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  Voorwoord 

Rijkswaterstaat – Programmadirectie Ruimte voor de Rivier – van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu is voornemens om op een traject langs de Waal tussen Wamel 
(circa rivierkm. 911) en Gorinchem (circa rivierkm. 953) rivierverruimende maatregelen 
te nemen waardoor het water ook op langere termijn veilig kan worden afgevoerd. Het 
betreft twee projecten uit de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier: 

- Kribverlaging Waal Fort St. Andries (traject Krib-W3) 
- Kribverlaging Beneden-Waal (Krib-W4) 

 
Als alternatief voor een deel van de kribverlaging Waal Fort St. Andries worden 
langsdammen aangelegd in plaats van kribverlaging.  
De ingreep kan effecten hebben op natuurwaarden, milieu en leefbaarheid. 
Rijkswaterstaat Oost Nederland heeft Bureau Waardenburg samen met Bureau 
Bodemview opdracht verstrekt om op basis van de verwachte effecten te bepalen of 
het project MER-plichtig is. 
 
Aan de totstandkoming van dit conceptrapport werkten mee: 
Wendy Liefveld projectleiding, rapportage, expert kennis natuur en water 
Didier van Det  rapportage, expert kennis water, bodem en milieu   
Mascha Visser  rapportage, expert kennis landschap en cultuurhistorie 
Sjoerd Dirksen  kwaliteitsborging rapportage 
 
Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. 
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg is ISO gecertificeerd. 
Vanuit Rijkswaterstaat werd de opdracht begeleid door Karin van Andel. Wij danken 
hen voor de prettige samenwerking. 
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 1 Inleiding  

 1.1 Waarom deze MER beoordeling? 

Rijkswaterstaat, Programmadirectie Ruimte voor de Rivier is voornemens om kribben te 
verlagen en langsdammen aan te leggen in de Waal ter hoogte van het traject Wamel 
(kilometerraai 911,5) tot Gorinchem (kilometerraai 952,6) in de gemeenten Tiel, 
Maasdriel, Neerijnen, West Maas en Waal, Lingewaal, Zaltbommel en Gorinchem. Als 
onderdeel van de voorbereiding van dit project wordt getoetst of hiervoor een 
milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld.  
 
Een milieueffectrapportage is een uitgebreid onderzoek naar effecten op natuur, milieu 
en leefbaarheid. Een milieueffectrapportage is altijd gekoppeld aan een besluit, in dit 
geval het Besluit inzake het projectplan Waterwet. Niet voor alle projecten is het 
opstellen van een Milieueffectrapport noodzakelijk. Voor een groot aantal projecten 
volstaat een globale beoordeling van de milieueffecten. Een landelijk vastgestelde lijst 
somt de projecten op waarvoor een m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd: de 
zogenaamde D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Per 1 april 
2011 is dit besluit gewijzigd. Op deze lijst staat de volgende, voor dit project relevante, 
m.e.r.-beoordelings-plichtige activiteit: 
 
- Activiteit 3.2: De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of 

beperking van overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en 
rivierdijken.  

 
De beoordeling van activiteit 3.2 is gekoppeld aan het besluit inzake het projectplan 
Waterwet. In een m.e.r.-beoordelingsnotitie wordt de vraag beantwoord of er een 
MER gemaakt moet worden vanwege belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit 
voor het milieu kan hebben (art. 7.16 Wm e.v.). Hierbij moet rekening gehouden 
worden met de criteria uit bijlage III van de M.e.r.-richtlijn:  

– kenmerken van het project  
– plaats van het project 
– kenmerken van het potentiële effect. 

 

 1.2 Besluitvorming 

Uit de beoordelingsnotitie blijkt of de effecten van de kribverlaging en aanleg van de 
langsdammen in de Waal zo groot zijn dat een MER noodzakelijk is. Het besluit ‘MER: 
ja of nee’ wordt genomen door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is in dit geval 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland vanwege de koppeling aan het projectplan Waterwet. 
Het bevoegd gezag besluit in een zo vroeg mogelijk stadium van de voorbereiding van 
het plan of er al dan niet een MER moet worden opgesteld. De resultaten van het 
onderzoek worden vervolgens meegenomen bij de (verdere) ontwikkeling van de 
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plannen. Wanneer het bevoegd gezag beslist dat er geen MER gemaakt hoeft te 
worden, dan moet dit gepubliceerd worden in de Staatscourant. Daarnaast moet de 
beslissing over het al dan niet laten opstellen van een MER worden gepubliceerd in een 
of meer dag-, nieuws-, of huis aan huis bladen. Er zijn geen mogelijkheden tot bezwaar 
en beroep tegen het besluit om al dan niet een MER te doen. Bezwaren hierover 
kunnen wel ingebracht worden tijdens de Waterwetprocedure. 
 

 
Figuur 1.1 Schema procedure MER beoordeling 

 1.3 Algemene gegevens initiatiefnemer 

Het project is een initiatief van Rijkswaterstaat, Programmadirectie Ruimte voor de 
Rivier, van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Rijkswaterstaat. Programmadirectie Ruimte voor de Rivier 
Griffioenlaan 2 
3526 LA  Utrecht 
 
Postadres: 
Postbus 24103 
3502 MC Utrecht 

 1.4 Leeswijzer 

In deze notitie wordt eerst in het kort het plan beschreven. Vervolgens wordt bekeken 
of er ‘belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu’ zijn ter plaatse van de 
voorgenomen ingreep of in de nabijheid hiervan. Ten derde wordt beschreven welke 
gevolgen de plannen hebben voor het milieu. Tenslotte wordt beoordeeld of de 
gevolgen mogelijk zodanig zijn dat een MER moet worden uitgevoerd. 
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 2 Het plan  

 2.1 Kader  

Hoogwaterveiligheid  
Als gevolg van de perioden met hoogwater in 1993 en 1995 heeft de regering in 2006 
besloten dat de hoogwaterveiligheid in het rivierengebied moet worden vergroot. 
Hiervoor zijn 39 maatregelen opgesteld die uiterlijk in 2015 moeten zijn uitgevoerd. 
Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de 
Rivier. Twee van deze maatregelen zijn het verlagen van de Waalkribben en vijf 
kribvakken bij Fort St. Andries en de Beneden-Waal. De hydraulische taakstelling (het 
aantal centimeters waterstandsverlaging die wordt bereikt door het uitvoeren van de 
maatregel) is door Projectdirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) vastgesteld in de brief 
‘Werktaakstelling PKB maatregel Kribverlaging Waalbochten, Kribverlaging Midden-
Waal, Kribverlaging Fort St. Andries en Kribverlaging Beneden Waal’, d.d. 29 
september 2008. Hierin zijn voor de trajecten Waal Fort St. Andries en Beneden Waal 
de volgende werktaakstellingen vastgelegd: 
 

Maatregel Codering Werk-

taakstelling* 

Kilometrering Uitvoerings-

periode 

Kribverlaging Waal Fort St. Andries Krib-W3 -0,09 cm 914,7-934,2 2012-2015 

Kribverlaging Beneden Waal Krib-W4 -0,07 cm 934,2-953,0 2012-2015 

* Als werktaakstelling geldt het aantal centimeters waterstandsverlaging die wordt bereikt door het uitvoeren 

van de maatregel. 

 
Kribverlaging 
 

 
Figuur 2.1: Trajecten kribverlaging Waal 
 
Door het verlagen van kribben en acht verlande kribvakken neemt de ruwheid (lees: 
weerstand) van het zomerbed af. Daardoor kan in perioden van hoog water meer 
water worden afgevoerd. Dit heeft een waterstandsverlaging van de rivier tot gevolg.  
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De PKB verdeelt de kribverlaging in de Waal in vier trajecten, te weten W1a, W2, W3 
en W4.  
 
Het verlagen van kribben wordt gefaseerd uitgevoerd. In de zomer van 2009 is 
begonnen met het verlagen van 100 kribben in de Midden-Waal (fase 1: traject Krib-
W2). In het voorjaar van 2011 is de tweede fase van traject Krib-W2 aanbesteed. Het 
voorliggende projectplan heeft betrekking op fase 3, de trajecten Krib-W3 en Krib-W4. 
De kribverlagingsprojecten Krib-W1a en Krib-pk (Pannerdensch Kanaal) zullen niet 
worden uitgevoerd. Doordat de PKB-maatregel Dijkteruglegging Lent meer 
waterstandsverlaging realiseert dan verwacht, is de noodzaak van kribverlaging in de 
Waalbochten (traject Krib-W1a) verdwenen. De PKB-maatregel Uiterwaardvergraving 
Huissense Waarden zorgt voor de gewenste waterstandsverlaging op het traject van 
het Pannerdensch Kanaal (traject Krib-pk). Kribverlaging aldaar is voor de doelstelling 
van het project een terugvaloptie. 
 

Intermezzo: Functie van kribben 
Kribben zijn gezichtsbepalende elementen in het Nederlandse rivierenlandschap, ze 
hebben als voornaamste functie de rivier de Waal stabiel te houden en de vaarweg 
voor de scheepvaart bevaarbaar te houden. Kribben spelen een belangrijke rol bij de 
afvoer van water, sediment en ijs. Bovendien worden de kribben vaak gebruikt voor 
recreatiedoeleinden. 

 
 

Alternatief voor kribverlaging 
Als alternatief voor een deel van de kribverlaging heeft Rijkswaterstaat Oost-
Nederland, in opdracht van het ministerie van I&M, een referentiestudie uitgevoerd 
naar de aanleg van langsdammen in twee lange binnenbochten van de Waal. In het 
derde kwartaal van 2011 besluit de Staatssecretaris of dit alternatief doorgang krijgt 
middels een ‘omwisselbesluit’. In geval van een positief besluit, zullen de kribben op dit 
traject (kmr. 911,5 t/m 922,0) niet worden verlaagd. De realisatiefase van de 
langsdammen zal in combinatie met het project kribverlaging worden uitgevoerd in 
opdracht van Programmadirectie Ruimte voor de Rivier.    
 
Langsdammen vormen een alternatief voor een deel van de geplande kribverlagingen 
langs de Waal. Er zijn wel hogere kosten aan verbonden. Ondanks deze hogere kosten 
zijn langsdammen op nadrukkelijk verzoek van Rijkswaterstaat Oost-Nederland en het 
ministerie van I&M opgenomen als alternatief. De hoofdreden hiervoor is dat 
langsdammen meerdere doelen dienen. Naast hoogwaterveiligheid zijn er positieve 
effecten voor scheepvaart, ecologie en waterhuishouding te verwachten.  
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Intermezzo: Wat is een langsdam? 
Een langsdam is vergelijkbaar met de bekende kribben, maar ligt in plaats van dwars, in 
de lengterichting van de stromingsrichting van de rivier (zie bijlage 1). Langsdammen, 
of ook wel langskribben, hebben vanwege hun gestroomlijnde ligging diverse 
voordelen voor de hoogwaterveiligheid, scheepvaart, morfologie en ijsafvoer. Tussen 
de langsdam en de vaste oever ontstaat een oevergeul met rustiger omstandigheden 
die ecologisch een waardevol onderdeel van het rivierengebied zijn.  
 
Waarom een pilot? 
Langsdammen zijn in Duitsland al met succes toegepast. In Nederland kennen we een 
paar voorbeelden, maar niet op deze schaal en in deze vorm. We hebben nog geen 
ervaring met de aanleg en effecten van regelbare langsdammen. Uit 
monitoringsgegevens blijkt dat de langsdammen in Duitsland diverse positieve effecten 
hebben op rivierkundige en ecologische aspecten. Of alle voorspelde positieve effecten 
ook daadwerkelijk in de Nederlandse situatie zullen optreden kan worden vastgesteld 
door de effecten van de langsdammen in de Waal goed te monitoren. Deze monitoring 
is opgenomen in het projectplan. 
  
De pilot Langsdammen is ook belangrijk om inzicht te krijgen in de vraag of en hoe de 
bodemdaling in de Waal kan worden gestopt of verminderd. Een stabiele bodem van 
de Waal is belangrijk voor de scheepvaartsector, de waterhuishouding en de 
infrastructuur die van de bodemhoogte afhankelijk is (o.a. kabels en leidingen).  
 
Nù uitvoeren van een pilot is efficiënter dan na afronding van de kribverlaging 
beginnen met een pilot langsdammen. Bij gebiedsgerichte samenwerking van meerdere 
programma’s gaat er maar één keer de schop in de grond en is er minder overlast voor 
de omgeving.  

 2.2 Projectgebied 

De verlaging van kribben, een aantal kribvakken en de aanleg van langsdammen vindt 
plaats in het zomerbed, globaal tussen Wamel en Gorinchem (figuur 2.1). Binnen dit 
traject zijn in stroomafwaarte richting de volgende maatregelen aan de orde:   
 

1. Langsdam Wamel: gelegen aan de linker oever (LO) tussen kmr. 911,50 en 
kmr. 918,75; 

2. Langsdam Ophemert: gelegen aan de Rechter Oever (RO) tussen  kmr. 
918,25 en kmr. 922,00; 

3. Verlagen kribben: aan de linker en rechter oever tussen kmr. 922,00 en 952,60  
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Intermezzo: Keuze traject langsdammen 
De keuze voor het traject Wamel-Ophemert voor de aanleg van langsdammen is 
gebaseerd op een optimale combinatie van factoren:  
- Het ligt binnen het traject van de voorgenomen kribverlaging; 
- Er is sprake van twee opeenvolgende lange binnenbochten; 
- De locatie heeft op een groot traject bovenstrooms een positief effect op de 
bodemdaling; 
- De waterhuishoudkundige ligging, nabij het inlaatpunt, via het Amsterdam-Rijn 
kanaal, voor zoet water richting Lek en Hollandse IJssel is gunstig.  

 
 
Figuur 2.2  In 4 kaartbladen: Projectgebied kribverlaging en Pilot Langsdammen 
Waal (Bron: RWS).  
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 2.3 Doelstelling 

De doelstelling van het plan is om de gewenste waterstandsverlaging te bereiken en de 
waterafvoercapaciteit van de Waal te vergroten. Daarnaast zal de ruimtelijke kwaliteit 
van het gebied worden vergroot. Deze doelstellingen worden bereikt door het verlagen 
van de kribben, een aantal kribvakken,de aanleg van twee langsdammen en het 
verlagen van twee gestrekte oevers.  
 
De aanleg van twee langsdammen wordt uitgevoerd als pilotproject. Naast de te 
behalen waterstandsverlaging wordt vastgesteld of alle voorspelde positieve effecten 
van langsdammen ook daadwerkelijk zullen optreden. Het betreft hier vooral potenties 
vanuit: veiligheid (verlaging hoogwater en ijsgeleiding); scheepvaart (vaardiepte en 
optische geleiding); natuur (verbeteren habitat aquatische flora en fauna); rivierbeheer 
en onderhoud (stoppen daling rivierbodem en verminderen baggerinspanning).   
Vanwege de medefinanciering door Ruimte voor de Rivier (RvdR), scheepvaart en 
Kader Richtlijn Water (KRW) zijn er randvoorwaarden gesteld waaraan de 
langsdammen moeten voldoen: Op het traject moet een zelfde hoogwaterstanddaling 
worden gerealiseerd als bij de kribverlaging. Waar mogelijk dient de ruimtelijke 
kwaliteit te worden verbeterd, als tweede doelstelling van de PKB Ruimte voor de 
Rivier. Bovendien moet de Pilot langsdammen ook een bijdrage leveren aan de 
doelstellingen vanuit de Kader Richtlijn Water in de vorm van verbetering van de 
ecologische kwaliteit van de Waal (met name voor vis en macrofauna). Hiervoor wordt 
ook budget beschikbaar gesteld. Ter verbetering van de vaarweg dient ten slotte de 
vaardiepte op bestaande minst gepeilde diepteknelpunten toe te nemen (ten minste 
50% minder onderhoudsbaggerwerk). Over het algemeen dienen de effecten van het 
traject met langsdammen feitelijk positiever te zijn dan die van kribverlaging. 

 2.4 Uit te voeren werken 

De uit te voeren activiteit bestaat uit vier soorten werkzaamheden: 
• aanleggen van twee langsdammen 
• verwijderen van twee gestrekte oevers (achter de langsdammen) 
• verlagen van kribben 
• verlagen van acht verlande kribvakken 

 
Kribverlaging 
De mate van verlaging van kribben wordt gerelateerd aan de Overeengekomen Lage 
Waterstand (OLR1). Kribverlaging vindt op traject W3 (buiten de Pilot Langsdammen) 
zodanig plaats dat de kribkop op ORL+1,20m komt te liggen en de helling in de 
langsrichting 1:100 is. Op traject W4 wordt de kop 70 cm verlaagd en krijgt de krib 
eveneens een helling van 1:100 in de langsrichting.  

                                                        
1 OLR staat voor: Overeengekomen Lage Rivierstand. Bij deze waterstand garandeert 
Rijkswaterstaat een bepaalde waterdiepte.    
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Traject Krib-W3 –Waal Fort St. Andries 
Het traject Krib-W3 (kmr. 914,7 934,2_ bestaat uit een relatief recht deel en twee 
meanderbochten, waaronder de meanderbocht bij St. Andries. In deze rivierbocht is de 
bodem beschermd met moeilijk te eroderen materiaal, waardoor de binnenbocht op 
diepte blijft. In dit traject worden tot kmr. 922,0 langsdammen aangelegd (zie 
onderstaand) en twee gestrekte oevers verwijderd. Vanaf kmr. 922,0 t/m 934,2 
worden 108 kribben verlaagd zoals is aangegeven in figuur 2.2.   
 
Traject Krib-W4 – Beneden Waal 
In het traject Krib-W4, Beneden Waal (km 934,2 – 953,0) liggen 145 kribben die 
worden verlaagd met 0,7 meter. Om de taaksteling zoveel als mogelijk te halen 
worden binnen dit traject 8 verlande kribvakken verlaagd (zie figuur 2.3). In figuur 2.2 
is aangegeven welke kribben en verlande kribvakken precies worden verlaagd (NB: 
hierin zijn de 3 aanvullende verlagingen van verlande kribvakken nog niet opgenomen.  
 
Langsdammen 
In twee binnenbochten van de Waal tussen Wamel en Ophemert verwijdert 
Rijkswaterstaat de kribben. Daarvoor in de plaats komt een langsdam van stortsteen op 
een afstand van ca. dertig meter uit de huidige kribkop (zo’n negentig meter vanaf de 
huidige oever). Hierdoor ontstaat een brede stromende oevergeul achter de langsdam 
met de dimensies van de Geldersche IJssel. Ook wordt een deel van de waterbodem 
van de oevergeul aan de zijde van de langsdam verdiept. Een overzicht van de 
ingrepen:  
 
Linkeroever Waal, Wamel-Dreumel, rivierkm 911,5 – 922,0: 
- De langsdam loopt van rivierkm 911,545 tot en met rivierkm 918,245; 
- Alle kribben aan de linker oever tussen rivierkm 911,755 en 918,245 worden 

geheel verwijderd met uitzondering van de krib/veerstoep bij rivierkm 914,815. 
Deze veerstoep blijft ongewijzigd; 

- De krib bij rivierkm 918,475 wordt verlengd om de stroomgeleiding op een 
normaalbreedte van 230 meter vast te houden. Deze krib wordt niet verlaagd. 

- De kribben in de buitenbocht vanaf rivierkm 918,725 tot en met rivierkm 921,795 
worden niet verlaagd en blijven ongewijzigd; 

- De krib bij rivierkm 922,005 en vervolgens de kribben in het verder 
benedenstrooms gelegen W3-traject worden verlaagd in de derde fase 
kribverlaging;  

- Afgraven van gestrekte oever tussen rivierkm 913 en 914 (4,9 ha.) en tussen 916 
en 917 (5,1 ha.); Geulbodem wordt verlaagd van rivierkm 911,545 tot en met 
rivierkm 918,245 (achter de langsdam) met maximaal 2 m, oplopend naar de 
oever. 

 
 
Rechteroever Waal, Tiel-Ophemert, Rivierkm 911,5 – 922,0:  
- De langsdam loopt van rivierkm 918,230 tot rivierkm 921,350; 
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- Alle kribben aan de rechter oever tussen rivierkm 918,480 en 921,350 worden 
geheel verwijderd; 

- De kribben bij rivierkm 921,590 en 921,820 worden verlengd voor geleidelijke 
overgang van de normaalbreedte van 230 meter naar 260 meter. Deze kribben 
worden ook  verlaagd;  

- Vanaf de strekoever rivierkm 922,000 is de normaalbreedte weer 260 meter en 
volgt in benedenstroomse richting het W3-traject kribverlaging; 

- Geulbodem wordt verlaagd van rivierkm 918,230 tot rivierkm 921,350 (achter de 
langsdam) met maximaal 2 m, oplopend naar de oever. 

 
Zie voor een principetekening van de langsdammen bijlage 1. 

 2.5 Eindresultaat 

Langsdammen 
Op het traject tussen kmr. 911,5 en 922,0 zijn na voltooiing van de werken 
langsdammen gerealiseerd, die volgens het concept robuust en flexibel gebouwd zijn in 
de binnenbochten tussen Wamel en Ophemert aan de Waal. Door de aanleg van de 
dammen ontstaat een laterale scheiding in het zomerbed tussen de vaargeul (met een 
mogelijke toekomstige gereglementeerde vaargeulbreedte van 170 meter) en een 
oevergeul, waarin de kribben grotendeels zijn verwijderd. De langsdammen worden 
net als de kribverlaging opgeleverd voor eind 2015. 
 
Verwijderen gestrekte oevers 
De gestrekte oevers bij Wamel (linker oever tussen kmr. 913-914, 4,9 ha.) en Dreumel 
(linker oever tussen kmr. 916 en 917, 5,1 ha.) worden geheel verwijderd. De oevers 
worden afgewerkt onder talud 1:2,5. De helling ter plaatse van de toekomstige 
geulbodem wordt aangelegd onder talud 1:5. De taludhelling tussen oever en 
geulbodem is variabel.     

 
Kribverlaging 
Als het project is voltooid dan zijn in totaal 253 kribben tussen kmr. 922,0 en 952,6 
verlaagd waardoor de weerstand van het zomerbed is afgenomen. Op traject W3 tot 
OLR + 1,20 meter, op traject W4 tot 70 centimeter onder het bestaande niveau. Als 
gevolg hiervan kan in perioden van hoog water meer water worden afgevoerd. In de 
huidige situatie staan de kribben 100 dagen per jaar onder water. In de nieuwe situatie 
zal dit 265 dagen (traject W3) per jaar zijn (dus 100 dagen per jaar boven water). De 
aanwezige bakens worden herplaatst zodat de afstand tot de insteek gelijk blijft, op 
een afstand van 2,5 meter vanaf de nieuwe insteek. Het baken zelf behoudt dezelfde 
hoogte als in de huidige situatie.  
 
De te verlagen kribben worden onder talud 1:100 aangelegd. Dat wil zeggen dat de 
kribwortel (de ‘landzijde’) hoger is dan de kop van de krib (de ‘waterzijde’). Het 
zandlichaam wordt afgedekt met een filterconstructie. Dit kan bijvoorbeeld een 
geotextiel zijn of een granulair filter. Hierop wordt een bescherming aangebracht in de 
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vorm van grove steenbestorting. De breedte van de bovenkruin is variabel, afhankelijk 
van de verwijderde hoogte. De breedte zal liggen tussen 5 en 12 meter. De bestaande 
taluds houden een helling van 1:3.  
 

 
Figuur 2.3 Schets kribverlaging 
 
Verlagen verlande kribvakken 
Gelijktijdig met de kribverlaging wordt op het traject Krib-W4 een achttal ‘verlande’ 
kribvakken verlaagd tot OLR + 1,20 meter. Het betreft twee kribvakken bij 
Overnachtingshaven Haaften (rechter oever kmr. 936), twee kribvakken ter hoogte 
van Hellouw (rechter oever tussen kmr. 939 en 940) en een kribvak ter hoogte van 
Nieuwaal (linkeroever, kmr. 939). Ook worden (hoogst waarschijnlijk) de kribvakken 
ter hoogte van Zuilichem (linkeroever, tussen kmr. 941 en 942), Bakel (rechteroever, 
tussen kmr. 945 en 946) en Vuren (linkeroever tussen kmr 948 en 949) verlaagd. Na 
verlaging worden de oevers opnieuw versterkt met een beschermende constructie 
(figuur 2.4). 
 

 
Figuur 2.5: Voorbeeld van verland kribvak met verdedigde 

oever langs de Waal. (foto: W.M. Liefveld) 
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Figuur 2.4 Schets vergraving verlande kribvakken op het traject van de kribverlagingen 
(Bron: Addendum op het Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit Kribverlaging Waal 
fase 3). 
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Intermezzo: Flexibel ontwerp 
De langsdammen worden ‘flexibel’ aangelegd: op een aantal plaatsen worden 
openingen in de dam aangebracht waardoor een deel van het water achterlangs, 
tussen de dam en de oever, meestroomt in de oevergeul. In deze openingen zal een 
drempel worden aangebracht die, door middel van het aanbrengen van stortstenen, 
hoger of lager kan worden gemaakt (het zogenaamde ‘inregelen’).  

Bij ‘lage’ drempels:  
• wordt meer water via de oevergeuloevergeul geleid;  
• zal de bodemerosie kleiner zijn; zal geen extra zand bezinken in de 

oevergeul waardoor deze niet zal aanzanden en/of aanslibben;  
• zal de aquatische natuur meer hinder ondervinden van de extra 

turbulente stroomsnelheid en golfslag opgewekt door de 
scheepvaart;  

• is de dwarsstroming bij de uitstroom beperkt.   
Bij ‘hoge’ drempels:  

• wordt meer water via de hoofdgeul/vaargeul geleid;  
• zal de stroomsnelheid in de vaargeul hoger zijn;  
• is er minder sprake van aanzanding (minder baggeren);  
• ondervindt de ecologie in de oevergeul minder hinder van de 

scheepvaart.    
Binnen de pilot zullen de drempels worden ‘ingeregeld’. Hiermee bedoelen we het                                               
optimaliseren ten behoeve van alle aspecten voor scheepvaart, erosie, baggeren, 
ecologie, waterhuishouding en waterafvoer.    

 2.6 De gevolgen 

Om te bepalen of er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu wordt 
gekeken naar de kenmerken van de activiteit, de plaats, de milieugevolgen en de 
samenhang met andere activiteiten in de omgeving. 
Als er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten, dan moet een 
MER worden uitgevoerd.  

 2.7 Kenmerken activiteit 

Het traject waarop de activiteiten plaatsvinden bedraagt in totaal 42 kilometer. De 
lengte van de langsdammen is in totaal circa 10 kilometer, verdeeld over twee 
binnenbochten van de Waal. Op de overige 32 kilometer worden de kribben en acht 
verlande kribvakken verlaagd.  Bij de aanleg van de langsdammen worden de volgende 
activiteiten ondernomen: de in de betreffende binnenbochten aanwezige kribben 
worden volledig verwijderd tot de bestaande oever; twee gestrekte oevers worden 
volledig ontgraven tot de oorspronkelijke oeverlijn; de waterbodem, in het huidige 
zomerbed, bestaande uit zand en fijn grind, wordt aan de zijde van de langsdam 
verlaagd met maximaal 2 meter, schuin oplopend naar de oever (bijlage 1). Van de te 
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verlagen kribben wordt de afdeklaag van basaltblokken en het worteldoek verwijderd. 
Vervolgens wordt het zandlichaam ontgraven tot het nieuwe gewenste niveau en 
wordt een filterconstructie aangebracht. De basaltblokken worden ten slotte weer 
teruggestort en de scheepvaartbebakening teruggeplaatst.    
 
Bruikbare vrijkomende bouwstoffen (zand en steenbestorting) zullen naar verwachting 
door de aannemer worden hergebruikt voor de aanleg van de langsdammen, maar dit 
kan bijvoorbeeld ook binnen andere projecten gebruikt worden. De aannemer bepaalt 
uiteindelijk in een werkplan of en hoe bouwstoffen hergebruikt worden. Niet bruikbare 
bouwstoffen worden afgevoerd naar een erkende verwerker; het werk wordt 
voornamelijk vanaf het water uitgevoerd.  
 
De werkzaamheden vinden plaats bij voldoende lage waterstanden (globaal tussen mei 
en oktober). 
 
In het hoofdstuk ‘Belangrijke milieugevolgen’ komen deze activiteiten uitgebreider aan 
de orde. Als de verlaagde kribben en langsdammen in gebruik zijn genomen, spelen de 
volgende activiteiten een rol:  

• veiligheid en zichtlijnen scheepvaart;  
• visueel-ruimtelijke beleving. 

 2.8 Kenmerken plangebied 

Er wordt binnen het project onderscheid gemaakt in de volgende deelaspecten:  
- Kribverlaging; 
- Verlagen vijf verlande kribvakken (inclusief stortstenen oevers verwijderen). 

Mogelijk worden aanvullend nog drie verlande kribvakken verlaagd; 
- Aanleg Langsdam, inclusief verwijderen twee gestrekte oevers; 
- Toekomstige meestromende oevergeul; 
- Oevers herinrichten. 
 
Het traject Krib-W3 (km 914,7 – 934,2) bestaat uit een relatief recht deel en twee 
meanderbochten, waaronder de meanderbocht bij St. Andries. In deze rivierbocht is de 
bodem beschermd met moeilijk te eroderen materiaal, waardoor de binnenbocht op 
diepte blijft en scheepvaart geen hinder ondervindt. In dit traject worden tot kmr. 
922,0 langsddammen aangelegd. Het traject W4 bestaat uit vijf, relatief flauwe, 
bochten.  
 
Om voldoende waterstandsverlaging te bewerkstelligen zullen binnen het traject Krib-
W4 een vijftal verlande kribvakken worden ontgraven. Om de maximaal haalbare  
taakstelling te bereiken worden mogelijk nog drie extra verlande kribvakken verlaagd.  
 
De langsdam is gesitueerd op ongeveer 30 meter uit de bestaande kribkoppen. De 
langsdam komt daarmee in het huidige zomerbed van de Waal te liggen. In het 
zomerbed kunnen, na aanleg van de langsdam, een vaargeul en een meestromende 
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oevergeul (tussen langsdam en oever) worden onderscheiden. Op het traject van de 
langsdam worden, ten behoeve van de oevergeul, twee gestrekte oevers geheel 
verwijderd. 
 
De toekomstige oevergeul ligt tussen de bestaande oever en de toekomstige langsdam. 
Ook deze ligt in het bestaande zomerbed van de Waal.   
 
De bestaande oevers blijven op de dezelfde locatie gesitueerd. De aanwezige kribben 
worden verwijderd tot de oeverlijn evenals twee aanwezige gestrekte oevers. Ter 
hoogte van kilometerraai 914,815, aan de linkeroever ligt de veerstoep van het veer 
Tiel-Wamel. Langs het gehele traject van de langsdammen bestaat de oever uit 
uiterwaarden, al dan niet met hoge landschappelijke waarde. Op een beperkt aantal 
plaatsen liggen woonhuizen en/of boerderijen op relatief korte afstand (binnen 100 
meter) vanaf de bestaande oever. In enkele gevallen bedraagt de afstand zo’n 30 tot 
50 meter. Ter hoogte van kilometerraai 913,3 ligt, aan de overzijde van de Waal, de 
monding van het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier vinden veel draaibewegingen plaats van 
binnenvaartschepen. Deze kunnen binnen de bestaande gereglementeerde vaargeul 
van 150 meter breedte of binnen de toekomsige 170 meter brede vaargeul gemakkelijk 
in en uitvaren. Ter plaatse van het AR-kanaal is er in de Waal straks zelfs ca 215 meter 
manoeuvreerruimte beschikbaar. 

 2.9 Bijzondere gebieden in het plangebied en de omgeving 

Natura-2000 
Het projectgebied ligt geheel binnen Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal. Het 
zomerbed tussen de kribben (de kribvakken) valt binnen de Natura 2000-begrenzing, 
maar de hoofdvaargeul niet. De toekomstige langsdam ligt dus buiten het Natura 
2000-gebied, de kribverlaging erbinnen. Het gehele gebied is aangewezen als 
Vogelrichtlijngebied. Een deel is aangewezen als Habitatrichtlijngebied maar dit valt 
buiten het plangebied.   
 
Ecologische Hoofdstructuur   
De Waal maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Ecologische 
Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk dat bestaat uit bestaande 
natuurgebieden, verwevingsgebieden (waardevolle agrarische gebieden) en 
ecologische verbindingszones die deze gebieden met elkaar verbinden.    
 
Monding kanalen  
Ter hoogte van kilometerraai 913,3 ligt de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Een veilige in- en uitvaart is op deze locatie van essentieel belang. Ter hoogte van 
kilometerraai 926,2 ligt de monding van het Kanaal van St. Andries. Hiervoor gelden 
dezelfde belangen.    
Havens 
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Ter hoogte van kilometerraai 914,6 (rechter oever), 920 (linker oever), 934,8 (linker 
oever), 935,3 (linker oever), 942,8 (linker oever) 943,3 (linker oever) liggen 
havenmondingen.  
  
 
Natuurgebieden   
Aangrenzend aan en in de buurt van het plangebied liggen diverse natuurterreinen. 
Bovenstrooms van het plangebied ligt de nevengeul van Beneden Leeuwen. Deze 
nevengeul kan een brongebied vormen voor de stroomminnende vissen die ook 
doelsoort zijn voor oevergeul achter de langsdam. Stroomafwaarts daarvan, grenzend 
aan het plangebied, ligt de Dreumelse waard. Dit ontkleiingsgebied wordt door 
Staatsbosbeheer als natuurterrein beheerd, met een afwisseling van plassen, bos, ruigte 
en grasland. De Passewaaij aan de overzijde is een recent heringericht natuur-
recreatieterrein bij Tiel met begrazingsnatuur. Ten zuiden daarvan ligt de Stiftse waard 
met onder andere waardevolle hooilanden. In dit gebied is na 2015 een nevengeul 
gepland die goed kan aansluiten bij de geplande oevergeul achter de langsdam. Weer 
terug naar de linkeroever, maar op zo’n 7 kilometer benedenstrooms van het 
plangebied ligt de Kil van Hurwenen, een beschermd natuurmonument met 
laagdynamische riviernatuur en bijzondere broedvogels als porseleinhoen en zwarte 
stern.  
 
Nationaal Landschap Rivierenland 
De begrenzing van het Nationaal Landschap Rivierenland is volledig ten noorden van 
de  A15/Betuweroute gehouden. Hoewel de locatie wel in het rivierengebied ligt en 
ook overeenkomstige kwaliteiten bezit (zoals de herkenbare opeenvolging van rivier – 
uiterwaard - oeverwal – kom), gelden er dus geen speciale doelen die voortkomen uit 
het Nationaal Landschap.  

 2.10 Andere projecten in de omgeving van het plangebied 

De komende jaren zal een aantal grootschalige projecten in en langs de Waal worden 
uitgevoerd. Om te kunnen beoordelen of de optelsom van mogelijk negatieve effecten 
kan leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, worden deze projecten 
beschreven. 
 
Ruimte voor de Rivierprojecten 
  
Kribverlaging fase 1 en 2 
Kilometerraai 886,6 t/m 914,6 
De kribverlaging fase 1 heeft betrekking op een pilot van 100 kribben. Dit project is 
inmiddels afgerond. Fase 2 is in het voorjaar van 2011 aanbesteed en betreft traject 
W2 in de Midden-Waal, aansluitend op traject W3. Het laatste deel van kribverlaging 
fase 2, tussen kmr. 911 en 914,6, wordt niet uitgevoerd omdat op deze plek de Pilot 
Langsdammen is gesitueerd. De uitvoeringsperiode van fase twee zal gedeeltelijk de 
uitvoering van fase 3 overlappen (2014).      
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Extra Uiterwaardvergraving Millingerwaard 
kilometerraai 867,0 t/m 874,7, linkeroever 
Door uiterwaardontgraving en het aanleggen van nevengeulen wordt meer ruimte 
gecreëerd voor het hoge rivierwater. In de Millingerwaard wordt 265 hectare nieuwe 
natuur gerealiseerd. Hiermee wordt een waterstandverlaging bereikt van 9 centimeter. 
Dit project moet uiterlijk in 2015 zijn afgerond.   
 
Dijkteruglegging Lent 
kilometerraai 881,6 t/m 886,0, rechteroever 
De Waalbandijk bij lent wordt zo’n 350 meter teruggelegd. In het nieuwe buitendijkse 
gebied wordt een grote nevengeul gegraven. Het plangebied is vanaf 2012 vier jaar 
niet geschikt voor broedvogels en niet-broedvogels.  
 
Uiterwaardverlaging Brakelse Benedenpolder en Dijkverlegging het Munnikenland 
kilometerraai 946,0 t/m 952,2, linkeroever 
De dijk ter hoogte van Buitenpolder het Munnikenland wordt verlegd en uiterwaarden 
worden verlaagd. Vernatting en natuurlijke beheersvormen (begrazing) gaan 
uiteindelijk leiden tot een grote variatie in de vegetatie in het gehele plangebied. Het 
project moet in 2015 worden opgeleverd.  
 
 
Overige initiatieven 
Oevergeul Bovenrijn 
kilometerraai 865,4 t-m 867,1, rechteroever 
In het kader van het programma Herstel en Inrichting wordt een nevengeul met een 
lengte van 1 kilometer aangelegd. Ook worden enkele kribben verlaagd en mogelijk 
een strekdam aangelegd. De planning gaat uit van uitvoering in 2013 en 2014.  
 
Overnachtingshaven Weurt 
Kilometerraai 887,0 t/m 888,0, linkeroever 
Het project is opgenomen in het MIRT, de planning is nog onderwerp van discussie. 
Waarschijnlijk zal kribverlaging eerder worden uitgevoerd.  
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 3 Belangrijke milieugevolgen  

In dit hoofdstuk komen de verschillende aspecten kort aan de orde en worden de te 
verwachten gevolgen voor het milieu op een rijtje gezet. Ook wordt aandacht besteed 
aan mogelijkheden voor het verminderen en voorkomen van negatieve effecten. 

 3.1 Archeologie, landschap & cultuurhistorie 

Archeologie 
Zoals de Nieuwe Monumentenwet vereist, is er voor het project Kribverlaging Waal 
fase 3 en de Pilot Langsdammen een archeologische bureaustudie verricht (het 
archeologisch vooronderzoek) (Heunks, 2011). De vastgestelde en te verwachten 
archeologische waarden zijn van beperkte betekenis. De bij ARCHIS geregistreerde 
waarneming van een scheepswrak op de oever van de Stiftse Waard, die waarschijnlijk 
nog in situ aanwezig is, noopt tot zorgvuldigheid. Andere bekende ARCHIS-
vindplaatsen in het plangebied zijn onjuist of zeer globaal geplaatst of betreffen 
verplaatste en uit de context losgeraakte toevalsvondsten. Historische kribben, met 
name die uit de oudste fase van kribaanleg voor de normalisatie van de rivier, bevatten 
een relatief hoge archeologische informatiewaarde. Ook kunnen sporen van 
(oever)activiteiten, zoals op terreinen van voormalige steenfabrieken en veerstoepen, 
worden aangetroffen. In het archeologisch bureauonderzoek is een kaart opgenomen 
met archeologische verwachting en bekende vindplaatsen, zodat bij werkzaamheden 
gericht rekening gehouden kan worden met het aspect archeologie. 
 
Er zijn vanuit archeologisch oogpunt en met de huidige stand van kennis geen 
zwaarwegende argumenten te formuleren die aanleiding kunnen geven tot 
planaanpassing. Wel is het mogelijk dat de ingrepen archeologische waarden 
aantasten. Daarom wordt er (in de aanbeveling voor archeologisch vervolgonderzoek) 
passieve archeologische begeleiding voorgesteld tijdens het afgraven van kribvakken 
en oeverzones. Dat houdt in dat indien tijdens graafwerk bijzondere vondsten worden 
gedaan verder graafwerk gestopt wordt, zodat deze vondsten gedocumenteerd 
kunnen worden.  
 
Voor het traject van de kribverlaging is een Programma van Eisen opgesteld en 
goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op dit traject zal 
steekproefsgewijs een archeologische begeleiding worden uitgevoerd bij een aantal 
kribben. Binnen het plangebied wordt kribnummer 918.085 nader onderzocht op 
opbouw en archeologische resten.  
 
Daarnaast wordt actieve archeologische begeleiding voorgesteld voor te vergraven 
locaties van voormalige kribben, de locatie van een scheepswrak (Stiftse waard) en een 
vijftal aandachtszones nabij veerovergangen (3) en steenfabrieken (2). Hierbij staan 
archeologen naast de graafmachine en documenteren de aangetroffen structuren en 
verzamelen relevante vondsten.  
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De aanleg van langsdammen en verlenging van bestaande dammen vormen geen 
bedreiging van het bodemarchief.  
 
 
Landschap & Cultuurhistorie 
De hier besproken maatregelen worden uitgevoerd in het kader van de PKB Ruimte 
voor de Rivier. Dit programma wordt wel een trendbreuk genoemd in het beleid; door 
vooral ruimtelijke maatregelen voor rivierverruiming te onderzoeken en uit te voeren 
kan er een bijdrage geleverd worden aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
van de rivier met zijn uiterwaarden. Naast de eerste doelstelling, het vergroten van de 
waterveiligheid, is deze kwaliteitsverbetering als tweede hoofddoelstelling van het 
Programma Ruimte voor de Rivier geformuleerd. Dit geldt dus ook voor de Pilot 
Langsdammen Waal. Waar waterveiligheid zich laat uitdrukken in centimeters 
waterstandsdaling, ligt dat voor Ruimtelijke Kwaliteit geheel anders. De keuzes voor 
het ontwerp moeten goed onderbouwd en inzichtelijk worden gemaakt, waarbij zowel 
het geheel als de belangrijke details betrokken moeten worden. De kansen voor het 
ruimtelijk ontwerp zijn benoemd in het rapport van Robbert De Koning, ‘Ruimtelijk 
ontwerp, Pilot langsdammen Waal’, 2011. Hiertoe is een integrale werkwijze gevolgd, 
zodat cultuurhistorie, techniek, natuur en beheer gezamenlijk leiden tot een nieuwe 
ruimtelijke kwaliteit. Deze integrale aanpak gericht op ruimtelijke kwaliteit wordt 
gezien als een belangrijke mitigerende maatregel die onlosmakelijk verbonden is met 
het project Pilot Langsdammen Waal. Het zogenaamde Q-team, dat alle RvdR-
projecten beoordeelt op hun bijdrage aan Ruimtelijke Kwaliteit, is positief over het 
pilotproject Langsdammen. 
 
Het rivierenlandschap is het meest dynamische landschap van Nederland. De strijd 
tegen het water heeft geleid tot een enorme rijkdom aan elementen en structuren die 
op één of andere manier een relatie hebben met waterstaat. Al van oudsher probeert 
de mens het water te beteugelen en vanaf de tiende eeuw begint de aanleg van kaden 
langs de Waal (van Hemmen 2011). Met steeds meer vernuftige constructies zoals 
dijken, dammen, (houten) kribben en harde oevers werd de meandering tegengegaan 
en werd getracht overstromingen te voorkomen. Het rivierenlandschap zoals we het 
momenteel kennen is bij uitstek een door mensenhanden bepaald landschap. De 
kribverlaging en de Pilot Langsdammen Waal zullen een nieuwe laag aan de 
wordingsgeschiedenis van het rivierenland toevoegen.  
 
Door kribverlaging zullen de kribben een groter deel van het jaar onzichtbaar zijn 
doordat ze onder water liggen. Dit maakt de ritmiek langs de Waal minder zichtbaar. 
Het inmiddels vertrouwde beeld van de rivier in een korset van kribben zal daarnaast 
door de aanleg van langsdammen veranderen. In de binnenbochten zullen 
dwarskribben en gestrekte oevers plaatsmaken voor langsdammen (ook wel 
langskribben genoemd) met parallelle oevergeulen. Ook zullen resten van kribben die 
zijn aangelegd in de verschillende ontwikkelingsfases van de rivier worden vergraven. 
De scheiding tussen hoofdgeul en oevergeulen zal de meest in het oog springende 
verandering van het landschapsbeeld zijn. Tevens vervaagt door de ingreep een deel 
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van de normalisatie-geschiedenis, maar de pilot kan door zijn integrale en 
kwaliteitsgerichte aanpak stimuleren om de verschillende tijdlagen in onderling verband 
te beleven. Het ontwerp van de dam kan de kwaliteiten van het rivierengebied 
versterken, mits de machtige maat van de rivier niet teniet gedaan wordt door de 
langsdammen. De dam wordt in het integraal ontwerp benut om het  contrast tussen 
enerzijds hoog- en laagdynamische plekken en anderzijds cultuurhistorische en 
natuurlijke kwaliteiten van het rivierenlandschap te versterken. Door verbeterde 
toegankelijkheid kan dit alles ook beleefbaar worden gemaakt. In het Ruimtelijk 
ontwerp is een beeldstudie gedaan naar het effect van de langsdammen op het 
panorama van de Waal met variërende standpunten / kijkhoogtes. Door de grote 
afstand van de langsdam tot de waarnemer (op de oever of zomerdijk) kan er 
makkelijk over de, niet zo ver boven het water uitstekende, langsdam heen gekeken 
worden. Hoewel deze dus wel beeldbepalend is, laat hij het machtige panorama naar 
de overkant van de rivier ongemoeid.  
 
In het Ruimtelijk ontwerp zijn voorstellen opgenomen voor de vormgeving van de dam 
met enkele onderbrekingen, gemarkeerde koppen, bakens en bomenrijen die de 
ritmiek van opgaande elementen voortzetten en die diepte geven aan het blikveld. 
Ook wordt voorgesteld om de kribwortelpalen terug te plaatsen, zodat ze weer als 
leidraad van de geschiedenis van waterstaat herkenbaar zijn. Onder meer hiermee 
wordt de koppeling met het aspect cultuurhistorie gelegd. Ook worden aanbevelingen 
gedaan voor struinpaden en toegankelijkheid voor oeverrecreatie. Lokaal zijn 
aandachtspunten voor de vormgeving en ontwikkeling van ensembles langs de rivier 
opgenomen, die bij uitwerking van de plannen voor een meerwaarde kunnen zorgen.  
 
Het verwijderen van twee gestrekte oevers heeft een gunstig effect op het landschap 
doordat de stenigheid afneemt en meer eenheid met de laastliggende kribvakken 
ontstaat.  
 
De verlaging van acht verlande kribvakken geeft fysieke ruimte aan het water ten koste 
van weiland. Terecht wordt de overgangsconstructie op de oever en het materiaal van 
het verlaagde kribvak benoemd als ontwerpopgave (De Koning, 2011), want bij lage 
waterstanden zal het kribvak zichtbaar zijn. De aanblik van de rivieroever wordt ter 
plaatse van de verlaagde kribvakken waarschijnlijk iets harder. Wanneer bijvoorbeeld 
wordt gekozen voor een begroeibare (half)verharding of anderszins landschappelijk 
passend materiaal, dan is het effect van de kribverlaging op het landschap minder en 
vooral van heel dichtbij waarneembaar.  
 
Conclusie Archeologie, Landschap & cultuurhistorie 
Er kan sprake zijn van aantasting van archeologische objecten, maar de vastgestelde en 
te verwachten archeologische waarden zijn van beperkte betekenis. De zones met een 
verhoogde kans op het aantreffen van archeologische resten zijn geïdentificeerd en 
tijdens werkzaamheden in die zones vindt passieve of zelfs actieve begeleiding plaats. 
De bevindingen van de in het kader van het archeologisch vervolgonderzoek 
onderzochte krib (kribnummer 895.190) zullen worden toegepast voor de nog te 
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verlagen Waalkribben. Potentiële waardevolle archeologische vondsten kunnen door 
deze zorgvuldige manier van werken worden veiliggesteld en er wordt zorgvuldig 
omgegaan met mogelijk aanwezige en te verwachten archeologische waarden.  
 
Het enigszins veranderend landschapsbeeld als gevolg van kribverlaging past in de 
historische reeks ingrepen die de mens doet om het water te beteugelen. Mede 
doordat de kribben niet jaarrond onzichtbaar zijn en de bakens worden teruggeplaatst  
is deze ingreep landschappelijk niet heel ingrijpend. Enerzijds neemt de stenigheid van 
het landschapsbeeld af door het verwijderen van gestrekte oevers en anderzijds kan dit 
juist toenemen door het verlagen van kribvakken (afhankelijk van de afwerking). Deze 
veranderingen zijn niet zo ingrijpend dat zij het landschap van de beteugelde rivier 
aantasten, vooral niet wanneer voldoende aandacht wordt besteed aan de keuze van 
het materiaal.  
 
Met het integrale Ruimtelijk Ontwerp wordt daarnaast de Pilot Langsdammen Waal op 
adequate wijze ingepast in het dynamische rivierenland. Er worden, zeker wanneer de 
aanbevelingen worden opgevolgd, voldoende nieuwe kwaliteiten toegevoegd aan het 
landschap om het beperkte negatieve effect van het veranderende landschapsbeeld te 
compenseren. Verandering van het landschapsbeeld hoeft, zeker wanneer het 
zorgvuldig, integraal en kwaliteitsgericht gebeurt, zeker niet slecht te zijn voor het 
landschap. 
 

 
Figuur 3.1:  Linker oever van de Waal bij Wamel (foto: W.M. Liefveld). Het project 

biedt de kans de ruimtelijke kwaliteit van dit soort oevers te verbeteren. 
(foto: W.M. Liefveld) 
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 3.2 Flora en fauna 

De ecologische effecten van het plan Kribverlaging Waal Fase 3 Trajecten Waal Fort St. 
Andries (Waal 3) en Beneden-Waal (Waal 4) Pilot Langsdammen Waal (rivierkilometer 
911 tot 922), zijn getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en 
faunawet en de toetsingskaders uit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De resultaten 
zijn beschreven in de natuurtoets (Liefveld et al. 2011) en worden hieronder 
samengevat. Het voorkomen van mogelijke effecten vanuit flora en fauna is zo veel 
mogelijk meegenomen in het ruimtelijk ontwerp en deels verwerkt in de prestatie eisen 
voor de uitvoering.  
 
Toetsing aan Natuurbeschermingswet 1998 
Het plangebied ligt in of grenst aan de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Waal en 
Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem. Effecten op andere Natura 2000-gebieden 
zijn op grond van de afstand uitgesloten. 
 
Habitattypen 
In het plangebied komt op één locatie het prioritaire habitattype H6120 
Stroomdalgraslanden in de nabijheid van te verlagen kribben voor. Bij de uitvoering 
wordt dit terreindeel ontzien. Verder komen de habitattypen op enige afstand van de 
kribben en kribvakken voor, waardoor ze niet direct door de fysieke ingrepen worden 
beïnvloed. De hydrologische omstandigheden veranderen niet zodanig dat hiermee de 
groeiplaatsomstandigheden voor de habitattypen negatief beïnvloed worden: de 
aanvoer van basenrijk water blijft in voldoende mate aanwezig. Negatieve effecten op 
het areaal en de kwaliteit van de aanwezige habitattypen zijn hiermee uitgesloten. 
 
De habitattypen H3270 Slikkige rivieroevers en H6120 Stroomdalgraslanden profiteren 
op de lange termijn mogelijk van de ingrepen, dankzij de verwachte toename van 
zandafzettingen op de oevers.  
 
Soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn 
Van de Bijlage II-soorten zijn vooral de trekvissen zalm, zeeprik en rivierprik te 
verwachten binnen de invloedssfeer van de maatregelen. Voor rivierprik zijn de 
rivieroevers beschermd in de functie van opgroeigebied. Uit onderzoek blijkt echter dat 
deze functie in de huidige situatie nauwelijks tot zijn recht komt en er slechts 
sporadisch rivierpriklarven worden aangetroffen (Van Kouwen & Van der Wal 2011). 
Door de ingrepen wordt de huidige functionaliteit van het Waaltraject voor deze 
soorten niet aangetast. Er worden geen relevante leefgebieden vergraven (luwe 
ondiepe water zone als opgroeigebied voor rivierprik) en de maatregelen hebben geen 
permanent negatief effect op de huidige kwaliteit van het leefgebied.   
 
Tijdelijke effecten van eventuele vertroebeling door vergraving van de waterbodem zijn 
ingeschat als verwaarloosbaar omdat 1) het zandige materiaal snel bezinkt, zodat 
omvang en duur van vertroebeling beperkt blijft 2) het zandige materiaal niet tot 
zuurstofproblemen leidt en 3) uit metingen blijkt dat de effecten van baggeren op het 
doorzicht verglijkbaar zijn met de bestaande effecten van scheepvaart.  
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Negatieve effecten op deze soorten vissen en de andere soorten waarvoor 
Uiterwaarden Waal en Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem worden 
aangewezen zijn uitgesloten. 
 
Op langere termijn worden wel positieve effecten verwacht voor de ontwikkeling van 
de habitatsoorten zeeprik, rivierprik, zalm en elft. Dit geldt voor het traject waar de 
langsdammen worden aangelegd, omdat deze bescherming bieden tegen de 
onnatuurlijke dynamiek als gevolg van scheepvaart. 
 
Broedvogels  
Alleen het gebied Uiterwaarden Waal is aangewezen als Vogelrichtlijn gebied. 
Potentiële broedplekken voor broedvogels waarvoor de betreffende Uiterwaarden 
Waal is aangewezen, liggen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. 
Permanente negatieve effecten zijn hiermee uitgesloten. 
 
Verstoring van broedvogels kan in theorie optreden tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden. De potentiële broedgebieden liggen echter op voldoende afstand van 
de kribben en de kribvakken waardoor ook tijdelijke effecten op de relevante 
broedvogels zijn uitgesloten. 
 

 
Figuur 3.2: De nevengeul bij Opijnen geeft een indruk van te verwachte        

  natuurwaarden in de oevergeulen achter de geplande langsdammen.    
 (foto: W.M. Liefveld)  
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Niet-broedvogels 
Voor de niet-broedvogels bestaat wel een permanent effect van de voorgenomen 
maatregelen: de vergraving van de twee gestrekte oevers op het traject van de 
langsdammen tast een deel van het areaal foerageergebied voor niet-broedvogels 
(herbivore watervogels) aan. Dit oppervlak is echter zo klein dat dit ruimschoots binnen 
de overruimte aan foerageercapaciteit valt die in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden 
Waal aanwezig is (Voslamber & Liefting 2011). Het behalen van de 
instandhoudingsdoelen wordt niet in gevaar gebracht. Deze effecten zijn ook in 
cumulatie met andere ingrepen bekeken (zie onder).  
 
De foerageercapaciteit voor plantenetende niet-broedvogels die tijdelijk verloren gaat 
door verstoring tijdens de werkzaamheden, ligt ook nog binnen de overcapaciteit aan 
foerageergebied die in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal aanwezig is 
(Voslamber & Liefting 2011). Een tijdelijk negatief effect op de instandhoudingsdoelen 
voor de niet-broedvogels kolgans, grauwe gans, brandgans en smient is hiermee 
uitgesloten. Ook de tijdelijke effecten op niet-broedvogels zijn in cumulatie bekeken 
(zie onder). 
 
Overigens is het voorkomen van deze ganzen en eenden geconcentreerd in de periode 
medio oktober tot medio april. De kans dat in deze periode werkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd is zeer klein in verband met te hoge waterstanden op de rivier. Ook 
is het zo dat de foerageercapaciteit die tijdelijk onbenut blijft door verstoring, alsnog 
benut kan worden op het moment dat de verstoring afwezig is. 
 
Speciale aandacht gaat uit naar de bekende slaapplaatsen en rustgebieden voor niet-
broedvogels. In het plangebied zijn dit de Dreumelse plas en de Kil van Hurwenen. In 
beide gebieden zijn de plassen zo groot of ver van de rivieroever verwijderd, dat er 
altijd onverstoorde delen voor rustende vogels beschikbaar blijven tijdens de 
werkzaamheden. 
 
De foerageergebieden van de andere soorten niet-broedvogels liggen voor het 
grootste deel buiten de invloedszone van de werkzaamheden. In alle gevallen blijft er 
meer dan genoeg onverstoord foerageergebied over, waarheen de vogels zouden 
kunnen uitwijken. Negatieve effecten zijn uitgesloten. 
 
Door de verwachte toename aan visdichtheid, worden op langere termijn ook positieve 
effecten verwacht voor de ontwikkeling van de visetende niet-broedvogels fuut, 
aalscholver en nonnetje. De ingreep leidt tot zeer beperkte negatieve effecten, die 
afzonderlijk beschouwd als niet-significant kunnen worden aangemerkt.  
 
Cumulatieve effecten 
In het Natura 2000 gebied Uiterwaarden Waal gaan de komende jaren verschillende 
inrichtingsprojecten in uitvoering, in het kader van Ruimte voor de rivier, NURG, of 
andere kaders. Van deze projecten wordt met name een cumulatief effect op de 
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herbivore niet-broedvogels verwacht, omdat (productie)grasland wordt omgezet in 
natte of droge riviernatuur met geen of een lagere draagkracht voor deze soorten. 
Voor een deel van deze projecten zijn de permanente en/of tijdelijke effecten in 
kolgansdagen bekend. Op basis van deze bekende effecten is berekend dat de totale 
ruimte die voor foeragerende ganzen of smienten permanent of tijdelijk verloren gaat, 
nog ruim binnen de marge valt van ruim 547.000 kolgansdagen die is berekend als 
‘overruimte’ in draagkracht binnen het Natura 2000 gebied Uiterwaarden Waal 
(Voslamber & Lieftink, 2011). De ingreep heeft ook in cumulatie geen significant 
negatieve effecten op Uiterwaarden Waal. 
 
Voor het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem zijn geen 
cumulatieve effecten van de kribverlaging aan de orde.  
 
Conclusie 
Significant negatieve effecten van de aanleg van de kribverlagingen en de 
langsdammen op Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Waal en Loevestein, Pompveld 
en Kornsche boezem zijn uitgesloten. Ook in cumulatie met andere projecten zijn 
significant negatieve effecten uitgesloten. Lokaal kunnen positieve effecten op 
specifieke habitattypen en soorten verwacht worden.  
 
 
Effecten op beschermde flora en fauna  
Flora 
Langs het traject komen wilde marjolein, klein glaskruid, veldsalie en weideklokje voor. 
Deze soorten groeien langs de oever, maar zijn niet op de te verlagen of verwijderen 
kribben aangetroffen. Bij uitvoering van de werkzaamheden worden groeiplaatsen 
zoveel mogelijk ontzien of er worden mitigerende maatregelen genomen (verplanten). 
Hiervoor worden de kribben voorafgaand aan de werkzaamheden gecontroleerd op de 
aanwezigheid van beschermde soorten. 

 
Ongewervelden 
Langs de hele Waal komt incidenteel de rivierrombout voor. Het voorkomen van 
andere beschermde ongewervelden kan worden uitgesloten. De larven van de 
rivierrombout verblijven gedurende 2 tot 3 jaar in de waterbodem. Het verwijderen of 
verlagen van kribben en realiseren van een langsdam op geruime afstand van het 
kribvak heeft geen direct effect op het opgroeihabitat van de larven. De vergraving van 
de waterbodem op het traject van de langsdammen, vindt voornamelijk plaats in de 
diepere delen van de geul, die geen deel uitmaken van het leefgebied van de 
rivierrombout. De maatregelen hebben derhalve geen invloed op de gunstige staat van 
instandhouding van de soort.  

 
Vissen  
In de Waal komen verschillende beschermde vissoorten voor. De kribvakken hebben in 
hun huidige staat echter beperkte betekenis voor beschermde soorten. Er zijn geen 
effecten te verwachten en het overtreden van verbodsbepalingen kan dan ook worden 
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uitgesloten. De werkzaamheden worden verspreid uitgevoerd over een lengte van 
maximaal 10 km aan één zijde van de oever. Hierdoor wordt tevens voldaan aan de eis 
van zorgvuldig handelen.  
 
Op de locatie van de oevergeul is een positief effect op de functie als opgroeigebied 
voor rivierprik te verwachten. Ook andere vissoorten zullen profiteren van de 
bescherming van de langsdam. Daarnaast heeft het verkleinen van de onnatuurlijke 
obstakels die kribben vormen mogelijk een positief effect op de functie voor trekvis.  
 
Amfibieën en reptielen  
Beschermde amfibieën en reptielen komen niet voor op de kribben of de direct 
aanliggende oevers. Effecten van de ingrepen zijn dan ook uitgesloten.  
 
Grondgebonden zoogdieren  
Strikt beschermde soorten grondgebonden zoogdieren komen niet voor binnen de 
invloedssfeer van de maatregelen. Effecten van de ingrepen zijn dan ook uitgesloten.  
 
Vleermuizen 
Er zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen voor vleermuizen binnen het plangebied. Het 
plangebied is wel van betekenis als onderdeel van het foerageergebied van 
watervleermuis en meervleermuis en trekroute voor meervleermuis en ruige 
dwergvleermuis. Van verstoring is echter geen sprake aangezien de werkzaamheden 
overdag worden uitgevoerd. Daarnaast is de rivier breed genoeg om zowel 
werkzaamheden uit te kunnen voeren als vleermuizen te laten passeren zonder dat 
deze enige hinder ondervinden van verlichting. Effecten en daarmee het overtreden 
van verbodsbepalingen is uitgesloten aangezien de huidige betekenis als 
foerageergebied en trekroute niet wordt aangetast door de ingreep. 
 
Vogels 
Effecten op vogels met een jaarrond beschermde nestplaats zijn uitgesloten. Bij de 
uitvoering van de werkzaamheden dient wel rekening gehouden te worden met de 
aanwezigheid van (algemeen voorkomende) broedende vogels. Het verstoren van 
broedvogels is niet toegestaan en dient voorkomen te worden. Wanneer 
werkzaamheden aan de kribvakken gedurende het broedseizoen worden uitgevoerd 
bestaat het risico dat nesten worden verstoord. Door deze locaties voorafgaande de 
werkzaamheden te controleren op broedende vogels kan het overtreden van 
verbodsbepalingen worden voorkomen. Daarnaast is het verstandig om de aanwezige 
begroeiing (bomen, struweel) buiten het broedseizoen te verwijderen. 
 
 
Nee, tenzij-toets EHS 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk dat bestaat uit 
bestaande natuurgebieden, verwevingsgebieden (waardevolle agrarische gebieden) en 
ecologische verbindingszones die deze gebieden met elkaar verbinden. Binnen de EHS 
geldt de nee, tenzij- benadering. Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is 
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als daarmee de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied significant worden 
aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot 
openbaar belang. Bij de voorziene ingreep vindt geen (netto) bestemmingswijziging 
plaats: Bij de voorziene ingreep gaat geen oppervlakte EHS verloren, er vindt alleen een 
kleine verschuiving in beheertypen plaats. De oppervlaktes zijn dermate klein dat dit 
geen effect heeft op de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Een klein deel 
ganzenfoerageergebied wordt afgegraven (verlande kribvakken), maar blijft geschikt of 
wordt omgevormd naar natuur. Deze omzetting van beheertypen betekent geen 
significante aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS.  
 
Naar verwachting zal de invloed van erosie- en sedimentatieprocessen toenemen. Dit 
past binnen de doelstelling om meer natuurlijke dynamiek toe te laten. De 
kribverlagingen en langsdammen passen hiermee binnen de ontwikkelingsopgave van 
het uitbreiden van hoogdynamische milieutypen langs de Waal.  

 3.3 Oppervlaktewater 

Waterkwantiteit 
De kribverlaging en aanleg van langsdammen is getoetst aan de beleidsregels en aan 
het rivierkundig beoordelingskader. Het uitgangspunt van de beleidsregels is het 
waarborgen van een veilige afvoer en berging van rivierwater, onder normale en 
maatgevende hoogwaterstanden en het bieden van voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden voor overheden om te zorgen voor een goede ruimtelijke 
ordening.  
 
De rivierkundige beoordeling van het project is uitgevoerd volgens het kader, 
vastgesteld door de Waterdienst (Rijkswaterstaat) op 1 juli 2009 (versie 2.01). Het 
project realiseert in het traject W3 een waterstandsverlaging van minimaal 9 
centimeter. Dankzij de langsdammen wordt zelfs een aantal extra centimeters 
gerealiseerd. Op het traject W4 wordt vooralsnog een waterstandsverlaging van 
minimaal 6 centimeter gerealiseerd. Definitieve berekeningen moeten voor W4 
uitwijzen welke verlaging uiteindelijk wordt bereikt. Er vindt geen opstuwing plaats. 
Het stromingspatroon in de uiterwaarden wordt niet wezenlijk beïnvloed door de 
maatregelen. Ook verandert de overstromingsfrequentie van de uiterwaarden niet 
noemenswaardig door de maatregelen. De maatregelen hebben mogelijk wel invloed 
op de afvoerverdeling. De gevolgen hiervan en eventuele maatregelen worden in een 
breder kader beschouwd.  
 
Er zijn geen bebouwingsobjecten waar een toename van de wateroverlast, noch zetting 
door verdroging wordt verwacht. Ook voor de opbrengst uit landbouw heeft deze 
maatregel geen significant effect. Op de natuur van de uiterwaarden en het achterland 
worden geen effecten verwacht als gevolg van veranderingen in de kwel- of 
infiltratiesituatie. (HKV, juni 2011) 
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Waterkwaliteit 
De fysische en chemische waterkwaliteit in bestaande open wateren wordt vooral 
bepaald door het aangevoerde rivierwater vanuit de Rijn. De kribverlaging en 
langsdammen hebben hierop geen invloed. Lozingen als gevolg van morsen en 
vertroebelen tijdens ontgraven kunnen de kwaliteit plaatselijk en tijdelijk negatief 
beïnvloeden. Bij de aanleg van de langsdam wordt rekening gehouden met een 
morsverlies van 40%. De extra baggerinspanning maakt onderdeel uit van het werk 
door de aannemer. Tijdelijke effecten op ecologie zijn naar verwachting beperkt omdat 
eventuele verlaging van het doorzicht vooral in de hoofdgeul zal plaatsvinden waar de 
langsdam aangelegd wordt en minder in de oeverzone. Bovendien is de verwachting 
dat het zandige materiaal snel sedimenteert. 
De bescherming van de waterkwaliteit volgt uit (milieukwaliteits)eisen en maatregelen 
conform diverse uitvoeringsbesluiten (AMVB’s). Ditzelfde geldt voor de toepassing van 
bouwstoffen en grond in de langsdammen en (de toplaag van) de verlaagde kribben. 
Deze toepassingen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen uit het Besluit 
bodemkwaliteit.     
 
De ingrepen hebben naar verwachting een positief effect op de ecologische 
waterkwaliteit ten aanzien van de kwaliteitselementen ‘vis’ en ‘macrofauna’ voor de 
Kaderrichtlijn Water (Liefveld 2011). De langsdam beschermt het waardevolle 
oevermilieu tegen scheepvaartgolven, waardoor stromingsminnende soorten beter tot 
hun recht komen. Er ontstaat een natuurlijk stromend water met variatie in 
stroomsnelheden en meer ruimte voor morfologische processen als erosie en 
sedimentatie. De dichtheid en diversiteit van vis en macrofauna neemt naar 
verwachting toe. Waterplanten komen op dit deel van de Waal niet voor, met name 
door de ongunstige peildynamiek. De langsdam verandert hier weinig aan. Wel zullen 
de lage waterstanden in de zomer enkele decimeters hoger zijn, wat de potenties voor 
waterplanten vergroot. Tijdens de uitvoering kunnen tijdelijk negatieve effecten 
optreden. Mitigerende maatregelen zijn beschreven in paragraaf 3.2 ‘Flora en fauna’. 

 3.4 Bodem en grondwater 

De kwaliteit van de te ontgraven grond in de huidige kribben, gestrekte oevers en 
kribvakken varieert van achtergrondwaarde tot boven de interventiewaarde. Binnen de 
bestaande kaders kan grond met een kwaliteit onder de interventiewaarde worden 
toegepast in de langsdammen en andere hergebruiksprojecten. Partijonderzoek dient 
definitief aan te tonen of dit mogelijk is. Niet toepasbare materialen moeten worden 
afgevoerd naar een erkende verwerker. Stortstenen van natuurlijke oorsprong mogen, 
onder voorwaarden, zonder onderzoek worden hergebruikt in de langsdammen. Bij 
twijfel is nader onderzoek nodig. Bouwstoffen waarvan bekend is dat toepassing 
verboden is moeten worden afgevoerd naar een erkende verwerker.  
 
Morfologische monitoring van de Pilot Kribverlagingen (Van Kouwen en Van der Wal 
2011) wijst uit dat in de nieuwe situatie door de maatregelen meer stroming en 
stromingsvariatie zal optreden in de oeverzone. Verwacht wordt dat hierdoor meer 
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erosie- en sedimentatieprocessen optreden. De verwachting is dat de diepteverdeling 
tussen de hoofdgeul en de kribvakken verandert. Door een toename van stroming over 
de kribben tijdens hoogwater, zal een deel van de bodem van de kribvakken eroderen 
en lager komen te liggen. De verwachting is dat oevers hierdoor enigszins landwaarts 
opschuiven. Doordat een kleiner aandeel van het rivierwater tijdens hoogwater door de 
hoofdgeul stroomt, zal in de kribvakken erosie optreden en zal de hoofdgeul een 
geringere diepte krijgen, omdat het substraat hier sedimenteert. Na uitvoering van de 
maatregelen zal naar verwachting de frequentie van vaargeulonderhoud niet 
veranderen ten opzichte van de huidige situatie. 
 
De kwaliteit van het grondwater speelt binnen dit project geen significante rol.  

 3.5 Energie, grondstoffen en milieu 

Doordat de uitvoering van kribverlaging en de aanleg van langsdammen in één project 
wordt aanbesteed ligt het voor de hand dat vrijkomende materialen worden toegepast 
in de langsdammen. Dit geldt zowel voor steenbestorting als het zandlichaam. Dit 
heeft grote voordelen voor de transportafstanden en duurzaam gebruik van secundaire 
(bouw)stoffen. Energieverbruik en inzet van (schaarse) grondstoffen wordt hiermee 
geminimaliseerd.  Bij de aanleg zullen afvalstromen vrijkomen. Bij het verlagen en 
verwijderen van kribben en gestrekte oevers zullen vrijkomende (milieuhygiënisch en 
civieltechnisch) niet herbruikbare materialen worden afgevoerd naar een erkende 
verwerker. Kribverlaging zal naar verwachting meer aanzanding in het zomerbed tot 
gevolg hebben. De aanleg van langsdammen heeft een verwachte positieve invloed op 
de toekomstige benodigde baggerinspanning in de hoofdgeul waardoor de extra 
baggerinspanning ten gevolge van kribverlaging deels teniet zal worden gedaan. Per 
saldo zal jaarlijks extra onderhoudsbaggerwerk moeten worden uitgevoerd. Dit moet 
worden aangemerkt als een negatief resultaat voor het aspect energie, grondstoffen en 
milieu. Dit aspect is moeilijk te kwantificeren. Erosie en sedimentatieprocessen kunnen 
enkel worden beschouwd op macroniveau waarbij de gevolgen van alle, in en langs de 
Waal, uitgevoerde projecten worden bekeken.  
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Figuur 3.3: De Waal vormt een belangrijke transportas voor beroepsscheepvaart. 

 3.6 Verkeer en vervoer 

In het BPRW 2010-2015 speelt scheepvaart een belangrijke rol (Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat 2009). De Waal vormt als hoofdtransportas een corridor tussen het 
Rotterdamse havengebied en Duitsland.  
 
De kribverlaging en aanleg van langsdammen vindt plaats in deze vaarweg. Als eis is 
gesteld dat het scheepvaartverkeer niet mag worden geschaad door de aanleg.  
 
De kribverlaging leidt naar verwachting tot aanzandingen (bodemstijging) in de 
hoofdgeul van de Waal. Dit zou in de toekomst een belemmering voor de scheepvaart 
op kunnen leveren. In het bovenstroomse deel van de Waal (tot ca. kmr. 900) vindt 
bodemstijging plaats. De bodemstijging is gemiddeld 10-20 cm per 40 jaar. Door 
middel van regulier onderhoud (baggeren) moeten de ondieptes worden verwijderd als 
deze hinderlijk zijn voor de scheepvaart.  
 
De bakens op de te verlagen kribben worden teruggeplaatst. Hierdoor ontstaat een 
lichte verstoring van de huidige continue bakenlijn (van bakens en lichtopstanden) 
langs de gehele Waal. Dit is geaccordeerd door de beheerder (Rijkswaterstaat Oost 
Nederland).   
 
De normaalbreedte wordt als gevolg van de aanleg van de langsdammen versmald van 
260 naar 230 meter. De breedte van de vaargeul past binnen de bestaande 
gereglementeerde breedte van 150 meter alsmede binnen de toekomstige norm van 
170 meter. Ter plaatse van de monding van het Amsterdam Rijnkanaal is een 
manoeuvreerruimte van circa 215 meter beschikbaar.  
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De nautische veiligheidsrisico’s zijn in overleg met de Dienst Verkeer en Scheepvaart 
bekeken. De resultaten zijn beschreven in een memo ‘Nautische veiligheidsrisico’s 
langsdammen’, Dienst Verkeer en Scheepvaart’, 2 maart 2011 (Rijkswaterstaat 2011). 
Hierin zijn vier potentiële ongewenste situaties onderkend: 
1. Aanvaring met passerend schip; 
2. Schip maakt draai niet goed en komt op de langsdam; 
3. Problemen voor recreatievaartbij uitvaren haven Tiel; 
4. Veer, bij km 915, komend vanaf de zuidwal, komt in aanvaring met opvarend 

schip.  
 
Op grond van deze ‘expert-judgement’ is ingeschat dat er vanuit nautische veiligheid 
geen argumenten zijn om de langsdammen op het geplande traject niet toe te staan 
(Rijkswaterstaat 2011). Een extra risico wordt ingeschat op het punt ‘aanvaren van de 
langsdammen door schepen’. Dit risico wordt echter als klein ingeschat, mede door het 
nemen van beheersmaatregelen.  
 
In de langsgeulen zal op beperkte schaal recreatievaart mogelijk worden gemaakt. Dit 
verhoogt de veiligheid van de scheepvaart door een scheiding aan te brengen tussen 
beroepsvaart in de hoofdgeul en recreatievaart in de langsgeul. Hiervoor moeten 
diverse scheepvaartekens worden geplaatst en vaarwegmarkering/betonning. Tevens 
zal de langsdam moeten worden voorzien van bakens. In de langsgeul zal een 
snelheidsbeperking gaan gelden.   

 3.7 Beroepsvisserij en recreatie 

De huidige (pacht)rechten worden niet beïnvloed als gevolg van de maatregelen. De 
bereikbaarheid van de visgebieden zal echter wijzigen. Voor de beroepsvisserij zal de 
hoofdgeul over een traject van tien kilometer smaller worden (langsdammen). Het 
beschikbare areaal zal derhalve kleiner worden. Ook het aantal beschikbare visdagen  
vanaf de kant wordt kleiner doordat de kribben gemiddeld 250 dagen in plaats van 
100 dagen onder water staan, waardoor niet kan worden gevist. 
 
Bij de sportvisserij betreft het een recreatief belang; er zijn minder kribben voorhanden 
en een groot deel van de kribben staat langere tijd onder water. De langsdam is te voet 
onbereikbaar. Daarentegen worden de kribben ter hoogte van de langsdammen aan de 
overzijde van de rivier niet verlaagd waardoor de negatieve effecten van voorgenomen 
kribverlaging deels worden opgeheven.  
 
Ten aanzien van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de kribben via de 
uiterwaarden zijn de mogelijkheden verkend. Gebleken is dat de mogelijkheden voor 
verbetering door Rijkswaterstaat zeer beperkt zijn, vooral omdat in bijna alle gevallen 
Rijkswaterstaat niet de beheerder van de gronden is. In het kader van de 
toegankelijkheid van de kribben zelf worden deze zomer enkele kribben bij wijze van 
proef met fijnere steenfractie ingewassen.  
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De oevergeulen achter de langsdammen zijn aantrekkelijk voor recreatievaart omdat er 
geen hinder van beroepsscheepvaart optreedt. Mogelijk wordt beperkte recreatievaart 
toegestaan achter de langsdam. Beperkingen zijn nodig om de rust in het gebied te 
bewaren en effecten op golfslag te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan 
beperkingen in de vaarsnelheid. In de realisatiefase zal dit onderwerp nader worden 
uitgewerkt. De haalbaarheid is afhankelijk van de overblijvende diepte boven de 
inregelpunten van de langsdam (na het inregelen van de langsdam). Inmiddels is er een 
plan uitgewerkt voor vaarwegmarkering en de benodigde verkeerstekens. Dit zal 
moeten worden opgenomen in het definitieve plan.   
 
De kribverlaging in de Waal is niet relevant voor recreatie in de Waal. Het rivierwater 
wordt niet aangemerkt als zwemwater, zowel vanwege de veiligheidsrisico’s als de 
onvoldoende zwemwaterkwaliteit. Deze situatie zal niet veranderen door de 
maatregelen. In de oevergeulen achter de langsdammen zal de veiligheidssituatie voor 
zwemmen verbeteren door de sterke reductie van golfslag en zuiging door 
beroepsscheepvaart, maar de waterkwaliteit blijft hetzelfde.    

 3.8 Leefmilieu voor de mens: geluid, geur, stof, externe veiligheid 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de aspecten geluid, geur, stof en 
externe veiligheid van belang. Mogelijke geluidhinder van gemotoriseerd 
graafmaterieel weegt hierbij het zwaarst. Daarnaast speelt de duur van de activiteiten 
een rol. Uit ervaringen van kribverlaging fase 1 blijkt dat de gemiddelde duur van het 
verlagen van één krib 1 tot 2 dagen bedraagt. De hinder voor direct omwonenden is 
hierdoor zeer minimaal. De aanleg van de langsdam is ingeschat op 74 
produktieweken. Dit betekent dat zo’n 25 tot 30 meter per dag moet worden 
aangelegd. De hinder voor omwonenden zal nihil zijn, vanwege de grote afstand 
tussen de werkzaamheden en de dichtstbijzijnde woningen.  
Gezien de tijdelijkheid van deze hinder, de afstand tot de woningen, en het te 
verwachten geluidsniveau is de hinder beperkt. Vooral ter plaatse van de bebouwde 
kom is de afstand van de te verlagen kribben tot aan de dichtstbijzijnde woningen 
soms minder dan 100 meter, tot in enkele gevallen minder dan 50 meter. In deze 
voorkomende gevallen vormt de hoofdwaterkering (winterdijk) een ‘barrière’ tussen de 
uit te voeren werkzaamheden en de bebouwing. Slechts in een enkel geval ligt de 
bebouwing buitendijks.  
Stofvorming kan enigszins plaatsvinden bij het ontgraven van het bovenste deel van de 
kribben of de gestrekte oevers. Het grootste deel van de ontgraving vindt in den natte 
plaats waardoor geen stofvorming optreedt. Ook hierbij mag worden gesteld dat de 
mogelijke hinder gezien de omvang, tijdelijkheid en afstand tot de dichtstbijzijnde 
woningen beperkt is. De aspecten geur en externe veiligheid (gebruik gevaarlijke 
stoffen) zijn niet van toepassing. 
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 3.9 Overzicht mogelijke milieugevolgen 

Op basis van bovenstaande beschrijvingen zijn in tabel 3.1 de mogelijke 
milieugevolgen ingeschat. Hierbij is ook aangegeven of mitigerende maatregelen 
mogelijk zijn waarmee negatieve effecten voorkomen kunnen worden. 
 
Tabel 3.1: Inschatting mogelijke milieugevolgen 
Aspecten Indicatoren Effecten 

Landschappelijke waarden X/+ 
Belevingswaarde X/+ 

Leesbaarheid gelaagdheid van het 
landschap  

X/+ 

Landschap, archeologie en 
cultuurhistorie 

Archeologische waarden X/0 
Flora en Fauna Beschermde soorten 0 
 Beschermde habitats 0 
Bodem, grondwater en oppervlaktewater  
Aanleg en inrichting Grond,- en oppervlaktewaterkwaliteit 0 

Bodem en grondwaterkwaliteit 0 
Grondwaterkwantiteit 0 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 

Gebruik en beheer 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 
Energie, grondstoffen en ruimte 

Energie en grondstoffengebruik X Aanleg en inrichting 
Afvalstromen 0 

Gebruik en beheer Energie en grondstoffengebruik X 
Verkeer en vervoer 
Aanleg en inrichting Vaarwegverkeersveiligheid X 

Wijziging vaarwegstructuur 0 Gebruik en beheer 
Vaarwegverkeersveiligheid X 

Leefmilieu voor mens 
Geluid, trillingen, hinder X 

Geur, stof, licht 0 
Aanleg en inrichting 

Externe veiligheid 0 
Gebruik en beheer Geluid 0 

Legenda 
0 : waarschijnlijk geen effect, mits mitigerende maatregelen opgevolgd 
# : nader onderzoeken op effecten 
X : mogelijk negatief effect 
+ : waarschijnlijk positief effect wanneer mitigerende maatregelen worden opgevolgd 
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 3.10 Samenhang met andere activiteiten 

Kribverlaging Waal fase 3 vindt (deels) gelijktijdig en/of aansluitend plaats met andere 
grootschalige projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier of andere programma´s 
die op de Waal uitgevoerd worden. Mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu 
dienen  daarom in cumulatie bekeken te worden. Paragraaf 2.10 geeft een overzicht 
van de meest relevante projecten die reeds in uitvoering of planvorming zijn.   
  
Een aantal van de in paragraaf 2.10 genoemde projecten wordt uitgevoerd in de 
periode 2012-2015. Transport over water van materieel en materialen zal in die 
periode toenemen, maar valt nog ruim binnen de beschikbare capaciteit van de 
vaarweg.  
 
Ook zal op meerdere plekken langs de Waal sprake zijn van hinder door geluid en stof.  
Eventuele hinderlijke aspecten vinden verspreid over een groot traject plaats, en  zijn 
plaatselijk van omvang. Voor deze aspecten is dan ook geen sprake van cumulatieve 
effecten op het leefmilieu van de mens.  
 
Het pakket aan maatregelen dat de komende jaren op de Waal wordt uitgevoerd, 
verandert het morfologisch evenwicht en de maatgevende hoogwaterstanden. Deze 
aspecten worden in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier nauwgezet en 
integraal bekeken. Diverse maatregelen, zoals de instelling van de afvoerverdeling en 
het meerjarig onderhoudsprogramma worden hierop afgestemd.  
 
De cumulatieve effecten op beschermde natuurwaarden (NB-wet) zijn in de passende 
beoordeling bekeken (Liefveld et al. 2011). Hierbij zijn alleen projecten relevant die 
invloed hebben op de twee Natura 2000 gebieden binnen het plangebied 
(Uiterwaarden Waal en Loevestein, Pompveld en Kornsche boezem). Van deze 
projecten wordt met name een cumulatief effect op de herbivore niet-broedvogels 
verwacht, omdat (productie)grasland wordt omgezet in riviernatuur met geen of een 
lagere draagkracht voor deze soorten. De permanente en/of tijdelijke effecten op de 
draagkracht van het gebied van andere projecten zijn voor een deel kwantitatief 
bekend. Wanneer deze cumulatieve effecten worden opgeteld bij de effecten van het 
project Kribverlaging Waal Fase 3 Trajecten Waal Fort St. Andries (Waal 3) en 
Beneden-Waal (Waal 4) Pilot Langsdammen Waal rivierkilometer 911 tot 922, vallen 
zowel de tijdelijke als de permanente effecten nog binnen de recent berekende 
overruimte aan foerageercapaciteit op de Waal (Liefveld et al. 2011). De provincie 
Gelderland gaat deze cumulatieve berekening nog opnieuw uitvoeren om een 
uniforme en actuele berekeningswijze (volgens Voslamber & Liefting 2011) voor alle 
projecten te hanteren.  
 
De tijdelijke effecten van verstoring op niet-broedvogels door werkzaamheden voor 
Kribverlaging Waal fase 3, zijn niet significant (uitgaande van een werktraject van 10 
km) en worden nog verder beperkt door niet over het gehele traject tegelijk te werken. 
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Zo wordt al in de werkwijze opgenomen dat maar aan één kant van de rivier tegelijk 
gewerkt wordt, zodat foeragerende vogels alleen de rivier over hoeven te steken om 
onverstoord foerageergebied te vinden.   

 
Door de tijdelijkheid van de verstoring is het cumulatieve effect van de diverse 
ingrepen in de Waal zeer beperkt van invloed op het landschap. Het werken aan de 
rivier zou zelfs gekenmerkt kunnen worden als cultuurhistorie, of het schrijven van 
geschiedenis, omdat het opeenvolgende menselijk ingrijpen in het stroombed van de 
grote rivieren zo’n belangrijk aspect is van de wordingsgeschiedenis van het 
riverenlandschap.   
 
De voorgenomen activiteiten zijn omkeerbaar. Dit geldt zowel voor de langsdammen 
en de kribverlagingen als voor de verlaging van de verlande kribvakken en het 
verwijderen van de gestrekte oevers. Het gaat om relatief eenvoudige technische 
maatregelen waarin al ervaring is opgedaan zowel in Nederland als in andere landen.  
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 4 Beoordeling van de effecten 

 4.1 Beoordelingskader 

Het opstellen van een milieueffectrapportage is gewenst indien er sprake is van 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Deze gevolgen worden bepaald door: 
 
- De kenmerken van de activiteit;  
- De plaats van de activiteit;  
- De samenhang met andere activiteiten in de omgeving;  
- De ernst van de milieugevolgen.  
 
Van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu op grond van deze criteria is geen 
sprake. Het pilotproject Langsdammen Waal heeft op beperkte schaal negatieve 
milieueffecten. In paragraaf 4.2 volgt een inschatting van de ernst van deze effecten. 
Hierbij is het beoordelingskader van VROM uit de Handreiking voor de m.e.r.-
beoordelingsplicht als uitgangspunt genomen.    
Criteria:  
- Het bereik van het effect (gebiedsgrootte en omvang getroffen bevolking); 
- Het grensoverschrijdende karakter van het effect; 
- De orde, grootte en complexiteit van het effect; 
- De waarschijnlijkheid van het effect; 
- De duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect. 
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 4.2 Conclusies ten aanzien van belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu 

Met behulp van het afwegingskader wordt een inschatting gemaakt of er belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu zijn. Steeds wordt ook aangegeven welke 
mitigerende of compenserende maatregelen mogelijk zijn om de effecten te 
voorkomen of te verminderen. De aspecten en de te verwachten nadelige gevolgen 
zijn in tabel 4.1 aangegeven. 
 
Tabel 4.1 Beoordeling belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu 
Aspecten Effecten Maatregelen MER-procedure 
Landschap Negatief, te mitigeren tot 

positief 
Landschappelijke inpassing Nee 

Archeologie Beperkt Archeologische begeleiding Nee 
Cultuurhistorie Negatief, te mitigeren tot 

positief 
Landschappelijke inpassing Nee 

Flora en fauna Beperkt/positief Werken aan 1-zijde van de 
rivier, werken vanaf het 
water en bestaande wegen 
gebruiken, ecologisch 
werkprotocol. 

Nee 

Bodem en grondwater Beperkt Nemen 
uitvoeringsmaatregelen 

Nee 

Oppervlaktewater Positief  Nee 

Energie en 
grondstoffengebruik 

Negatief Opnemen in bagger-
onderhoudsprogramma 

Nee 

Verkeer en vervoer Beperkt Nemen 
uitvoeringsmaatregelen 

Nee 

Leefmilieu Beperkt Alleen tijdens aanlegfase Nee 
Geluid Beperkt Alleen tijdens aanlegfase Nee 

 

 4.3 Beoordeling noodzaak MER-procedure 

Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten aanzien van de 
kenmerken en locatie van het project. Ook is geen sprake van een significante nadelige 
samenhang met projecten elders. De nadelige milieugevolgen zijn beperkt van omvang 
en kunnen nog verder worden beperkt of zelfs leiden tot een verbetering van de 
situatie indien mitigerende maatregelen worden genomen. Het Ruimtelijk Ontwerp is 
hiertoe een prima aanzet, waarvan de bedoelingen bij de nadere uitwerking van het 
plan zouden moeten worden doorvertaald. De conclusie is gerechtvaardigd dat er geen 
MER-procedure noodzakelijk is. 
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Bijlage 1: Dwarsdoorsnede Langsdammen Waal 



 

 
50

 



 



Bureau Waardenburg bv
Adviseurs voor ecologie & milieu
Postbus 365, 4100 AJ Culemborg
Telefoon 0345-512710, Fax 0345-519849
E-mail info@buwa.nl, www.buwa.nl


