk en Duitsland samen aan
Op weg naar een gezamenlijk
ruimte voor de rivier en mogelijkheden
droombeeld In de laatste
hoe dit gecombineerd kan worden met
twee sessies gingen de
recreatie, aangepaste woningbouw en
deelnemers in groepen aan
natuurontwikkeling.
de slag. Daar kwamen allerlei ideeën uit voort. Zoals
Gezamenlijke Planningsaanpak
het benutten van het hoogDe Gezamenlijke Planningsaanpak is
watervrije terrein - waar nu
een methode die ontwikkeld wordt in
een buizenfabrikant is gehet kader van Freude am Fluss. De mevestigd - voor recreatiethode bestaat uit verschillende stappen
voorzieningen. Een
of bouwstenen in een ruimtelijk proces.
strandje aan de Waal, parDeze aanpak wordt speciaal ontwikkeld
keerplaatsen zodat ook ouvoor het rivierengebied maar kan ook
dere mensen van de
in andere sectoren, zoals stadsvernieuuiterwaard kunnen geniewing, gebruikt worden. Het is niet
ten en een horecagelegennoodzakelijk dat alle stappen genomen
heid. Verrassend was dat
worden. Ook de volgorde van de stapalle tekeningen leiden tot
pen ligt niet vast. Afhankelijk van het
aanmerkelijke waterstandsproces kan voor specifieke stappen
verlaging. Veel meer dan
worden gekozen.
de beoogde 2 cm. De
deelnemers verwachtten
dat in de toekomst veel Nijmegenaren in de Beuningse uiterwaard gaan recreëren. Ook werd duidelijk dat het meest westelijke deel van de uiterwaard 'natuurlijker' zou moeten zijn, vooral
bestemd voor natuurliefhebbers, terwijl in het oostelijk deel
plaats zou moeten zijn voor veel dagjesmensen. In de laatste sessie zetten de deelnemers zich aan de taak om hun ideeën verder
vorm te geven. Als er wandelpaden moeten komen, waar dan?
Waar moet de pont aankomen, wat is de beste plaats voor parkeerplaatsen? Waar mogen auto’s rijden? Hoe moet ruimte voor
water gemaakt worden? Waar moeten hoogwatervrije plekken
komen voor de grote grazers? Welke natuur willen we? Hoe
moet de vluchthaven voor de scheepvaart eruit zien?

pagina 2

Uitkomsten droomsessies
- Uiterwaardgebied is onderdeel van groter gebied. Het heeft
een directe relatie met het binnendijkse gebied en de overkant
van de Waal
- Toegankelijkheid van het gebied, vooral voor oudere mensen
- Recreatievoorzieningen in het gebied, zoals strand, horecagele
genheid en parkeerplaatsen

De maatregelen die in Waalzicht zijn opgenomen
zijn
een drietal geulen op de Ewijkse plaat
een geul net voor het grote
hoogwatervrije terrein
0,08
verwijdering van de toegangs0,06
kades naar de twee hoogwatervrije terreinen en plaatsen van
0,04
een brug naar de voormalige
0,02
steenfabriek Bunswaard (EMAB)
0
agrarisch gebruik van het land
-0,02
tussen de hoogwatervrije terrei-0,04
nen en de dijk, waarbij 1 à 2
maal per jaar gemaaid wordt
-0,06

den de deelnemers hun droombeeld samen. Ieder gaf uitleg
waarom hij of zij tot die keuze was gekomen. Er waren uiteenlopende droombeelden. De rivierbeheerder zei dat hij van grasland houdt want over gras kan water gemakkelijker stromen. Dat
is wat anders dan de vele bomen die er nu staan, want die houden juist veel water tegen. Een ander gaf aan een oerbos mooi
te vinden, een pont met mensen die van de overkant naar het
gebied toegaan, en kinderen die in de uiterwaard
Initiatiefnemer
spelen of een kampvuur
De Radboud Universiteit Nijmegen is
maken. In veel droombeelinitiatiefnemer van het project ‘Dromen
den kwam de oude steenmet de voeten in de rivierklei’. Dit profabriek voor. Cultureel
ject maakt deel uit van onderzoek dat
erfgoed zagen de meesten
in het kader van het Europese Freude
als een belangrijke karakteam Fluss-project wordt uitgevoerd. In
ristiek van het gebied.
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de droom van Beuningen

Waalzicht

De rivier en cyclische verjonging
Vroeger kwamen langs de rivieren volop
ooibossen, rivierduinen en nevengeulen
voor. De rivier was toen niet sterk beteugeld. Door ijsgang of tijdens overstromingen ruimde het water obstakels als bossen
en oeverwallen op. De rivier forceerde doorbraken en verlegde zijn loop. Hierdoor behield de rivier altijd voldoende ruimte voor
zijn eigen waterafvoer en ‘verjongde’ zij bij
tijd en wijle de natuur. Tegenwoordig is de
rivier vastgelegd in een strakke stroombaan
van kribben, dijken en kades. Sinds 1990
kunnen flora en fauna in nieuwe natuurgebieden langs Waal, Rijn en Maas zich herstellen en kan de rivier een deel van haar
oude kracht weer tonen. Soms botst natuurontwikkeling echter met de ruimte die water
nodig heeft. Opschietend ooibos kan bijvoorbeeld een opstuwend effect hebben
van enkele centimeters bij hoogwater.
Omdat de rivier door kanalisatie zijn oerkracht is ontnomen en zijn overstromingsgebied niet zelf meer kan schoonhouden,
moet dit door mensen gebeuren. Door in te
grijpen op een manier die past bij wat de rivier ook zelf zou doen, hoeven de ingrepen
echter niet negatief te zijn voor de natuur.
Zo’n manier van ingrijpen noemen we cyclische verjonging.

Voorbereiding
op toepassing
van de Gezamenlijke Planningsaanpak

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

STAP 6

Van elkaar
leren

Gezamenlijke
visieontwikkeling

Regels en
instituties

Gezamenlijke
optieverkenning

Samen
plannen
maken

Naar de
uitvoering

0. Voorbereiding op toepassing van de Gezamenlijke Planningsaanpak
Stap 0 is het inventariseren van de beginsituatie, waaronder het onderzoeken wat er speelt in een gebied, welke
kennis aanwezig is, wie de belangrijkste spelers zijn, of er
al eerder ervaring is opgedaan met het gezamenlijk
maken van plannen, of er bestaande plannen in voorbereiding of uitvoering zijn en hoe deze gerelateerd zijn aan de
gezamenlijke aanpak die wordt voorgestaan. Ook het
maken van een eerste lijst van belangengroepen is in deze
stap belangrijk.
1. Van elkaar leren
Het uitgangspunt van het van elkaar leren is dat alle belanghebbenden in een gebied belangrijke informatie hebben over de rivier en de uiterwaarden. Deze informatie is
voor iedereen van belang, voor burgers en deskundigen.
Wij gaan er daarbij vanuit dat als mensen gehoord worden, ze ook meer geneigd zijn te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. Resultaten van het van elkaar leren
zijn dat elementen van het probleem door iedereen gedeeld worden, iedereen respect heeft voor de niet gedeelde elementen van het probleem en een gezamenlijk
idee wie de deelnemers zijn bij het maken van een visie.
2. Gezamenlijke visieontwikkeling
Een gezamenlijke visieontwikkeling is een proces waarin
belanghebbenden een ideaalbeeld vormen van het rivierengebied binnen bepaalde randvoorwaarden. De knelpunten die hieruit voortkomen kunnen in het vervolg van
het planningsproces worden opgepakt. Het gezamenlijk
leren wordt tijdens deze stap voortgezet.
3. Regels en instituties
Bij stap 3 worden de regels van het samenspel van de Gezamenlijk Planningsaanpak beoordeeld. Het gaat daarbij

om regels die essentieel zijn voor transparantie van de
aanpak en de manier waarop belangengroepen zich committeren. Ook wordt bekeken of er nieuwe regels en instituties nodig zijn om de ideeën uit te werken en te
realiseren in de praktijk.
4. Gezamenlijke optieverkenning
Bij het verkennen van de opties kan het om van alles gaan:
van economische regels, maatregelen voor meer ruimte
voor de rivier, natuurontwikkeling, drijvende huizen die
bestand zijn tegen overstromingen tot recreatieve voorzieningen. Stap 4 moet uiteindelijk leiden tot een lijst van
mogelijkheden zonder een selectie vooraf of combinatie
te zoeken. Alleen ideeën die onmogelijk in praktijk gebracht kunnen worden, kunnen in dit stadium worden
weggestemd.
5. Samen plannen maken
In stap 5 worden één of meerdere plannen gemaakt, gebruikmakend van de opties die verkend zijn en binnen de
visie die is ontwikkeld. Randvoorwaarden zijn veiligheid,
biodiversiteit, culturele waarden en economische haalbaarheid. Uiteindelijk kan stap 5 diverse alternatieven opleveren, die van elkaar verschillen doordat meer of minder
nadruk is gelegd op de verschillende randvoorwaarden.
Het is voor de politieke besluitvorming echter gemakkelijker als er één gezamenlijk plan uit stap 5 voortkomt.
6. Naar de uitvoering
Bij stap 6 is de vraag aan de orde hoe een gezamenlijk
plan in de politieke besluitvorming gebracht kan worden.
In deze stap is het ook belangrijk te bekijken hoe het plan
in de praktijk kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door
een haalbaarheidsstudie.
Elke stap wordt afgerond met een evaluatie.

Begeleiding: Mirjam de Groot en Madelinde Winnubst, onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen en Mark Obbink, ruimtelijk ontwerper
van de Dienst Landelijk Gebied. Doorrekening van de droombeelden: Claus van den Brink (RIZA).
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Bijlage iv Plankaart Bunswaard
Uit: Concept voorontwerp bestemmingsplan steenfabriek Beuningen, Mei 2007

1 herontwikkeling van steenoven tot 8 woningen (a) met parkeren in de veldoven (b)
en 4 woningen in de vormelingenloods (c)
2 wijzigingsbevoegdheid voor 3 haaghutwoningen op de zandrug onder voorwaarde
van compensatie van fysieke rivierverruimende maatregelen (voortvloeiend uit de
e mab voorwaarden);
3 verbouw van bestaande schuur tot een woning;
4 wijzigingsbevoegdheid voor herstel pershuisje op de ringdijk en realisatie opslagruimte (loods) nabij boerderij (b)
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Bijlage va
p k b Ruimte voor de Rivier (Rijkswaterstaat)
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Bijlage v b Maatregelenboek Rijkswaterstaat

Drie varianten voor rivierverruimende maatregelen in de Beuningse uiterwaarden
(projectbureau Ruimte voor de Rivier, 2003).
vari an t 1 In deze variant wordt het maaiveld afgegraven en ontwikkeld tot natuurlijk
grasland. De kades worden afgegraven en de hoogwatervrije terreinen gestroomlijnd.
De waterplas wordt verondiept en er wordt een nevengeul gegraven. Bestaande bossen worden zoveel mogelijk gehandhaafd.
Het effect op de waterstand is een locale daling van ruim 10 cm. Natuur is de hoofdkoers van deze uiterwaard. Uitvoering van de maatregelen van deze variant heeft een
zeer positieve bijdrage op de Ruimtelijke Kwaliteit.
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va r i a n t 2 In deze variant wordt het maaiveld afgegraven en ontwikkeld tot natuurlijk
grasland. De kades worden afgegraven en de hoogwatervrije terreinen gestroomlijnd.
De waterplas zal worden verondiept. Een fabriek (Swanenberg) en het hoogwatervrij
terrein worden verwijderd.
Het effect op de waterstand is een locale daling 13 cm. Natuur is de hoofdkoers van
deze uiterwaard. Uitvoering van de maatregelen van deze variant heeft een positieve
bijdrage op de Ruimtelijke Kwaliteit.

70 |

w e e l d e i n d e b e u n i n g s e u i t e rwa a r d e n

vari an t 3 De derde variant die in het maatregelenboek genoemd wordt, is een dijkverlegging. Deze ligt echter grotendeels buiten het hier beschreven plangebied. Hoewel het
waterstandsverlagende effect ‘slechts’ 7 cm bedraagt, is de kosteneffectiviteit zeer
hoog. Het nieuwe buitendijkse gebied kan als natuur ontwikkeld worden; de werkelijke meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit is afhankelijk van de inrichting van
dit gebied en zodoende ‘onbekend’.
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Bijlage vi Vogelrichtlijngebied Waal

oppervlakte: 5509 ha: Gelderland (Beuningen, Druten, Tiel, Neerijnen, West Maas
en Waal, Maasdriel, Overbetuwe, Neder-Betuwe).
bescherming: Vogelrichtlijn (5509 ha, februari 2004, april 2003, maart 2000,
oktober 1996); Habitatrichtlijn (457 ha, mei 2003); IBA (5880 ha, november 1994).
ligging: Waal tussen Nijmegen en Waardenburg.

voorkomende soorten vogelrichtlijn
De aanwijzing als Vogelrichtlijngebied heeft betrekking op de volgende vogelsoorten
(soorten gemarkeerd met een sterretje (*) zijn zg. ‘kwalificerende soorten’ waarvoor
het gebied is geselecteerd als Vogelrichtlijngebied):
• Meerkoet
• Grutto
• Nonnetje
• Wulp
• Aalscholver
• Fuut
• Porseleinhoen (broedvogel)
• Kievit
• Pijlstaart
• Slobeend
• Smient*
• Krakeend
• Kolgans*
• Grauwe Gans*
• Tafeleend
• Kuifeend
• Brandgans
• Kwartelkoning (broedvogel)*
• Kleine Zwaan*
• Kleine Zilverreiger
• Slechtvalk
De voor dit Vogelrichtlijngebied vermelde vogelsoorten zijn ontleend aan de nota van
toelichting bij het aanwijzingsbesluit (paragrafen 4.1 en 4.2). Het betreft de soorten
waarvoor het gebied blijkens aantalsgegevens uit de periode 1993-97 is aangewezen
als Vogelrichtlijngebied. In geval van verschillen tussen bovenstaande opsomming
en de nota van toelichting en is de laatste doorslaggevend. Voor al deze vogelsoorten
worden momenteel per gebied instandhoudingsdoelen opgesteld.
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g e b i e d s b e s c h r i j vi n g
Het gebied betreft het winterbed van de Waal met uiterwaarden tussen Nijmegen en
Waardenburg. Het landschap bestaat uit open water, kleine moerassen, graslanden,
bomenrijen, bosjes en dijken met dorpjes en bebouwing.
Sinds de bedijking van de rivier is de afzetting van zand en klei beperkt gebleven
tot de uiterwaarden. Een groot deel van de uiterwaarden is vergraven ten behoeve
van klei- en zandwinning. Sommige graslanden zijn van botanische waarde door het
voorkomen van goed ontwikkelde stroomdalvegetaties.
Het gebied verbindt de natuurgebieden in de Gelderse Poort en die nog verder
bovenstrooms langs de Rijn, met die in het westen van Nederland, zoals de Biesbosch.

b e t e k e n i s vog e l r i c h t l i j n
De Waal van Nijmegen tot Waardenburg kwalificeert als speciale beschermingszone
onder de Vogelrichtlijn vanwege het voorkomen van drempeloverschrijdende aantallen van de kleine zwaan, kolgans, grauwe gans en smient die het gebied benutten als
overwinteringsgebied en/ of rustplaats. Het gebied kwalificeert tevens omdat het
behoort tot één van de vijf belangrijkste broedgebieden voor de kwartelkoning in
Nederland.
Daarnaast is het aangewezen gebied ook van betekenis voor een aantal andere
vogelsoorten die er in behoorlijke aantallen voorkomen. Andere soorten van bijlage i
waarvoor het gebied van betekenis is, zijn porseleinhoen (broedvogel); kleine zilverreiger, brandgans, nonnetje, slechtvalk (niet-broedvogels). Andere trekkende vogelsoorten waarvoor het gebied van betekenis is als overwinteringsgebied en/ of rustplaats: fuut, aalscholver, krakeend, slobeend, pijlstaart, tafeleend, kuifeend, meerkoet,
kievit, grutto en wulp. De biotopen van deze zogenaamde begrenzingsoorten hebben
mede de begrenzing van het gebied bepaald.

vog e lge b r u i k g e b i e d
In het gebied bevinden zich slaapplaatsen van kleine zwaan en kolgans in de Hiensche Uiterwaarden, bij Boven-Leeuwen, Dreumelse Waard en bij Hurwenen. Kleine
zwaan, diverse ganzensoorten, smient, meerkoet en steltlopersoorten benutten de
graslanden in de uiterwaarden als voedselgebied. Zwemeenden als pijlstaart en
slobeend komen verspreid in de uiterwaarden voor maar hebben een voorkeur voor
geïnundeerde graslanden die vooral optreden tijdens hoge rivierstanden. Fuut, aalscholver en nonnetje gebruiken de open wateren binnen het gebied als viswater.
Rustplaatsen van kuifeend en tafeleend komen verspreid voor op de open wateren
binnen gebied (vooral grind- en zandgaten), maar vooral op het traject tussen Deest
en Beneden-Leeuwen. Beide genoemde duikeenden foerageren ‘s nachts tussen de
kribben op de rivier. De aantallen eenden in het gebied nemen sterk toe als elders
veel wateren zijn dichtgevroren. Het aangewezen gebied is verder nog één van de
weinige graslandgebieden van Nederland waar nog jaarlijks verspreid broedterritoria van de kwartelkoning worden vastgesteld.
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Bijlage vi i Aanvullende informatie ontwerp geul

p e r ma n e n t str o m e n d e n e ve n g e u l ve r s u s h o o gwat e r g e u l
Historische referenties laten zien dat nevengeulen langs de Waal vrijwel altijd benedenstrooms zijn aangetakt aan de rivier. De peildynamiek van de rivier dringt zo door
tot in de uiterwaarden. Wat de bovenstroomse kant betreft komen beide varianten
voor, zowel aangetakt als gesloten. Dit heeft veelal te maken met de ouderdom van
de geul. De Waal heeft namelijk de neiging om geulen na verloop van tijd bovenstrooms met zand af te sluiten. In het begin stromen ze mee met de rivier, maar wanneer er meer zand neerslaat raken ze afgesloten en stromen alleen nog bij hogere
afvoeren.
• Permanent stromende nevengeul. Dit type geul is boven- en benedenstrooms aangetakt en er stroomt altijd rivierwater doorheen. Het milieu is geliefd bij stroomminnende vissen en waterplanten. Op boomstammen en stenen die in het stromende water liggen vestigt zich macrofauna, die een belangrijke rol speelt bij het
filteren van algen uit het voedselrijke rivierwater. Een nevengeul is daarnaast interessant voor recreanten, vanwege het stromende water en de aantakking met de
rivier. Bij het ontwerp is het van belang de hoeveelheid water te bepalen die door
de geul stroomt. Met name bij lage rivierafvoeren mag dat maar weinig zijn, omdat
er anders te weinig overblijft voor de scheepvaartgeul. Een fraai voorbeeld van een
stromende nevengeul ligt bij Gameren.
• Hoogwatergeul. Deze geul is alleen benedenstrooms aangesloten en valt een deel
van het jaar stil. Stroomminnende soorten komen in dit type geul minder voor,
maar dit is afhankelijk van het aantal dagen dat de geul wel stroomt. In het stilgevallen water zal het sediment snel naar de bodem zakken, waardoor hoogwatergeulen altijd gevuld zijn met helder water. Hoogwatergeulen zijn vaak goede groeiplaatsen voor waterplanten. Als de geul in een zandige bodem ligt, zal er rivierkwel
optreden die de waterkwaliteit nog verder verhoogt. Aan de bovenstroomse zijde is
de geul van de rivier gescheiden door een meer of minder natuurlijke drempel (zie
foto Kaliwaal). In het ontwerp moet bepaald worden bij welke afvoer de drempel
zal gaan overstromen. Hierbij spelen rivierkundige en ecologische aspecten een rol.
Aan de hand van de tabel 1 kan bij de gewenste overstromingsfrequentie de hoogte
van de drempel bepaald worden. Bijvoorbeeld bij een hoogte van 7,74 m zal de
hoogwatergeul gaan stromen vanaf en afvoer van 2500 m /sec (110 dagen per jaar).

r ivi e r ku n d i g e ma atvoe r i n g
De waterstand in een geul die is aangesloten op de rivier, al is dat slechts éénzijdig,
schommelt mee met het peilverloop in de rivier. Omdat de waterstand vooral in
droge zomers flink kan zakken, moet daar rekening mee gehouden worden bij het
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bepalen van de bodemhoogte van de geul. De laagst opgetreden waterstand in de
Waal bij Beuningen bedraagt ca 4,5 m +nap. Bij die diepte zal de geul gemiddeld eens
in de 25 jaar geheel droogvallen. Bij gemiddelde rivierafvoer is de waterdiepte dan 2,5
m. Om geheel te voorkomen dat de geul droogvalt, zal de geul dieper uitgegraven
moeten worden.
De huidige bodemligging ter plaatse van een mogelijke geul ligt op circa 8 a 9
meter +n ap (zie figuur 12). Dit betekent dat er ongeveer 5 meter afgegraven moet
worden om de geul op 4,5 meter +nap aan te leggen, en een gemiddelde waterdiepte
van 2,5 m te realiseren.

a fvo e r
b ove n r i j n
(m/s)

wat e r stan d
lobith
(m +nap)

wat e r stan d
beuningen
(km 889)1

a a n ta l o n d e rsc h r i j d i n g s dage n
p e r ja a r

h e r h a l i n g st i j d

1000

7,60

5,00

21

1250

8,35

5,90

53

1500

8,91

6,44

95

2000

9,65

7,09

178

2500

10,36

7,74

255

3000

11,09

8,40

306

4000

12,25

9,45

340

25 x per jaar

5000

13,16

10,26

362,2

3 x per jaar

6000

13,91

10,91

364,1

1 x per jaar

7000

14,53

11,41

364,7

eens in 2 jaar

8000

15,04

11,75

365,0

eens in 4 jaar

9000

15,47

12,05

365,1

eens in 7 jaar

10000

15,88

12,37

365,2

eens in 14 jaar

13000

16,95

13,38

365,3

eens in 128 jaar

16000

17,92

14,35

365,3

eens in 1.250 jaar

Tabel 1: waterstanden ter hoogte van de Beuningse uiterwaarden; het gemiddelde waterpeil bedraagt hier 7,2 m +n a p

1 In het stroomafwaartse deel van het projectgebied (bij km 891) zijn de waterstanden circa 20 cm (bij laagwater) tot 30 cm (bij hoogwater) lager
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Bijlage vi i i Gegevens Vliegasstort
rws vergunning, 1983
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Bijlage ix Opstuwing door vegetatiegroei
volgens Stroomlijn
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Bijlage x Rivierkundige berekeningen
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