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1		 Inleiding
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben omstreeks 2012 het voortouw genomen
in het opstellen van de ontwikkelingsvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort (zie afbeelding 2).
Dit proces kent zijn oorsprong in 2010 in de Velperwaarden1, waar door middel van een
omgevingsproces draagvlak ontstond voor een integrale herstructurering van deze uiterwaard met winst voor natuur, water, landbouw en recreatie. En daarmee is een cascade
effect in gang gezet.
Door een intensieve, maar vooral enthousiaste lobby van NM en SBB, zijn bestuurders
uit vier betrokken gemeenten (Westervoort, Rheden, Zevenaar, Arnhem) en provincie
Gelderland, later uitgebreid met Waterschap Rijn en IJssel en de Rijksoverheid actief
gaan meedenken aan de ontwikkelingsvisie. Er waren diverse rondetafelgesprekken met
burgers, bedrijven en bestuurders, bezoeken aan het gebied en ontwerpsessies.
Er is in een voortvarend tempo gewerkt, mede dankzij het Deltaprogramma Rivieren,
waarin het Rivierklimaatpark opviel door de brede samenwerking en effectieve hoogwatermaatregelen. Er zijn drie deelprojecten ontstaan, gevoed vanuit verschillende
invalshoeken: Velperwaarden en Koppenwaard zijn gestoeld op financieringsmogelijkheden geboden door het EU LIFE+ programma2, in Westervoort willen de drie industriële bedrijven actief met de partners uit het Rivierklimaatpark meedenken over de
toekomstige inrichting van het smalle IJsselbed. Al ontwerpend is geconcludeerd dat het
Rivierklimaatpark een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van klimaatvraagstukken. In dit proces zijn antwoorden gezocht op vragen zoals: hoe kan worden
omgegaan met waterveiligheid, droogte, of hittestress? Welke ruimtelijke kansen zijn er
voor de natuur in die omstandigheden, en hoe kunnen die versterkt worden? Hoe kunnen
de bewoners van de IJssel weer bij de rivier komen? Welke kansen zijn er om de economie
te versterken en de voedselproductie te laten bijdragen aan een aantrekkelijk landschap?
Het Rivierklimaatpark IJsselpoort verenigt zo lokale, provinciale en landelijke thema’s op
het gebied van water, groen, recreatie en economie. Met een doorloop van circa 15 - 25
jaar zal het de rode draad zijn voor huidige en toekomstige projecten in het gebied. Het
moet ruimte bieden aan de verscheidenheid van maatschappelijke wensen binnen het
tegen de stad aan gelegen gebied. De uitwerking van de Ontwikkelingsvisie met drie
concrete deelprojecten is in 2014 opgenomen in het Deltaprogramma Grote Rivieren. Een
succes voor de initiatiefnemers en alle deelnemers!
Het Rivierklimaatpark borduurt intussen verder op de ingeslagen weg. De deelprojecten
Velperwaarden en Koppenwaard zijn opgenomen in gemeentelijke structuurvisies. Het
Uitvoeringsplan Westervoort is al een uitwerking van een vastgesteld gemeentelijk
masterplan Westervoort-Noord. Door Natuurmonumenten zijn al ruim 30 ha gronden
verworven met gelden uit diverse bronnen, bestemmingsplan procedures zijn opgestart
en vergunningsaanvragen zijn in procedure. Er zijn convenanten en intentieverklaringen
getekend tussen NM en SBB en agrariërs, tussen gemeenten en bedrijven. De regio investeert nu al. Provincie Gelderland lijkt bereid tot een nieuwe, substantiële bijdrage en in
november 2015 zal het Rijk een besluit nemen over het starten van de MIRT3 verkenning.

1
2
3

De natuur als partner bij klimaatadaptatie. Een procesevaluatie van tien klimaatbufferprojecten
PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) Den Haag, 2014, PBL-publicatienummer: 1486
Het EU LIFE+ programma biedt financiële middelen voor initiatieven die een bijdrage leveren aan
het duurzaam herstel en uitbreiding van in Europees opzicht belangrijke Natura 2000-habitats en de
daaraan gebonden soorten.
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
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Afbeelding 1: IJssel bezien vanuit Westervoort, op de voorgrond voormalige steenfabriek Emptepol, links op de achtergrond de Veluwezoom

De ingrepen in de drie deelprojecten kunnen leiden tot ruim 0,40 meter waterstandsdaling bij verwachte toekomstige maatgevende rivierafvoer. Dit voldoet ruimschoots aan de
taakstelling die voor dit gebied is opgenomen in het Deltaprogramma. Voor de maatregelen is aanzienlijk draagvlak onder burgers, bedrijven, belangen organisaties en lokale
bestuurders: men wil deze ook daadwerkelijk realiseren.
Niet alles hoeft van vandaag op morgen! Sterker, de visie kent bouwstenen, draaiknoppen
die in de tijd gebruikt kunnen worden om in te spelen op nieuwe kennis en nieuw beleid.
De huidige dynamiek is de ideale voedingsbodem om dit te doen. Hiervan kunnen Rijk en
regio van profiteren, een heldere win – winsituatie.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de visie uiteengezet. Het maakt duidelijk wat het Rivierklimaatpark
te bieden heeft, welke kansen er liggen en welke voordelen andere beleidsambities
daarop kunnen meeliften.
De drie deelprojecten binnen de Ontwikkelingsvisie passeren in hoofdstuk 3 kort de
revue, de invulling die daarmee wordt gegeven aan een integrale aanpak van issues rond
waterveiligheid, natuur, scheepvaart, lokale economie en recreatie volgt in hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 5 wordt de meerwaarden en meekoppelkansen besproken. Hoofdstuk 6
bevat adviezen en aandachtspunten voor de MIRT verkenning.
Hoofdstuk 7 is een samenvatting.
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2 		

Beschrijving van het plangebied
Het Rivierklimaatpark IJsselpoort ligt vlakbij Arnhem en wordt gevormd door de uiterwaarden langs de beide zijden van de de IJssel, gelegen tussen de Westervoortse brug
(rivierkilometer 881) en de uitmonding van het Rhederlaag bij de Giesbeek (rkm 897).
De grenzen worden gevormd door de IJsseldijk en snelweg N48 die langs de stuwwal
de Veluwezoom scheert. Het projectgebied omvat de uiterwaarden van Westervoort,
Velperwaarden, Koppenwaard, Valewaard, en omvat de meren van het Rhederlaag en
grenst aan de Havikerwaard in Rheden.
De invloedssfeer van het Rivierklimaatpark ligt tot ver buiten de fysieke grenzen. Zo
kunnen in de toekomst de bewoners en bedrijven van de vier betrokken gemeenten
profiteren van de herinrichting. Het gebied is dé ecologische corridor tussen de Veluwe en
de Gelderse Poort, Nordrhein-Westfalen en de Ardennen; de IJssel zelf is een internationale migratieroute voor over lange afstanden trekkende Zalm, Zeeforel, Aal en zelfs Steur.
Ontwikkelingen elders langs de IJssel, hebben een directe invloed op ontwikkelingen
in het plangebied. Zo zal de toenemende scheepvaart op de IJssel eisen stellen aan de
veiligheid en het onderhoud van de vaargeul. Ontwikkelingen in de Havikerwaard hebben
een rivierkundig effect op het Rivierklimaatpark, welke in onderlinge samenhang moet
worden bezien.

Afbeelding 2: de ontwikkelingsvisie uit 2013
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2.1		

Kansen en problemen in het gebied
Gebiedskenmerken

De IJssel kenmerkt zich vanaf het splitsingspunt tot voorbij het Rhederlaag op dit moment
als een nagenoeg onzichtbare rivier. De rivier is zich, door de ingenieuze bochtverlegging bij de Pleij in de 19e eeuw en vervolgens de drie bochtafsnijdingen in de 20e eeuw
(waarbij de rivier 15 km4 is ingekort), nog steeds aan het insnijden. Het verhang is groot,
de vaarbreedte is hier en daar soms niet meer dan 40 meter. De oevers van de IJssel liggen
diep weggezonken in het landschap en zijn grotendeels verhard. De huidige natuurlijke en
door de mens gemaakte structuren hebben er voor gezorgd dat er op meerdere plekken
flessenhalzen zijn ontstaan.

Huidig Landgebruik: agrarisch, industrie en recreatie

De uiterwaarden zijn actief in gebruik als agrarische grond, zowel akkerbouw als grasland
voor de melkveehouderij. Op sommige plekken worden paarden geweid. Er vindt industriële activiteit plaats in de uiterwaarden, vooral ter hoogte van Westervoort en Arnhem.
Pal achter de dijken ligt een aantal grote woonwijken en industriegebieden.
Het Rhederlaag is geliefd als recreatieplas, dat ’s zomers veel publiek trekt. Er wordt nu
nog actief zand gewonnen. Ook liggen er in de uiterwaarden oude steenfabrieksterreinen
en andere riviergebonden activiteiten. Hiervoor wordt een passende inrichting gezocht,
al dan niet via particulier initiatief. De oude IJsselarm bij Rheden wordt o.a. gebruikt voor
recreatievaart en ligplaatsen voor woonboten.

Recreatieve beperkingen: toegankelijkheid en versnippering

Voor bewoners uit de vier gemeentes is er weinig tot geen mogelijkheid om naar de rivier
zelf toe te gaan. Vanuit Arnhem ontbreken de routestructuren volledig, de toegankelijkheid is zeer beperkt, deels door afrastering en eigendomssituaties. Vanuit de bedrijventerreinen IJsseloord II en De Beemd lopen werknemers vaak een rondje “op de dijk”, maar
niet in de uiterwaarden zelf, aangezien dit niet mogelijk is. Ook bij Westervoort is het
recreatief gebruik op de dijk en in de uiterwaarden niet geregeld.
Het Rivierklimaatpark biedt momenteel vooral een panorama vanaf de dijken, de snelweg
en vanaf de rivier. Het grondeigendom op de oevers is divers, het gebruik niet afgestemd
op bezoekers.

Versnipperde Natuurwaarden: gebrek aan ruimte, aansluiting en uitwisseling
Het gebied is aangewezen als vogelrichtlijngebied in het kader van Natura 2000. Op de
daarvoor bestemde terreinen zijn natuurwaarden aanwezig. Deze liggen veelal versnipperd vanwege het verschillend landgebruik en huidige eigendomsstructuren. Zodoende
is er weinig ruimte voor planten- en diersoorten om te migreren, zowel langs de rivier van
zuid naar noord, als van oost naar west. Zo zijn de Veluwezoom en de Gelderse Poort van
elkaar afgesneden, wat een belemmering vormt voor de ontwikkeling en uitwisseling van
soorten, met name landdieren.

4

Agenda voor de IJsselvallei, Natuurmonumenten 2005
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Uit onderstaande tabel uit Rijn in beeld blijkt dat de toename van soorten in de afgelopen 20 jaar marginaal is. Inzicht in de daadwerkelijke actuele voorkomens ontbreekt
tegelijkertijd.

Afbeelding 3: overzicht Velperwaarden5

Afbeelding 4: Positie van het Rivierklimaatpark in het Gelderse Natuurnetwerk (GNN): toekomst beeld, ecologische verbindingszones 6

5
6

Peters, B. & G. Kurstjens, 2011. Rijn in Beeld, Natuurontwikkeling langs de grote rivieren; Deel 3 De
IJssel.
Uitvoeringsplan IJsseluiterwaarden Westervoort mei 2015, bureau LOS stadomland BV en bureau
Stroming BV
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Veiligheid en scheepvaart: waterafvoer, obstakels en bevaarbaarheid

Bezien vanuit het perspectief van klimaatverandering, rivierveiligheid en scheepvaart,
vormt het projectgebied van het Rivierklimaatpark op meerdere plekken een flessenhals.
Het gebied zal in de toekomst meer water moeten afvoeren en verwerken. Bij hoog water
zijn de dwarsdammen, opgaande begroeiing en industrieterreinen grote obstakels in het
winterbed. Met de huidige inrichting zal dit in de toekomst zowel bovenstrooms als voor
het directe achterland de nodige veiligheidsproblemen opleveren, zoals opstuwing van
water, overslag en kwel. Bij laag water liggen er obstakels in en langs de vaargeul.
Er is een tendens gaande dat meer vervoer over het water plaatsvindt. Zo wordt bijvoorbeeld het Twentekanaal aangepast, dat op de IJssel uitmondt. Dit betekent een toename
in scheepsbewegingen op de gehele IJssel. Maatregelen in het zomerbed, als gevolg van
hoogwaterveiligheidsmaatregelen, kunnen effect hebben op diepgang en vaarbreedte.
Hierdoor zal de scheepvaart hinder ondervinden door verminderde bevaarbaarheid. Ook
onderhoudskosten van de vaarweg kunnen dan toenemen. Om een veilige en vlotte
scheepvaart in stand te houden moeten er maatregelen worden bedacht, die de effecten
van ruimtelijke maatregelen in het zomerbed mitigeren.

Water: te veel of te weinig

De afvoer van water van het achterland naar de rivier wordt door Waterschap Rijn en IJssel
geregeld. Er liggen op enkele locaties gemalen langs de dijken aan linker- en rechteroever.
Twee grote beeksystemen uit de Veluwe, gedeeltelijk in bebouwd gebied gelegen, komen
hier samen bij de rivier. Dit is voor Nederland een redelijk unieke situatie. De 100 jaars bui
van 28 juli 2014 toonde aan dat dit tot grote overlast en waterschade in Arnhem leidde.
In tijden van extremen, zowel nat als droogte, zal ruimte nodig zijn om hier mee om te
gaan. In natte perioden kan extra water worden gelost op de rivier, maar afkoppeling
en berging kan een optie zijn. Bij droogte zou retentie juist weer een oplossing kunnen
bieden voor de landbouw.
Schoon en voldoende drinkwater zal in de toekomst ook meer aandacht behoeven. Het
Rivierklimaatpark levert indirect ook hier een bijdrage aan.

2.2		

Ontwikkeling gebied: integraal en bottom-up
Autonome ontwikkelingen

Er zijn bedrijven met uitbreidings- en herstructureringswensen, er zijn doelen vanuit lokale
en landelijke beleidslijnen, zoals de Beleidslijn Grote Rivieren, en internationale afspraken
met invloed op het gebied zoals Kaderrichtlijn Water. Zonder verdergaande afstemmingen
zonder afdoende rekening te houden met neveneffecten, worden er kansen gemist. Dit
leidt tot een versterking van het huidige beeld van versnippering en onsamenhangende
gebiedsinrichting. De rivier blijft afgekeerd van de mens.
Belangrijker nog is dat de beperkte ruimte en middelen op deze manier niet optimaal
worden benut. De kans is groot dat autonome ontwikkelingen nu een dusdanige impact
hebben op toekomstige wateropgaven, dat er al snel sprake zal blijken te zijn van desinvestering en hogere maatschappelijke kosten. Dit zadelt toekomstige generaties op met
een hogere rekening.
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Het Rivierklimaatpark: een rijdende trein met als bestemming een klimaatbestendige toekomst
Het Deltaprogramma heeft een belangrijke impuls geleverd om het Rivierklimaatpark
nog krachtiger te vervolgen, breder te omarmen en de samenwerking nog verder te
versterken. Zoals in paragraaf 1.1 is geschetst, gaan het gebied, de stakeholders en de
bestuurlijke spelers deze ontwikkelingen samen aan.

De diversiteit aan doelen is omarmd, de noodzaak om tot actie over te gaan is onderkend.
Er is dan ook een breed, sterk draagvlak om maatregelen in het kader van klimaatverandering en veiligheid door te voeren. Men onderschrijft de meerwaarde van het gelijktijdig op
pakken, ontwikkelingen integraal te bezien en in samenhang met de bredere omgeving
op te tuigen.
Dit momentum is niet eindig. Betrokkenen zullen hun aandacht verliezen als er te lang
gewacht wordt met doordenken en uitvoeren van maatregelen.

Casus: deelproject Westervoort
In de uiterwaarden van Westervoort zijn drie bedrijven bezig met toekomstplannen. Twee
bedrijven willen hun activiteiten verder ontwikkelen en op termijn uitbreiden, en zien
samenwerking met het Rivierklimaatpark als een kans om verschillende doelen in samenhang
mogelijk te maken. Een derde bedrijf is bezig met een herbestemming die uitstekend zou
kunnen bijdragen aan het Rivierklimaatpark. Dit leidt tot een maatschappelijk gewenste en
kosteneffectieve inrichting van deze uiterwaard, nu en in de toekomst.
Wanneer zij echter hun ontwikkeling zelfstandig zouden willen doorzetten, zou dit leiden tot inefficiency. Elk bedrijf zou afzonderlijk procedures moeten doorlopen, de inrichtingsvoorstellen
zouden kunnen leiden tot kapitaalvernietiging, er zou weinig afstemming met elkaar en met
derden plaatsvinden.
Vanuit het perspectief van waterveiligheid, natuur en recreatie, zou dit een ongewenste
uitwerking hebben op de uiterwaard. Toekomstige inpassing van watermaatregelen zal dan
veel kostbaarder zijn.

Bredere omgeving: invloeden van buitenaf
In de periferie van het Rivierklimaatpark is of wordt door diverse partijen gewerkt aan
vergelijkbare initiatieven (zie afb 5). De dijkteruglegging Hondsbroeksche Pleij is begin
2012 opgeleverd als voorloper op Ruimte voor de Rivier en grenst aan het projectgebied te
Westervoort. In de Valeplas, nabij Giesbeek, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de
realisatie van ligplaatsen voor de scheepsvaart en er is een zandwinning gaande. Rondom het
Rhederlaag zelf kan mogelijk nog ontwikkeling plaatsvinden, gemeente Zevenaar en provincie
zijn hierover in overleg met Leisurelands.
Aangrenzend aan het projectgebied, in de Havikerwaard vindt zandwinning plaats. Hiermee
wordt het eerste deel van een nevengeul door de Havikerwaard gerealiseerd, een maatregel
die eveneens is opgenomen in de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma. De inrichting
moet aansluiten op het natuurterrein Havikerpoort. De betrokken Stuurgroep wil daar
o.a. een nevengeul aanleggen. Het project leent zich uitstekend om aan te haken aan het
Rivierklimaatpark.
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Afbeelding 5: Perifere projecten met mogelijke impact op het Rivierklimaatpark
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3		

Beleidsambities en doelen
Het Rivierklimaatpark IJsselpoort geeft invulling aan vier thema’s, die allen aan klimaatverandering zijn opgehangen:
-----

Zorg dragen voor een veilige afvoer van het rivierwater, ook in de toekomst (- thema
water)
Een park zijn voor verkoeling en bewustwording, recreatie en uitloopgebied stad en
dorp (- thema recreatie)
Klimaatpoort naar IJssel(-meer)gebied: een corridor voor plant en dier (- thema
natuur)
Ruimte bieden aan duurzame en passende economie en bedrijvigheid in en naast
het gebied (- thema economie)

Deze thema’s zijn allen te herleiden naar beleidsdoelen en -ambities.
In 2013 is de ontwikkelingsvisie gepresenteerd in de vorm van een brochure, waarin
bovengenoemde thema’s, de opgaven en de doelen zijn gevisualiseerd. Deze brochure
gaat uit van een maximale rivierverruimingsvariant van de Koppenwaard. Ook wordt
hierin een aantal toekomstwensen gepresenteerd, zoals b.v. een geul onder de spoorbrug
bij Westervoort.

Afbeelding 6: de relaties van het Rivierklimaatpark met de omgeving
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Lokaal beleid

De betrokken gemeentes geven invulling aan diverse doelen en wensen, zoals verwoord in onder andere het Inrichtingsplan Velperwaarden, het Uitvoeringsplan
IJsseluiterwaarden Westervoort (uitwerking van Masterplan Westervoort-Noord), en de
Gebiedsvisie Koppenwaard (onderdeel van Structuurvisie Zevenaar). In de Structuurvisie
Arnhem zijn de thema’s hittestress en klimaatadaptatie als speerpunten opgenomen. In
gemeente Rheden wordt in de Structuurvisie een directe koppeling opgenomen tussen
bebouwde kom van de dorpen Rheden en De Steeg en het buitengebied. De gemeente
Rheden heeft in haar Landschapsontwikkelingsplan Rheden – Rozendaal o.a. aandacht
voor het Rivierklimaatpark als vervanging voor de visie Groene wig Velp/Rheden, en de
uitbreiding van recreatiepaden in de overgangszone en IJsselvallei.

Provinciaal beleid

De Omgevingsvisie 2014 met bijbehorende verordening, is erop gericht ruimtelijke functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de kwaliteiten van Gelderland
worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Het beleid
gaat uit van Mooi Gelderland, op het vlak van natuur, ruimtelijke kwaliteit en water en
Dynamisch Gelderland, op het vlak van stedelijke functies en infrastructuur.
Verder heeft het provinciale beleid als ambitie o.a. dat ruimtelijke inrichting klimaatbestendig is. Gedeputeerde Staten heeft dit vertaald in een aantal projecten gericht op de
bestendigheid van de Gelderse natuur en de regionale watersystemen en de verbetering
van de toekomstige zoetwatervoorziening. Uniek aan het Rivierklimaatpark is dat de
economie onderdeel uitmaakt van de herinrichting en de toegankelijkheid van het gebied
verbetert.
Vanuit de hiervoor beschreven diverse invalshoeken en ambities staat de provincie een
integrale gebiedsaanpak voor. Dit wordt actief ondersteund en gefaciliteerd door de
provincie Gelderland. De provinciale klimaatagenda, groene corridors, biedt een duidelijke
onderlegger voor het Rivierklimaatpark.

(Inter)nationaal beleid

Het Deltaprogramma Rivieren wordt uitgewerkt, o.a. door de mogelijkheden van
rivierverruimende maatregelen af te wegen tegen dijkverzwaring en -versterking
(Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP). De Natuurambitie Grote Wateren
2050, Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en Stroomlijn zijn allen relevant voor het
Rivierklimaatpark. Er wordt nu al invulling gegeven Natura 2000 doelen, gefinancierd door
het EU LIFE+ programma.
In de regels van het Besluit tot wijziging algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
is opgenomen dat het rivierengebied en de daarin aanwezige uiterwaarden zijn opgenomen als gebied met Rijksbelangen.
De doelen van deze (inter)nationale afspraken zijn mogelijk lastig verenigbaar.
Maatregelen voor waterveiligheid kunnen een negatief effect hebben op gestelde natuurdoelen. Gestelde eisen aan natuurdoeltypen kunnen weer een averechts effect hebben op
waterveiligheid. Een geïntegreerde aanpak biedt daarom de beste kansen voor succes.
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Juridische inbedding

Het Rivierklimaatpark is in eerste instantie een zogenaamde vrije verkenning. Er is op
dit moment nog geen sprake van een Structuurvisie of ander formele planvorm, althans
niet voor het geheel. Voor de diverse deelprojecten moet op basis van de WRO gewerkt
worden om zodoende de beoogde functies ruimtelijk te verankeren. Dit is al ten dele
vastgelegd in gemeentelijke structuurvisies.
De doelen die het Rivierklimaatpark beoogt te realiseren, maken dit tot een interdisciplinair project van aanzienlijke complexiteit:
----

Invulling van de thema’s natuur, water, economie/bedrijvigheid en recreatie/
beleving vergt een voortdurende afstemming tussen deelnemende partijen en de
omgeving.
Het projectgebied valt onder de bestuurlijke competenties van provincie, vier
gemeenten, Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel. Bestuurlijke verankering en
verantwoording is een noodzaak.
Het project heeft invloed op omwonenden, agrariërs, overige bedrijven, scheepvaart
en de recreant.

Reeds genomen besluiten

Zoals hierboven al kort omschreven, zijn vooral binnen de gemeenten al besluiten
genomen ten aanzien van het Rivierklimaatpark:
---

Gemeente Zevenaar: Structuurvisie “Samen kijken naar de toekomst 2012-2030”, in
ontwerp vastgesteld op 20 februari 2013. Hierin is op hoofdlijnen aangegeven welke
ontwikkelingen wenselijk zijn binnen het Zevenaarse deel van het RKP.
Gemeente Westervoort: op 15 mei 2012 heeft de gemeente het “Masterplan
Westervoort-Noord” vastgesteld. Voor de uiterwaarden bij Westervoort is het
Uitvoeringsplan Westervoort, vastgesteld in het college van B&W in mei 2015
en bekrachtigd door de bedrijven en natuurorganisaties in de Verklaring van
Westervoort 21 mei 2015, een direct uitvloeisel.

Afbeelding 7: Gedeputeerde J.J. Van Dijk (met het document in de hand) neemt het Uitvoeringsplan IJsseluiterwaard
Westervoort in ontvangst van de drie bedrijven, de wethouder en de regiodirecteur van Natuurmonumenten
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--

--

Gemeente Rheden: Landschapsontwikkelingsplan Rheden – Rozendaal (juni 2007),
Toeristisch Recreatief OntwikkelingsPlan (TROP) ‘Rheden op z’n best; tussen IJssel
en Veluwezoom’, (2009), en Structuurvisie “Rheden Mijn dorp van morgen” (23
september 2014) verwijzen allen mede naar het gebied en de rol van klimaatverandering op toekomstige ontwikkelingen binnen de gemeente.
Gemeente Arnhem: in de Structuurvisie 2020/Doorkijk 2040, vastgesteld 10-12-2012
is aangegeven dat er een nadere Structuurvisie uitwerking komt, “Stad aan de
Rivier”. Delen van het Rivierklimaatpark binnen de grens van de gemeente Arnhem
vallen hier onder en de relatie met achterliggende bedrijventerreinen, natuur en
water is hierin opgenomen. De lat voor het Arnhemse waterbeleid wordt hoger
gelegd: van ambitieniveau waterbeheersend (‘schoon en voldoende’) naar het ambitieniveau klimaatadaptief (‘energie en koeling’).

Afbeelding 8: Beleidsambitie Arnhem op watergebied 7

7

Structuurvisie Arnhem 2020: Doorkijk 2040, december 2012

| 17

18 |

Rivierklimaatpark IJsselpoort | MIRT1-onderzoek

4		

Vormgeving en inrichting
Een van de belangrijkste maatschappelijke drijfveren voor de gebiedsontwikkeling in
het Rivierklimaatpark is dat de rivieroevers en uiterwaarden weinig toegankelijk zijn
voor het brede publiek, dat dit gebied als uitloopgebied wil gebruiken. De ontwikkelingen verlopen via een organisch groeiproces, waarbij de focus nu ligt op activiteiten
in de Velperwaarden (hier en daar ook aangeduid als IJsselNoord), Westervoort en
Koppenwaard. Deze drie gebieden, gelegen in drie deelnemende gemeenten, bieden nu
direct een kans voor het realiseren van de doelen, waaronder hoogwaterveiligheid. Met
deze drie deelprojecten wordt een groot deel van de in de Ontwikkelingsvisie omschreven
ambities waargemaakt.

Afbeelding 9: De drie uitgewerkte deelprojecten binnen het Rivierklimaatpark anno 2015

Voor de drie deelgebieden Westervoort, Velperwaarden en Koppenwaard zijn reeds
plannen opgesteld, deze zijn ontwikkeld op basis van de ideeën uit de ontwikkelingsvisie
en daarbij behorende schetsontwerpen. Ze vormen voorlopig de doelen tot ca. 2025 2030. De plannen worden hieronder nader toegelicht.
In de overige delen van het Rivierklimaatpark zijn projecten al gerealiseerd of in uitvoering, sommige perifere ontwikkelingen (zie hiervoor) zijn nog gaande. Uiteindelijk zullen
deze in de MIRT verkenning op organische wijze worden ingepast, zonder dat de scope
substantieel wijzigt. De hier beschikbare ruimte kan worden gezien als “draaiknop”, in te
zetten na de periode ca. 2025 – 2030, om verdere invulling te geven aan bijvoorbeeld het
veiligheids- of natuurbeleid, of voor versterking van economische of recreatieve structuren, zoals onder andere bij het Rhederlaag (zie afbeelding 9).
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Zo kan mogelijk een verbinding worden gelegd tussen Hondsbroeksche Pleij (zie afbeelding 5) en de geul in Westervoort Noord, dat invulling kan geven aan de volgende tranche
Kaderrichtlijn Water evenals Natura 2000 doelen. De uiterwaard kan mogelijk nog extra
ruimte bieden aan de ontwikkeling van Natura 2000 doelen, bijdragen aan waterstandsdaling en/of als kleinschalige economische en recreatieve invulling geven aan wensen uit de
omgeving. Dit geschiedt in nauw overleg met de agrarische sector, aangezien er grondgebonden bedrijven in het gebied aanwezig zijn.
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de te treffen maatregelen, met een
effect op waterveiligheid. Waar van toepassing wordt aangegeven of het een autonome
ontwikkeling betreft: dit zijn de maatregelen die nu al bijvoorbeeld door middel van LIFE+
of provinciale subsidies worden opgepakt. Alle overige maatregelen betreffen dus de
“wensen” die in het kader van MIRT-verkenning nader worden uitgewerkt.
In de komende paragrafen wordt verder kort inhoudelijk ingegaan op de drie deelprojecten, zoals deze tot op dit moment uitgewerkt zijn. Daarin worden de maatregelen, voor
zover van toepassing, nader toegelicht. Voor een volledige beschrijving wordt verwezen
naar achtergronddocumenten.
Deelproject

Maatregelen

Velperwaarden

Riesweert & De Staart (afgraven en
saneren)
LIFE maatregelen
Vegetatie verwijderen
Eenzijdig aangetakte nevengeul
Uiterwaard verlaging
Langsdam
LIFE maatregelen
Aanleg groene rivier
Doorsteken kade Marsweg
Verlagen toegangsweg
Koppenwaard
Uiterwaard verlaging
Verlaging zomerkade
LIFE maatregelen

Westervoort

Koppenwaard

4.1		

Cumulatief eﬀect
berekende
waterstandsdaling
2 cm

7 cm

30 cm

Autonoom
Nee
Ja
Ja
Nee
nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja

Westervoort
Beschrijving maatregelen Westervoort.

In de uiterwaarden van Westervoort vindt veel high tech bedrijvigheid plaats, in de vorm
van het Putman Recycling/Putman Exploitatie BV en de betonfabriek Struyk Verwo Infra
BV. En er bestaat een plan voor een nieuwe leisure invulling voor de baksteenfabriek
Emptepol. De tussen de bedrijven gelegen graslanden worden hoofdzakelijk agrarisch
benut, een groot deel is Vogelrichtlijngebied (Natura 2000).
De gemeente Westervoort, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben begin 2014
samen met de bedrijven het initiatief genomen om door middel van het Uitvoeringsplan
IJsseluiterwaard Westervoort te onderzoeken op welke manier de ruimtelijke wensen
en opgaves in de uiterwaarden van Westervoort het beste kunnen worden verzilverd.
De gedachte ging daarbij uit naar het vormen van een samenwerking met de belangrijkste grondeigenaren en de gemeente en het verder door ontwikkelen van een
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gemeenschappelijke visie. Gezamenlijk zouden de partijen:
•
•
•

op uitvoering gerichte inhoudelijke detaillering van de plannen moeten
voorbereiden,
een procesomgeving kunnen creëren waarin onderhandeld kan worden met hogere
overheden,
eventueel een uitvoeringskracht voor realisatie moeten zijn.

Het Uitvoeringsplan is inmiddels vastgesteld en in mei j.l. aangeboden aan gedeputeerde
J.J. van Dijk (zie afbeelding 7). Er is gekeken naar de situatie zoals die in onder meer
het Deltaprogramma wordt voorzien en naar de individuele bedrijfsontwikkeling in de
komende vijf á tien jaar. Een klein deel van het gebied wordt op korte termijn ingericht
door middel van een LIFE subsidie. Daarbij worden verschillende habitattypen i.h.k. van
Natura 2000 gerealiseerd.
Voor het Uitvoeringsplan is uitgegaan van een combinatie van maatregelen, namelijk de
aanleg van een eenzijdig aangetakte nevengeul en uiterwaard verlaging. Deze maatregelen vloeien voort uit een theoretisch schetsontwerp dat leidde tot een door Deltares
berekende ca. 7 cm rivierverruiming bij maatgevende rivierafvoer. Daarbij is rekening
gehouden met de toekomstplannen van de individuele bedrijven in de uiterwaard. Voor
de steenfabriek Emptepol wordt uitgegaan van behoud van behoud van de steenfabriek
en de ontwikkeling van nieuwe functies, waaronder outdoor activiteiten, kantoor ruimte,
parkeerruimte en horeca.
Putman Exploitatiemaatschappij BV/ Putman Recycling BV is het grootste bedrijf in de
uiterwaard. Het bedrijf heeft de invaart van de IJssel verbreed om grotere schepen toe te
laten. Ook wordt gewerkt aan de uitbreiding van het bedrijfsterrein, zodat het hoogwatervrije terrein wordt vergroot (zie ook afbeelding 20. Deze uitbreiding is gedeeltelijk reeds
vergund en vastgelegd in het bestemmingsplan. Het bedrijf is bereidwillig om mee te
werken aan de aanleg van de hoogwatergeul en bepaalde recreatieve- en natuurontwikkelingen, onder voorbehoud dat een en ander past binnen reeds gemaakte afspraken.

Afbeelding 10 artist impression van het toekomstbeeld van het bedrijf Putman, bekeken vanaf de dijk.
(uit: Uitvoeringsplan IJsseluiterwaarden Westervoort, impressie LOSstadomland)
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Afbeelding 11: zicht op de IJsseluiterwaard Westervoort, met op de voorgrond de betonfabriek Struyk Verwo Infra, daarachter het bebouwde terrein van Putman Recycling. De overige terreinen worden beweid.

Struyk Verwo Infra BV gaat uit van continuïteit van de huidige activiteiten. Bij deze locatie
bevindt zich een werkloods die pal op de stroming staat, en zodoende weerstand creëert
bij hoog water situaties. In de huidige situatie moet bij extreem hoog water het gebouw
worden ontruimd en opengezet om water te kunnen voeren. Het bedrijf heeft een
wens om de verschillende bedrijfsonderdelen meer te concentreren, o.a. de binnendijks
gelegen opslag. Een eventuele oplossingsrichting in de vorm van projectontwikkeling en/
of verplaatsing wordt echter niet uitgesloten. Het bedrijf staat open voor herstructurering,
en benaderd dit bedrijfsmatig. Overige grondeigenaren hebben aangegeven dat zij onder
voorwaarden open staan voor ontwikkelingen.
Waterschap Rijn en IJssel ziet momenteel geen taak weggelegd in de planuitwerking, in
afwachting van de resultaten van de toetsing van rivierdijken. De eerste resultaten van de
impact analyse zijn inmiddels bekend. Op basis hiervan kan het waterschap een heroverweging maken ten aanzien van haar rol bij Westervoort.
Afbeelding 12: inrichtingsschets Westervoort
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4.2		

Velperwaarden
Beschrijving maatregelen Velperwaarden.

De Velperwaarden is de eerste grote uiterwaard in de gemeente Rheden, met een omvang
van circa 200 ha. Vertrekpunt bij de planontwikkeling van deze uiterwaard is de wil tot
samenwerking met eigenaren, pachters en andere belanghebbenden. Eerste stap in deze
samenwerking was het vaststellen van een grondruilplan die heeft geleid tot een nieuwe,
meer optimale verdeling van grondeigendom en gebruik. Ook zijn de ambities, uitgangspunten en randvoorwaarden voor het inrichtingsplan vastgelegd in een convenant in
2011.
Een belangrijk deel van het Inrichtingsplan De Velperwaarden wordt mogelijk gemaakt
door een LIFE+ subsidie, als onderdeel van het project “Nature development in the
Natura 2000 upper floodplains of the river IJssel”. Het ontwerp richt zich op de realisatie
van verschillende habitattypen in het kader van Natura 2000 (zie verder paragraaf 1.5.2).
Belangrijke basisingreep in het gebied is een vernuftige kavelruil, waardoor agrarische
structuurversterking optreedt voor de in het gebied aanwezige veehouderijbedrijven en
ruimte ontstaat voor natuur- en landschapsontwikkeling. Sluitstuk op de werkzaamheden
is dat het gebied toegankelijker zal worden door middel van een struinpad langs de IJssel.
Voor een verdere toelichting op het project wordt verwezen naar de website van het
Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Afbeelding 13: Uitzicht over Velperwaarden, met terrein De Groot rechts, de snelweg en de Veluwezoom op de
achtergrond.

De in uitvoering zijnde LIFE plannen hebben geen noemenswaardig effect op de
rivierafvoer.
De maatregelen bij het nog niet gefinancierde deel, het stroomlijnen van begroeiing en
obstakels op enkele percelen bovenstrooms in de uiterwaard en de herinrichting van het
gebiedsdeel ”Riesweert & De Staart” leveren een verruiming op van ca. 2 cm. door middel
van het saneren en afgraven van de voormalige stortlocatie De Staart (zie afbeelding 14).
Door de ingrepen op deze locatie wordt de dynamiek van de IJssel in deze gebiedsdelen
dominanter, wordt de impact van klimaatverandering zichtbaar en voelbaar, en wordt de
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invloed van overstromingen op natuur en landschap beleefbaar. De in de rivierkundige
hoofdstukken genoemde verwijdering van de scheepswerf aan de bovenstroomse kant
van de Velperwaarden is tot dusver buiten de planvorming gebleven.

Afbeelding 14: Inrichtingsplan Velperwaarden, deel de Riesweert en De Staart

4.3		

Koppenwaard
Beschrijving te nemen maatregelen Koppenwaard.

De Koppenwaard (circa 100 ha) in gemeente Zevenaar is een baken van rust te midden
van de ontwikkeling van bedrijventerreinen, stedelijke uitbreiding, verblijfsrecreatie,
landbouw en zandwinning. De cultuurhistorische waarden en bijbehorende natuurwaarden krijgen volop de ruimte om tot ontwikkeling te komen. Knotessen en hagen
kenmerken de historische verkaveling. De voormalige kleiputten zijn dichtgegroeid met
ooibos. Het verhaal van de baksteenindustrie wordt verteld. Het Natura 2000-beleid heeft
zijn vruchten afgeworpen. Kenmerkend zijn de groepen ganzen, eenden en steltlopers
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en soorten zoals Ree, Das, Porseleinhoen, Kwartelkoning en Blauwborst. De wandelaar en
fietser zijn te gast in dit gebied, waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan.
Natuurmonumenten heeft samen met de gemeente de visie Herinrichting Koppenwaard,
cultuurhistorie als rode draad (Arcadis 2015) opgesteld. Deze beoogt invulling te geven
aan rivierverruimende ingrepen, landschappelijke aanpassing en recreatieve ontsluiting. Er
zijn ook middelen verworven door middelvan een LIFE+ subsidie voor de realisatie van 40
ha Natura 2000 habitattypen en heeft daartoe inmiddels gronden verworven.
De maatregelen die voorzien zijn voor de Koppenwaard bestaan uit een combinatie van
“groene rivier”, verwijdering van obstakels in de vorm van het doorlaatbaar maken van de
Marsweg, de toegangsweg tot recreatiepark Rhederlaag en maaiveldverlaging. Wanneer
al deze maatregelen worden uitgevoerd, dan leveren deze ca. 30 cm waterstandsverlaging
bij maatgevende rivierafvoer op. Afhankelijk van de behoefte (o.a. afhankelijk van de
DP taakstelling en het in stand houden van de afvoerverdeling) kan de inrichting op de
(middel)lange termijn worden omgebouwd tot een “blauwe rivier”. Dat levert in potentie
niet 30 maar 40 cm waterstandsdaling op ten opzichte van de huidige situatie.
Er komen wandel- en fietsverbindingen door het gebied, o.a. naar de voormalige steenfabriek. Vegetatie en landschapselementen worden ingepast om te voldoen aan zowel de
gewenste inrichting vanuit ecologie en landschap als vanuit riviermaatregelen. Agrarisch
gebruik blijft deels gehandhaafd, in de toekomst zal dit mogelijk verminderen. Ook
kunnen in de toekomst ingrepen worden gepleegd om doorstroming te vergroten, door
bijvoorbeeld een verdergaande kadeverlaging.
Er zal een kleinschalige economische ontwikkeling mogelijk zijn, waarbij toerisme een
drijvende factor is. Het open en rustige karakter van de Koppenwaard blijft gewaarborgd.

Afbeelding 15: Koppenwaard met links de IJssel, rechts het dorp Lathum en op de achtergrond plassen van het Rhederlaag

Een van de grote krachten voor de ontwikkeling in de Koppenwaard, is dat deze adaptief
is. Niet alle maatregelen hoeven in een keer te worden uitgevoerd. In tegendeel, de voorgestelde maatregelen kunnen stapsgewijs over een langere periode worden uitgerold, om
zo in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in beleid en inzichten in hoogwaterveiligheid.
Er kan worden gestart met de no-regret maatregelen zoals nu voorgesteld in het kader
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van de LIFE+ subsidie, later kunnen de kades stapsgewijs worden verlaagd of doorlaatbaar
gemaakt, en/ of het areaal maaiveldverlaging worden vergroot. Op deze manier is het
mogelijk om een nauwere wisselwerking te realiseren met de doelen van het HWBP voor
de primaire kering ter plekke.

Afbeelding 16: concept inrichtingsplan Koppenwaard, LIFE+ doelrealisatie8

8

Herinrichting Koppenwaard, Cultuurhistorie als rode draad, Arcadis, concept, 7 april 2015
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5		

Meerwaarde van het Rivierklimaatpark
Bij een sectorale aanpak is de kans groot dat beslissingen worden genomen die andere
ontwikkelingen in de weg gaan staan. Dit zal in de toekomst gevolgen hebben. Een sectorale aanpak zal ook op weerstand vanuit de omgeving kunnen rekenen. Het is immers juist
de integraliteit, de focus op het gebied als geheel en het samenspel van mogelijkheden
en wensen dat nu door de omgeving wordt gedragen.
Wanneer naar het gebied wordt gekeken enkel vanuit het perspectief veiligheid, dan
zullen ingrepen een negatieve impact hebben. Veiligheid zonder ruimtelijke kwaliteit,
zonder kansen voor economie en recreatie, past niet in dit gebied.
Een te sterke natuurfocus, zonder rekening te houden met andere activiteiten zal evenmin
worden geaccepteerd, net als een puur economische insteek.

5.1		

Water
Hoogwaterveiligheid

De Voorkeursstrategie van het Deltaprogramma voorziet in 2050 een opgave om in
dit gebied te zorgen voor een substantiële waterstandsdaling van circa 50 cm. Deze
waterstandsdaling kan worden bereikt door een verruimingsaanpak, met talrijke
meekoppelkansen.
Voor de IJssel gelden de volgende uitgangspunten9. Tot 2050 moeten de veiligheidsopgaven worden opgelost zonder de inzet van de Rijnstrangen. De maatregelen krijgen de
“IJsselse maat” die aansluit op de karakteristiek van de rivier, kleinschalig, verwevenheid
binnen en buitendijks, grote landschaps- en natuurwaarden, economische en cultuurhistorische waarden.
De maatregelen zijn voor het Rivierklimaatpark als één pakket in het Deltaprogramma
gepresenteerd, welke voldoen aan de opgave van circa 50 cm rivierverruiming. Het gros
van deze verruiming wordt door de Koppenwaard gerealiseerd. Bij Westervoort wordt ca.
7 cm verruiming gerealiseerd en in de Velperwaarden 2 cm op de voormalige stortlocatie
De Staart.
Meerwaarde van het Rivierklimaatpark is dat de opgave feitelijk modulair kan worden
ingevuld. De geprojecteerde ingrepen kunnen getemporiseerd worden uitgevoerd. Op
deze manier kunnen voortschrijdende inzichten, of de beschikbaarheid van middelen, of
nieuwe beleidsdoelen worden ingepast.
Het is nu nog niet zeker of dijkversterking (daarnaast) nodig is. Dit moet uit de nieuwste
toetsing blijken, verwacht tussen 2017 en 2023. Een deel van de veiligheidsopgave kan
hiermee in theorie (deels) ingewisseld worden. Of dat voor de andere functies in het
gebied voordelen biedt moet nader bekeken worden.

Overig water

Aansluitend kan het bergend vermogen van het Rhederlaag mogelijk beter worden benut.
Dit verdient een nadere studie, om te bezien wat de effecten en kansen hiervan zijn.
Ook worden kansen gezien voor het beter aansluiten van beken uit het Veluwemassief op
de IJssel. In Arnhem is in de Structuurvisie een natte en een droge corridor door de wijken
in de richting van de IJssel opgenomen, waarop het regenwater vastgehouden en afgevoerd wordt naar de rivier en deze corridor als basis dient voor de herstructurering van de
9

Deltaprogramma 2015, werk aan delta pag 56 en 57
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wijk. De toename van kwel naar het binnendijks gebied moet worden vermeden.

Instandhouding scheepvaart

In de voorstudie10 voor het Rivierklimaatpark zijn ten aanzien van de scheepvaart enkele
zorgpunten benoemd, met name op het gebied van aanzanding van het zomer bed en
afvoer- en sedimentverdeling. Dit komt doordat o.a. dammen worden verlaagd. Er moeten
dus hoogstwaarschijnlijk mitigerende maatregelen worden genomen. Een van deze
maatregelen is het aanleggen van langsdammen, zoals bij Westervoort wordt voorgesteld.
Hiervoor zijn tot dusver geen middelen gereserveerd.

5.2		

Natuur
Natura 2000

De in het kader van Natura 2000 aangewezen gebieden binnen het Rivierklimaatpark zijn
hieronder weergegeven.

Afbeelding 17: LIFE+ kaart, afkomstig uit aanvraag voor LIFE+ subsidie

De volgende habitats en soorten uit Natura 2000 zijn daarin kenmerkend: meren met
krabbescheer en fonteinkruiden, beken en rivieren met waterplanten, slikkige rivieroevers,
stroomdalgrasland, ruigten en zomen, glanshaver- en vossenstaarthooiland, vochtige
alluviale bossen en droge hardhoutooibossen.
De toekomstige kansen voor deze habitats zijn sterk gerelateerd aan de beschikbare
ruimte. Planten- en dierengemeenschappen migreren vanwege de stijging van de gemiddelde temperatuur vanuit het zuiden naar het noorden via de rivier en haar oevers.
10

Verslag Xpert meetings RWS-DPR 27-08-2013 en 29-01-2014, HKV (21-03-2014)
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Karakteristieken van de flora en fauna

Rivierbegeleidende bossen zijn rijk aan biodiversiteit, niet alleen de soortenrijke zachthout- en hardhoutooibossen, maar ook onder andere vanwege een aantal soorten die hier
tegen de grenzen van hun verspreidingsgebied aanlopen, zoals Witte abeel, Fladderiep,
Haagbeuk, Zomerlinde en Walnoot.
Als bijzondere kruidensoorten voor de rivieren gelden onder andere Bevertjes, Grasklokje,
Gulden sleutelbloem, Kattendoorn, Kleine Pimpernel, Kruisbladwalstro, Ruige weegbree
en Veldsalie .
Wat betreft fauna liggen er in het Rivierklimaatpark mogelijkheden voor kleine en grote
zoogdieren, waaronder Das en Edelhert, en Bever en Otter, zie daarvoor o.a. figuur ecologische verbindingszones.
De gebieden zijn voor trekvogels van betekenis: bijvoorbeeld de Koppenwaard voor
de Kleine Zwaan, Wilde zwaan, ganzen en Smient. Als bijzondere broedvogels zijn hier
Kwartelkoning en IJsvogel gesignaleerd.
Overzichten van de visstand ontbreken in de genoemde rapportages. Verwacht wordt
dat de diepe plassen in het Rhederlaag ecologisch gezien vooral algemene soorten bevat.
Overige wateren zijn wel van belang, en kunnen door ontwikkeling een verbeterd en meer
gevarieerd habitat opleveren voor diverse soorten trekvissen (Aal, Zalm, Rivierprik).
Wanneer de oevers van de IJssel worden ontsteend (in de luwte van mogelijke langsdammen), ontstaan er tevens meer mogelijkheden voor amfibieën en vissen in het
zomerbed.
Aan de linkeroever van de IJssel liggen in de Velperwaarden de overgang naar de
stuwwal met de beekmondingen, uitgestrekte uiterwaarden en de langgerekte rivieroever. Aan de rechteroever liggen kansen voor habitats die gekoppeld zijn aan de hoge
oeverwallen, voormalige ontgravingen, graslanden, rivieroevers en rivierkwelmilieus.
Het Rivierklimaatpark beoogt deze natuurtypen in het hele projectgebied met elkaar te
verbinden. Op deze manier ontstaat een samenhangend geheel dat voor flora en fauna de
ruimte biedt.

5.3		

Economie/bedrijvigheid

De in dit gebied karakteristieke riviergebonden bedrijvigheid, de productie en circulaire
bewerking van bouwmaterialen, recreatie en grondgebonden agrarische productie blijven
zoveel mogelijk deel uitmaken van het landschap. Hierdoor blijven de herinrichtingskosten en beheerkosten relatief beperkt. Ook biedt het Rivierklimaatpark omliggende
bedrijventerreinen een meekoppelkans om te gaan met bijvoorbeeld toenemende
hittestress en waterberging.
In de Velperwaarden timmeren diverse agrarische bedrijven hard aan de weg om hun economische situatie te verbeteren. Dit is mede mogelijk gemaakt door de grondruilen die
hebben plaatsgevonden, die medegefinancierd zijn door de beschikbaar gestelde LIFE+
subsidie. Zo groeit Zuivelboerderij IJsseloord uit tot een Landwinkel, plaatsing van zonnepanelen is gefinancierd door middel van crowdfunding, en er is sinds kort de verkoop
van ganzenvlees begonnen. Bij de biologische boerderij aan de Veerweg, gaan natuur en
agrarische activiteiten in harmonie met het landschap en met elkaar verder. Ook blijven
een tweetal veehouderijen actief in het gebied.
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Koppenwaard

De Koppenwaard kenmerkt zich door agrarische activiteiten en het aansluitende recreatieterreinen Rhederlaag. Natuurmonumenten heeft onlangs de voormalige steenfabriek
verworven, deze biedt perspectieven voor een kleinschalige economische ontwikkeling,
waarbij een horeca aangelegenheid een van de mogelijkheden is.

Arnhem

Binnen de invloedssfeer van het
Rivierklimaatpark bevinden zich de bedrijfsterreinen IJsseloord II en De Beemd.
Werknemers van deze terreinen gebruiken
de aanpalende dijken als uitloopgebied. Er
worden kansen gezien om ontwikkelingen
te koppelen aan de “vergroening” van de
terreinen, dat een imago voordeel kan opleveren, en een beter vestigingsklimaat. Het
gaat daarbij onder andere om tegen gaan
van hittestress (zie afbeelding 18 hiernaast),
en de berging van water.

Afbeelding 18: kaart van de verwachte hittestress in
de woonwijk Presikhaaf (rood vlak) Arnhem, met de
wens om verkoelende werking vanuit de rivierzone
(blauw) te versterken

De regio investeert in een Waterbus, die het gebied vanaf het water zal verbinden.

Scheepvaart

De scheepvaart op de IJssel zal in de komende jaren toenemen. Er zal meer transport
plaatsvinden over water, dit vergt een voldoende vrije doorvaart op de rivier.

5.4		

Recreatie/beleving

Door de rivieroevers en de uiterwaarden over grote oppervlakte toegankelijk te maken,
wordt de wens van de omgeving ingevuld, om weer in contact te komen met de rivier.
Daarmee keren vier gemeenten het gezicht naar
de IJssel. De opgaven die gepaard gaan met klimaatverandering en -adaptatie vervullen hier een
sleutelrol in.
De openstelling van de uiterwaarden kan verder
zorgen voor een vermindering van de recreatiedruk van de Veluwezoom. Ook bezoekers van
het Rhederlaag kunnen verder naar de IJssel
trekken dan nu het geval is. Deze twee gebieden
hebben gezamenlijk ca. 3 miljoen toeristische
bezoeken per jaar. Door deze wat meer te verspreiden wordt de druk beter verdeeld, en kan het
Rivierklimaatpark mogelijk aanvullend financieel
voordeel behalen. Daarbij moet uiteraard wel rekening worden gehouden met randvoorwaarden
vanuit de scheepvaart, eigendom en gebruik en er
zal meer toezicht nodig zijn.
In het gebied worden voorzieningen aangelegd
die de uiterwaarden toegankelijker maken. Er
worden kleinschalige initiatieven ontplooid langs
het water waar recreanten kunnen genieten van
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de rivier. In de Velperwaarden wordt een begin
gemaakt met een 6 kilometer lange struinroute
langs de IJssel. In Westervoort is voorzien in een
aantrekkelijke wandelroute langs en over een
hoogwatergeul en naar een speelstrand bij de
IJsseloever. Rond de historische steenfabriek
komen recreatieve voorzieningen, gecombineerd
met leisure.
In de Koppenwaard voorziet de inrichtingsvisie
in een aantal wandelroutes, een fietsroute en
struinroutes.
Inmiddels is begonnen met een experiment met
een pendelboot voor wandelaars en fietsers, om
de beide oevers van het Rivierklimaatpark beter te
ontsluiten, alsook de aangrenzende gebieden in
Arnhem, Doesburg en Nijmegen.

Afbeelding 19: voorstel wandelroutes Rivierklimaatpark, deelgebied Velperwaarden (geel) deelgebied IJsselwaarden (blauw)
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6		
6.1		

Aandachtspunten voor de Verkenning (MIRT2)
Samenhang met andere projecten

De visie kijkt op gebiedsniveau. Daardoor kunnen er betere afwegingen worden gemaakt
en combinaties worden gezocht tussen de verscheidenheid aan beleidsdoelen en programma’s die van invloed zijn op het Rivierklimaatpark. Dit werkt doelmatiger en het
versterkt het uiteindelijke resultaat.

Rijksprojecten

Vanuit het Nationale perspectief zijn momenteel drie zaken van direct belang. Het
programma Stroomlijn is in uitvoering en moet eind 2016 gereed zijn. Dit heeft de
nodige impact op de natuurwaarden van het Rivierklimaatpark, zie ook verderop. De
Kaderrichtlijn water (KRW) heeft doelstellingen in het gebied bij de Koppenwaard en in
Westervoort en men onderzoekt of er meer ruimte te benutten is om aan de doelen te
voldoen. Doorloop is tot uiterlijk 2027.
Daarnaast heeft Staatssecretaris Dijksma (ministerie van Economische Zaken) de
Natuurambitie Grote Wateren 2050 onlangs aan de Tweede Kamer toegestuurd, de streefbeelden uit dit rapport kunnen bijdragen tot een sterkere samenhang tussen waterbeleid
en natuurbeleid.
Vanuit waterveiligheid heeft het Deltaprogramma het Rivierklimaatpark als kansrijk
project bestempeld, en daartoe is onder andere deze MIRT verkenning in voorbereiding.
Het natuurbeleid wordt door de provincies uitgevoerd, met als voorbeeld de uitvoering van N2000 maatregelen met cofinanciering van de provincie Gelderland,
Natuurmonumenten en de Europese Unie.

De gemeenten zijn actief

Het Masterplan Westervoort-Noord van de gemeente Westervoort beoogt invulling te
geven aan zowel economische als sociale ontwikkelingen in het gebied. Door de drie
bedrijven en overige grondeigenaren in de uiterwaarden te betrekken bij het recente
Uitvoeringsplan worden meerdere wensen ingevuld: een actieve en toekomstbestendige
economische invulling, die werkgelegenheid blijft bieden; een adaptieve, klimaatbestendige inrichting die bijdraagt aan de wateropgave; een versterkte corridor voor flora en
fauna en een aantrekkelijke recreatieve invulling.
Gemeente Arnhem legt de lat hoog als waterbeheerder. Hier kan op aangehaakt worden.
Zo wordt o.a. gekeken naar het toekomstig benutten van grondwaterstromen voor het
genereren van bodemenergie (koude-warmte opslag), waarbij ook naar de uiterwaard
wordt gekeken. Er wordt gekeken naar de verkoelende werking van de IJssel tijdens
hittestress in woonwijken. Er wordt personenvervoer te water ontwikkeld dat het rivierengebied toeristisch/ recreatief, maar wellicht ook voor het forensenverkeer kan verbinden.
Gemeente Rheden kent een grootschalige groene ontwikkeling in de Havikerpoort, die
ook een economische component heeft (zandwinning) en die direct van invloed kan zijn
op ontwikkelingen in het Rivierklimaatpark. Het terrein De Groot is een locatie waar mogelijk economische activiteiten gevestigd gaan worden, deze moeten dan een afdoende
inbedding in het gehele Rivierklimaatpark krijgen. Gezien het belang van de locatie, in
relatie tot natuur en waterveiligheid, moet hier goed op worden geanticipeerd.
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In Zevenaar spelen ontwikkelingen rondom het Rhederlaag (ontgronding) en een overnachtingshaven. Ook hier geldt dat het ontwikkelingen zijn die een mogelijke (negatieve)
impact hebben op het Rivierklimaatpark wanneer ze niet worden aangehaakt. Dit moet in
de MIRT verkenning gebeuren.

Regionale invloeden

Waterschap Rijn en IJssel is intensief betrokken bij de 3de toetsing van de primaire keringen
langs o.a. de IJssel. De inzichten die daar nu worden opgedaan zijn mede bepalend voor
de invloed die het HWBP zal hebben op het Rivierklimaatpark. Vooral op gebied van
nut en noodzaak, maar ook ruimtebeslag, kosten en fasering zal dit een enorme impact
kunnen hebben op finale keuzes en mogelijkheden voor andere ontwikkelingen. Daarbij
wordt vooral de relatie tussen en uitwisselbaarheid van rivierverruimende maatregelen
(met positieve uitstraling op b.v. natuur en recreatie) en dijkversterking essentieel.
Daarnaast bereidt het waterschap momenteel het project Waterhuishoudkundig
Inrichtingsplan Havikerwaard voor. Dit wordt in samenwerking met gemeente Rheden,
Vitens en provincie Gelderland opgepakt en richt zich op verdroging rond de bronbossen
bij landgoed Middagten. Dit is een goed voorbeeld van het type maatregelen dat in de
toekomst wellicht vaker nodig zal zijn in en rond het Rivierklimaatpark.
Vanuit provinciaal oogpunt is reeds aangegeven wat de relaties tussen beleidsdoelen en
het Rivierklimaatpark zijn. Er zijn daar boven op nog enkele andere, wellicht minder voor
de hand liggende beleidslijnen die een impact kunnen hebben in de nabije toekomst.
Eén daarvan is het nog niet definitief vastgestelde Natura 2000 beheerplan Rijntakken,
dat zal bepalen hoe het Natura 2000 beleid wordt verankerd. Dit kan mogelijk limitatief
werken voor andere (lokale dan wel nationale) doelen, maar ook juist een enorme impuls
geven aan de realisatie van doelen.

6.2		

Maatschappelijk draagvlak

Initiatiefnemers van het Rivierklimaatpark zijn Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Zij hebben vanaf 2010 de belangrijkste lokale en regionale bestuurders gevraagd
om de visie mede te ontwikkelen. De vier gemeenten Rheden, Westervoort, Arnhem
en Zevenaar onderstrepen het belang van het Rivierklimaatpark. Ook de provincie
Gelderland omarmt het initiatief, als onderdeel van het Gelderse Klimaatprogramma en
het Gebiedsontwikkelingsprogramma. Waterschap Rijn en IJssel is vanaf 2013 aangehaakt
vanuit mogelijke synergievoordelen bij het dijkbeheer en oppervlaktewaterbeheer. En
Rijkswaterstaat Oost-Nederland is toegetreden tot het bestuurlijke overleg vanwege de
samenhang met de rivierveiligheidsopgave Deltaprogramma Rivieren, vaarwegbeheer en
andere opgaven.
De ontwikkelingsvisie uit 2013 is samengesteld uit een aantal ronde tafelbijeenkomsten
per gemeente. Daaraan hebben deelgenomen:
-------

Agrarische natuurvereniging
Duivense Broek
Agrarische Natuurvereniging
VSR
Voortgroep Westervoort
Rhedens dorpsbelang
Belangenvereniging De Steeg
Werkgroep Lathum

-----

Watersportvereniging De Engel
LTO De Liemers
Groenforum Arnhem
Diverse agrariërs uit de verschillende deelgebieden, o.a. dhr
Bus, Lubbers, Hartogh, Reijers,
Nieuwenhuis, e.a. Diverse
omwonenden
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---------

Milieudefensie
Imkervereniging Arnhem-Velp
Toeristisch Platform
Stichting Rhederlaag Natuurlijk
Recreatiepark Rhederlaagse
Meren
Leisurelands
IVN Oost-Veluwezoom
Stichting EcoVrede

------

Parkmanagement Kleefsewaard
en IJsseloord II
Struyk Verwo Infra BV
Putman Recycling BV
Emptepol Handelsmaatschappij
BV
Vitens

Deze lijst is uiteraard niet uitputtend, maar geeft een beeld van de betrokkenheid vanuit
de streek zelf. Dit onderstreept verder de winst die het project oplevert: samen sterk! Waar
partijen elkaar gevonden hebben is het tussen bedrijvigheid en natuur. De meeste discussies gaan over het spanningsveld tussen de agrarische sector versus de wensen van uit
recreatie en natuur.
Hierboven is geschetst hoe de verschillende bestuurlijke partijen mede vormgeven aan
het Rivierklimaatpark, zonder formele besluitvormingsstructuur. De inhoud is leidend,
lokale initiatieven worden opgetuigd die door de lokale besturen worden ondersteund.

Afbeelding 20: Westervoortse uiterwaarden, met terrein Putman, op de achtergrond het centrum van Arnhem.

6.3		

Synergie en meekoppelkansen
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

De dijkbeheerder voor dijkring 48 is het Waterschap Rijn en IJssel. Dit waterschap is vanaf
een vroeg stadium betrokken bij de visievorming. Direct belang voor het waterschap is
dat de ontwikkelingen geen negatieve invloed hebben op de primaire keringen langs de
IJssel.
Uit de verlengde derde toetsing van de primaire waterkeringen blijkt dat de dijken langs
dit traject van de IJssel voldoen aan de huidige normering. Er is tot dusver geen noodzaak
om hier nu maatregelen te nemen.
Uit eerste, mondelinge resultaten uit de zogenaamde impact analyse blijkt een aanzienlijke opgave voor dijkverbetering langs de totale IJssel, om te voldoen aan de nieuwe
normering. Het dijktraject gelegen in het Rivierklimaatpark blijken uit de eerste conclusies
niet te voldoen voor de faalmechanismen hoogte en piping, wel voor macro stabiliteit.
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Het treffen van rivierverruimende maatregelen draagt bij aan de realisatie van ca. 11 km
dijkverbetering vanuit het faalmechanisme hoogte, en voor ca. 5km vanuit het faalmechanisme piping. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het MIRT onderzoek van
de provincie Gelderland.
Er moet gekeken worden naar de verre toekomst, waarbij een duurzame en robuuste
oplossing wordt gevonden, waarbij de klimaatopgave wordt opgevangen met rivierverruiming. De in het Rivierklimaatpark voorgestelde maatregelen geven hier grotendeels
invulling aan. Aanpassingen aan de primaire kering zullen zich in de toekomst richten op
sterkte, en wellicht minder op hoogte. In beide gevallen zal echter gezien de bebouwing
binnendijks een ruimtelijk beslag in de uiterwaard nodig zijn, dat gecompenseerd moet
worden. Het project kan aan die compensatie een bijdrage leveren.

Zoetwater/ waterberging

Secundair (maar onderbelicht) voor het waterschap, is het belang van de waterhuishouding in binnen- en buitendijks gebied. Het gaat dan om voorkomen van wateroverlast
binnendijks, alsook oplossen van (toekomstige) droogte problemen. Bij de Koppenwaard
wordt hier al enige aandacht aan gegeven, zie daarvoor het inrichtingsplan Koppenwaard
en de website van het Rivierklimaatpark.
Zo levert de gangbare dijkversterking mogelijk aanvullend kwelbezwaar binnendijks op.
Daarvoor zullen dan aanvullende maatregelen moeten worden getroffen, met aanzienlijke
(bijkomende) kosten voor de maatschappij. Door een andere ruimtelijke ingreep te plegen
in de uiterwaarden, kan dit worden voorkomen.

Kader Richtlijn Water (KRW)

Momenteel liggen er al KRW doelen in het Rivierklimaatpark, deze vloeien voort uit de
Tranche 1 opgave. Toekomstige ontwikkelingen in het gebied mogen hierop geen nadelig
effect hebben.
Op dit moment voert RWS een MIRT-verkenning uit voor de KRW Tranche 2 opgave. De
projecten moeten tussen circa 2016 - 2025 worden gerealiseerd. Hiervoor is € 2 miljoen
beschikbaar. De ruimte langs de IJssel is beperkt om de voorgenomen doelen te realiseren: 19,3 km nevengeul, 6,8 km strang, 126 ha uiterwaardverlaging en 30 km natuurvriendelijke oevers. Besluitvorming over KRW Tranche 2 volgt eind 2015, gelijktijdig met de
voorliggende verkenning.
In verkennende gesprekken tussen NM en RWS-ON over meekoppel- / synergiekansen
tussen RKP en KRW-doelen, is geconcludeerd dat dit verdere uitwerking behoeft. Eisen
vanuit KRW voor bijvoorbeeld geulen zijn anders dan in het kader van rivierverruiming.
Maatregelen die in het kader van het rivierklimaatpark mogelijk een bijdrage kunnen
leveren aan KRW-Tranche 2 zijn:
--

--

Een nevengeul door de Koppenwaard, indien deze gedurende het hele jaar kan
meestromen met lage snelheid (circa 10 m3/s). Hiervoor zou o.a. een duiker in de
Koppendam nodig zijn, gebruik gemaakt moeten worden van bestaande laagtes in
de geplande groene rivier, de aanleg van flauwe oevers moeten worden gerealiseerd
en zicht moeten zijn op de levensvatbaarheid voor met name stroomminnende
soorten in de plassen in het Rhederlaag;
In Westervoort kan een doortrekking van de hoogwatergeuls in stroomopwaartse
richting onder de Westervoortse brug een aanzienlijke meerwaarde leveren. Dit is
grondgebied van RWS, daarnaast valt het tot dusver buiten het Rivierklimaatpark.
RWS heeft aangegeven dit mee te nemen in haar verkenning voor KRW.
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Langsdammen

Aanhoudende erosie en aanzanding in het zomerbed van de rivieren is aanleiding
geweest voor het zoeken naar kansen voor langsdammen. Deze twee issues worden
naar verwachting urgenter in de komende jaren, met name door de diverse ontwikkelingen in het rivierengebied vanuit programma’s als KRW, Ruimte voor de Rivier en
Deltaprogramma. RWS verwacht dat dit zal leiden tot hogere beheer- en onderhoudskosten voor het vaarwegbeheer.
In de MIRT-verkenning Duurzame Vaarroute Rijntakken is gekeken naar mogelijke maatregelen om deze problematiek aan te pakken. RWS-ON is verzocht om, als uitwerking van
een mogelijke aanleg in de (nabije) toekomst van langsdammen, in een voorverkenning
meekoppelkansen voor langsdammen te inventariseren en daarbij in eerste instantie in
te zoomen op het splitsingspuntengebied. De aanleg van langsdammen kan meerdere
doelen dienen:
Naast de scheepsvaart belangen, kunnen langsdammen een bijdrage leveren aan integrale gebiedsontwikkeling, door de vergunbaarheid van maatregelen in het winterbed te
vergemakkelijken. Ook bieden langsdammen aanknopingspunten voor meerdere doelen:
------

toename van oeverdynamiek wordt meer mogelijk, waardoor KRW-doelen gediend
kunnen worden;
(meestromende) nevengeulen in de uiterwaard zijn beter mogelijk;
er ontstaan kansen voor recreatie;
door het verlagen van de waterstanden kan de taakstelling voor hoogwaterveiligheidsprojecten langs de rivieren worden verlicht;
energieopwekking met visvriendelijke turbines.

Het Uitvoeringsplan uiterwaarden Westervoort bevat een voorstel om de rechter rivieroever te voorzien van langsdammen. Hierdoor worden zowel waterstaatsdoelen als
ecologische doelen verwezenlijkt.

Programma Stroomlijn

RWS is begin 2015 begonnen met de uitvoering van de 3de tranche van het stroomlijnbeleid. Beoogd wordt alle niet-vergunde begroeiing, die in de uiterwaarden in de
zogenaamde stroombaan staat, te verwijderen. Uit een eerste verkenning door RWS-ON,
is gebleken dat de ingrepen in het Rivierklimaatpark aanzienlijk zijn. Er zijn gesprekken
gevoerd om te bezien of een bijzondere status voor het Rivierklimaatpark mogelijk
is, of dat meer maatwerk mogelijk is, aangezien immers het Rivierklimaatpark beoogt
de samenhang tussen groene en blauwe en recreatieve en bedrijfsmatige functies te
optimaliseren.
Daaropvolgend is voor de Koppenwaard voorgesteld om door Stroomlijn een “DO min11”
op te stellen, op basis van de inrichtingsvisie voor de Koppenwaard, zoals door NM
opgesteld. Deze wordt ter besluitvorming voorgelegd aan RWS. Deze DO min kent een
hogere mate van te behouden begroeiing ten opzichte van het oorspronkelijke plan van
Stroomlijn. Ook worden nu aanvullende ecologische onderzoeken uitgevoerd en worden
locaties bepaald die om ecologische redenen voor behoud in aanmerking komen. Ook
dit wordt aan RWS-ON voorgelegd. Tevens hebben de betrokken gemeenten hebben
verzocht om voor het gehele Rivierklimaatpark een Definitief Ontwerp op te stellen, opdat
voor het gehele gebied een eenduidig beeld wordt verkregen.
11

Uitvoering door Courant, verantwoordelijk voor planvorming van Stroomlijn in het RKP gebied, in
opdracht van RWS.
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Landbouw

Door toepassing van een verbeterde verkaveling door middel van o.a. uitruil, worden
meerdere doelen bereikt. Enerzijds wordt het bestaande landbouwareaal in de uiterwaarden minder versnipperd en dus economisch rendabeler. Anderzijds, door het deels
uit productie halen van gronden en door het inzetten van agrarische verenigingen bij het
natuurbeheer, worden ecologische/ natuurdoelen verwezenlijkt.
In de Velperwaarden is dit het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. De rivierkundige
taakstellingen in het kader van het Deltaprogramma wordt grotendeels afgewenteld op
andere deelprojecten zoals bij Westervoort en bij Zevenaar.

Energie

Er is een privaat initiatief om energie op te wekken ín het zomerbed. Door de aanleg van
verticale turbines kan energie worden opgewekt voor lokaal gebruik. Dit zou bij een aan
te leggen langsdam ter hoogte van Westervoort kunnen worden uitgewerkt. Andere
kansen zijn Koude-Warmte opslag (KWO) in de uiterwaarden.
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7		 Samenvatting
Het Rivierklimaatpark IJsselpoort, gelegen vlakbij Arnhem en de Veluwezoom, is een
gebied dat gekenmerkt wordt door een rijke historie en een gevarieerd, maar versnipperd
landgebruik. Vier gemeenten keren al vanaf 2010 het gezicht naar de rivier en maken
het 1000 hectare grote gebied aantrekkelijker en toegankelijker. De regio heeft een
Ontwikkelingsvisie uitgewerkt, die ten dele al wordt gerealiseerd. Onder omwonenden,
gebruikers, ondernemers, en bestuurders is breed draagvlak voor een integrale, samenhangende aanpak van het gebied. Deze aanpak is ontstaan vanuit de gedachte dat
klimaatverandering een integrale opgave vereist. Er ligt nu voor het Deltaprograma een
kans om mee te liften en de Ontwikkelingsvisie vaart te geven.
In de MIRT verkenning rond de ontwikkeling van het Rivierklimaatpark moeten diverse
zaken worden verkend. Hieronder volgt een, niet uitputtende, opsomming van
aandachtspunten:
-----

bepalen van de formele verankering van het Rivierklimaatpark, de daarbij behorende structuren en bestuurlijke afspraken.
invloed van HWBP op de veiligheidsopgave en nadere bepaling van uitwisselbaarheid van elementen, synergiekansen en fasering van implementatie van doelen.
nadere uitwerking van overige meekoppelkansen van (Rijks-)programma’s en
beleidsdoelen, zoals in het rapport omschreven.
uitwerking van de drie deelprojecten Velperwaard, Westervoort en Koppenwaard en
de samenhang met de rest van het Rivierklimaatpark, bijvoorbeeld op het vlak van
recreatieve structuren.

| 37

Stroming bv
38 |

Rivierklimaatpark IJsselpoort | MIRT1-onderzoek

Postbus 31070
6503 cb Nijmegen
www.stroming.nl
info@stroming.nl

