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1. Inleiding 
 

Herinrichting UWDH 

Kragten werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de planvorming voor het project 

Uiterwaarden-Wamel-Dreumel-Heerewaarden (UWDH), waarin het uiterwaardengebied 

tussen Wamel en Heerewaarden wordt heringericht.  

 

De UWDH zijn aaneengesloten uiterwaarden aan de zuidoever van de Waal, tussen de Willem 

Alexander brug en Fort St. Andries. De Wamelse uiterwaard is een relatief brede uiterwaard 

in de binnenbocht van de Waal, met veel waardevolle natuurelementen langs de dijk. De 

Dreumelse uiterwaard loopt vanaf het noorden van de Vonkerplas tot Bato’s erf. Het is een 

relatief smalle, grazige uiterwaard met oude en deels vergaven strangen. De Waaluiterwaard 

van Heerewaarden of Kop van Heerewaarden loopt vanaf Bato’s erf tot aan kanaal Sint 

Andries. Bato’s erf ligt op een hoge zeer oude zandkop waar de Waal en Maas elkaar naderen 

en is recent door de provincie ingericht als natuurgebied en rivierpleisterplaats. 

Zuidwestelijk daarvan, deels in de stroomluwte, ligt een reliëfrijke uiterwaard met enkele 

strangen en een goed ontwikkelde oeverwal, voornamelijk nog in landbouwkundig gebruik. 

 

De uiterwaarden van de Waal maken onderdeel uit van Natura 2000 en grotendeels ook van 

het Gelders Natuurnetwerk (GNN). In dat kader zijn diverse doelstellingen geformuleerd (zie 

o.a. Provincie Gelderland, 2018). Daarnaast wordt via de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

de kwaliteit van het water en de fysische gesteldheid van de rivier, haar oevers en 

uiterwaarden op orde gebracht. Deze opgaven laten zich goed combineren met de 

geformuleerde natuurambities voor de uiterwaarden. 

 

Ontwerp 

De status van het planproces op dit moment is dat er voor de herinrichting van UWDH een 

ontwerp is opgesteld (DO 1.99), met daarin opgenomen o.a. een stromende nevengeul, vier 

aangetakte stangen en enkele uiterwaardverlagingen (Kragten, 2020).  

 

Het ontwerp voor de stromende nevengeul is gebaseerd op de ecologische eisen van de 

(KRW-) soorten (Reeze, 2019). Voor de strangen bleek uit een toets dat het niet mogelijk is 

om een strangontwerp te maken dat tegemoet komt aan de ecologische eisen voor de KRW-

soorten. In brede zin is de vraag ontstaan wat de ontwerpeisen voor maatregelen zouden 

moeten zijn in dit deel van de Waal en welke functie de maatregelen vervullen voor de KRW-

soorten. 

 

Ecologische eisen 

In de aanloop naar dit doorontwerp is een nieuwe aanpak uitgewerkt om vanuit de 

ecologische eisen, die de KRW-soorten aan hun habitat stellen, te komen tot een set 

geschikte ontwerpeisen voor de maatregelen in UWDH (Reeze et al., 2020). Allereerst zijn de 

ecologische eisen geformuleerd op basis van de (doel)soorten van het KRW-watertype R7. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de concept decompositie leidraad van Rijkswaterstaat waarin 

de KRW-doelen voor de Waal via een boom van gidssoorten, functionele gebieden 

(fourageer-, paai- en opgroeigebied) en compartimenten (water en bodem) worden 
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gekoppeld aan milieueisen (stroomsnelheid, breedte, diepte, korrelgrootte e.d.). Vervolgens 

zijn inrichtingsmaatregelen geformuleerd die aansluiten op deze eisen.  

 

De eisen en bijpassende maatregelen zijn uitgewerkt in een memo (Reeze et al., 2020). In de 

memo is ook een algemene redeneerlijn (werkwijze) uitgewerkt voor de aanleg of 

optimalisatie van rivierbegeleidende wateren. Deze redeneerlijn bestaat uit vier stappen: 

Stap 1: Breng huidige ecologische waarden in beeld.  

Stap 2: Onderzoek kansen voor realisatie van permanent stromende nevengeulen. 

Stap 3: Onderzoek kansen voor realisatie of optimalisatie van tijdelijk meestromende 

nevengeulen. 

Stap 4: Toepassen van de redeneerlijn voor benedenstrooms aangetakte wateren. 

 

Vraag aan Stroming 

Bureau Stroming is gevraagd om de redeneerlijn voor de aanleg of optimalisatie 

rivierbegeleidende wateren toe te passen op UWDH. Hierbij moeten ook de mogelijkheden 

voor het realiseren van de overige genoemde maatregelen voor de doelsoorten (zie tabel 4b 

in de memo) in beschouwing worden genomen.  

 

Met de inrichtingsmaatregelen voor de KRW worden ook sommige Natura 2000 doelen 

rechtstreeks gediend. Aan Stroming is gevraagd deze meerwaarde te onderzoeken en te 

beschrijven. Daarnaast is verzocht om in het ontwerp zoveel mogelijk rekening te houden 

met de doelen en opgaven voor Natura 2000 die in synergie met de KRW-doelen kunnen 

worden gerealiseerd. Voor dit doel zijn ook de doelen en ecologische eisen voor Natura 2000 

die van toepassing zijn op UWDH in beeld gebracht, zie Reeze en Tabak (2020). 

 

Aanpak en leeswijzer 

De uitwerking van het ontwerp is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase betrof een 

bureaustudie waarbij een voorlopig ontwerp voor het lengte- en dwarsprofiel van de 

nevengeulen is ontwikkeld en de meest geschikte locatie in het terrein zijn bepaald. In 

tweede instantie is aan de hand van meer gedetailleerde terreingegevens het ontwerp verder 

geoptimaliseerd tot een definitief ontwerp. In deze detaillering zijn ook riviermorfologische 

aspecten meegenomen die uit een studie naar de effecten van het voorlopig ontwerp naar 

voren waren gekomen (Cluitmans en Agtersloot, 2020). Voor zover de ecologische 

randvoorwaarden uit de redeneerlijn dit toelieten kon in de fase naar het DO een deel van 

deze effecten gemitigeerd worden. 

 

In dit rapport worden de stappen van de hierboven genoemde redeneerlijn doorlopen t/m 

stap 3. De resultaten van stap 1 zijn beschreven in hoofdstuk 2, de resultaten van stap 2 en 

3 (ontwerpbeschrijvingen) in hoofdstuk 4 en 5. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten 

voor het ontwerp van de stromende nevengeulen nader toegelicht. 
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2. Huidige ecologische waarden 
 

In dit hoofdstuk worden de aanwezige ecologische waarden in UWDH besproken.  

 

Beschikbare informatie 

Over de huidige ecologische waarden van UWDH is de volgende informatie beschikbaar: 

• Natuurtoets op basis van het DO1.5 (Kragten, 2019a) 

• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) (www.ndff.nl) 

• Inventarisatie vegetatie oeverwallen uiterwaarden Dreumel (Kurstjens, 2019) 

• Verkenning waterplanten Bureau Stroming (18 september 2019) 

• PAS-gebiedsanalyse Rijntakken (Dorland et al., 2017) 

• Leefgebieden kaarten Provincie Gelderland1. In de leefgebiedenkaarten wordt de 

geschiktheid van het leefgebied voor alle doelsoorten weergegeven (habitatsoorten en 

vogelrichtlijnsoorten). Er is in de kaarten onderscheid tussen ‘Mogelijk bezet geschikt 

leefgebied’ en ‘Bezet geschikt leefgebied’. In de kaarten is alleen de geschiktheid in de 

aangewezen gebieden aangegeven.  

 

Verder is er divers promotie-onderzoek verricht naar vegetatie en vissen in 

uiterwaardplassen langs de Rijntakken (Stoffers, Koopman, 2019; Collas, 2019; van Geest, 

2005; Grift, 2001). Het bleek dat er in het kader van deze onderzoeken geen informatie 

bekend is over de strangen in de uiterwaarden van Dreumel en Heerewaarden (m.u.v. 

visonderzoek van Koopman in de Vonkerplas). 

 

2.1 Habitattypen 

 

In tabel 2.1 is aangegeven welke habitattypen in UWDH aanwezig zijn. Dit wordt in de tekst 

hieronder nader toegelicht. 

 

Tabel 2.1: Aanwezigheid habitattypen in UWDH. 

Habitattype Habitatsubtype Habitattype aanwezig? 

H3270 - Slikkige rivieroevers   Ja 

H6120 - Stroomdalgraslanden   Ja 

H6430C - Ruigten en zomen  Droge bosranden  Mogelijk 

H91E0A - Vochtige alluviale bossen  Zachthoutooibossen  Ja 

 

H3270 - Slikkige rivieroevers  

Potentieel geschikte groeiplaatsen zijn aanwezig aan de noord-, zuidoost- en oostzijde van 

de Vonkerplas en langs de strangen ten zuiden van de Vonkerplas. Op deze plekken zijn 

groeiplaatsen van slijkgroen aangetroffen. Volgens eigen inschatting lijkt ca. 50% van de 

oevers geschikt. 

  

 
1 https://gelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cf084cb64bd349298e6f69a3d0937400 
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H6120 - Stroomdalgraslanden  

Potentieel geschikte groeiplaatsen zijn aanwezig op de oeverwallen langs de Waal, vooral ten 

hoogte van de Vonkerplas en verder noordwaarts tot aan het pontje. Waarschijnlijk zullen 

delen al kwalificeren als habitattype Stroomdalgraslanden. 

 

H6430C - Ruigten en zomen (droge bosranden) 

Potentieel geschikte groeiplaatsen zijn mogelijk aanwezig ten oosten van de Vonkerplas, 

waar drogere bossen afgewisseld worden met graslandjes op wat hogere gronden. Verder 

lijken de struweelhagen en bossen op voormalige steenfabriek terrein Bato’s Erf geschikte 

groeiplaatsen te bieden. 

 

H91E0A - Vochtige alluviale bossen – zachthoutooibossen 

Ten oosten en noordoosten van de Vonkerplas zijn goed ontwikkelde bossen van dit type 

aanwezig. Het op het oog oudste bos met grote bomen met bijzondere mossen is in figuur 

2.1 weergegeven.  

 

 
Figuur 2.1: Locatie van goed ontwikkeld zachthoutooibos ten noordoosten van de 

Vonkerplas. 
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2.2 Habitatsoorten 

 

De geschiktheid van UWDH als leefgebied voor de habitatsoorten is weergegeven in tabel 

2.2. Dit wordt in de tekst hieronder nader toegelicht. 

 

Tabel 2.2: Aanwezigheid habitatsoorten in UWDH. 

Soort 
Uitbreidings- 

doelstelling 

Geschikt leefgebied 

aanwezig? 

H1149 - Kleine modderkruiper  Nee Mogelijk 

H1337 - Bever  Ja Ja 

 

Beek- en poldervissen (bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en 

rivierdonderpad) 

Bij de bemonstering van de Vonkerplas in 2017 zijn de bittervoorn en de kleine 

modderkruiper aangetroffen (Kragten, 2019a). Daarbuiten heeft het gebied waarschijnlijk 

geen betekenis voor deze soorten. De bittervoorn is gebonden aan plantrijke wateren; deze 

ontbreken verder in UWDH. Dit geldt ook voor smalle watergangen en laagdynamische 

wateren met dikke sliblaag voor de grote modderkruiper en stromend water met stortsteen 

voor de rivierdonderpad. De huidige strangen zijn in principe wel geschikt voor de kleine 

modderkruiper, deze zou hier voor kunnen komen. 

 

Bever 

De bever maakt gebruik van de strangen en Vonkerplas als leefgebied. In het gebied zijn 

twee burchten aangetroffen (zie figuur 2.2), waarvan de meest zuidelijk gelegen locatie een 

heel sterk vermoeden is. Uiteraard is het mogelijk dat op andere locaties nog burchten 

aanwezig zijn, of nog ontstaan in de komende 1-2 jaar. 

 

Trekvissen (zeeprik, rivierprik, elft en zalm)  

De vier trekvissen uit de habitatrichtlijn komen niet voor in de uiterwaarden van UWDH. Er is 

wel één maal een larve van een zeeprik aangetroffen bij een bemonstering van de 

Vonkerplas in 2017 (Kragten, 2019a); deze larve is waarschijnlijk bij hoogwater de plas 

ingespoeld. De soorten worden wel incidenteel gevangen achter de langsdammen en in 

kribben langs de Waal. Zo zijn bij een visserijkundig onderzoek door Sportvisserij Nederland 

met een ankerkuil in het voorjaar van 2019 onder meer twee jonge zalmen, enkele 

rivierprikken en een zeeprik gevangen.  

 

Kamsalamander 

De kamsalamander komt niet voor in de uiterwaarden van UWDH. Er zijn wel waarnemingen 

bekend in (aangrenzende) binnendijkse gebieden, met name aan de zuidkant van de Waal bij 

Wamel. Daarnaast is de soort in 2018 waargenomen in het water aan de teen van de dijk ter 

hoogte van Dreumel. Het betreft hier geen typisch leefgebied. Daarvóór is de soort voor het 

laatste waargenomen in 2011 op de erven bij de huizen in Heerenwaarden. 
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Figuur 2.2: Beverburchten in de uiterwaarden van Dreumel en Heerewaarden 

 

 

2.3 Aangewezen broedvogels (Natura 2000) 

 

Tabel 2.3: Aanwezigheid aangewezen broedvogels in UWDH. 

Soort 
Uitbreidings-

doelstelling 

Geschikt leefgebied 

aanwezig? 

A017 - Aalscholver  Nee Ja 

A229 - IJsvogel  Nee Ja  

A249 - Oeverzwaluw  Nee Ja  

 

In tabel 2.3 is de geschiktheid van UWDH als broedgebied voor de broedvogels weergegeven.  

Er is geschikt broedgebied aanwezig voor de volgende soorten: 

 

A017 – Aalscholver 

De aanwezige ooibossen vormen een geschikt broedbiotoop voor de aalscholver. Er is een 

kolonie aalscholvers aanwezig in het gebied ten oosten van de Vonkerplas, zie figuur 2.3.  

 

A229 - IJsvogel 

Het broedbiotoop van de ijsvogel bestaat uit beschutte visrijke, ondiepe, heldere en 

doorgaans langzaam stromende wateren van minimaal twee meter breed. Het nest is een 

gegraven hol in steile, vaak afkalvende oevers, wanden van afgravingen of aardkluiten van 

omgewaaide bomen.  Dergelijk biotoop is nu aanwezig. De ijsvogel is meerdere keren 

gehoord en gezien in de strang ten zuiden van de Vonkerplas en broedt hier waarschijnlijk. 
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Figuur 2.3: Locatie aalscholverkolonie ten oosten van de Vonkerplas. 

 

A249 - Oeverzwaluw  

Het broedbiotoop van de oeverzwaluw bestaat uit steilranden. Deze zijn voornamelijk 

aanwezig langs de Waaloevers. In de beginnende erosiewand van Dreumel vlogen in mei 

2016 2 paar oeverzwaluwen, maar de nestholen zijn door overstroming volgelopen. In 2019 

was in de door erosie ontstane (lage) steilwand een kolonie aanwezig met ca. 41 bewoonde 

nesten (Kurstjens, 2019). Andere geschikte delen voor de soort zijn gelegen aan de zuidkant 

van het gebied, waar steiloevers aanwezig zijn. 

 

 
Figuur 2.4: Locatie nesten oeverzwaluw ten westen van de Vonkerplas. 
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2.4 Overige flora 

 

Inventarisatie vegetatie oeverwallen uiterwaarden Dreumel (Kurstjens, 2019) 

In 2016 en 2019 is er onderzoek uitgevoerd naar de vegetatie op de oeverwallen vanaf de 

Veerweg bij Wamel tot aan zuidelijke punt van de Vonkerplas, zie figuur 2.5. Bij de 

inventarisatie zijn diverse rode lijst soorten aangetroffen, zie de resultaten in tabel 2.4.  

 

Tabel 2.4: Soortenrijkdom oever Dreumelsche Waard gedurende drie onderzoeksperioden: 

2009-2013, 2016 en 2019. Tussen haakjes staan twee indicatieve soorten die alleen in 2018 

zijn gevonden (waarneming.nl). RL = vermelding op Rode lijst 2000 (bron: Kurstjens, 2019). 
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Figuur 2.5: Onderzoekstraject onderzoek Kurstjens (2019). 

 

Natuurwaarderingskaarten vegetatie 

Op basis van de genoemde bronnen in paragraaf 2.1 en expert-judgement van Bureau 

Stroming is van alle onderzochte percelen de natuurwaarde van de aanwezige vegetatie 

ingeschat. Hierbij is gebruik gemaakt van kennis uit de lopende planteninventarisatie op de 

percelen van Staatsbosbeheer in opdracht van de Provincie Gelderland in het kader van SNL 

(subsidiestelsel natuur en landschap). Deze inventarisatie betreft de kartering van 

aandachtsoorten (karteerlijst van 220 soorten) en/ incl. rode lijstsoorten.  

 

Voor de kaarten is de volgende indeling gehanteerd: 

• Geel: natuurwaarde hoog 

• Blauw: natuurwaarde gemiddeld 

• Groen: natuurwaarde laag 

Hieronder is de natuurwaarde van de onderzochte percelen weergegeven. 
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Figuur 2.6a: Waardering van vegetatie op basis van kartering van soorten in drie categorieën: 

hoog (geel; blijf af), laag (groen) en gemiddeld (blauw). 

 

Toelichting bij figuur 2.6a: 

A: Stroomdalgrasland. Kwalificeert waarschijnlijk voor habitattype H6120 – 

Stroomdalgraslanden. Dit jaar zijn dezelfde soorten waargenomen als Kurstjens (2019), 

verder uitbreiding Brede ereprijs. 

B: Bij oever aanzet tot stroomdalgrasland. Er staat wat Sikkelklaver. Peperkers is aanwezig. 

Aangrenzend aan vlak C groeit op paar plaatsen Brede ereprijs en enkele planten 

Karwijvarkenskervel. 

C: (Ruig) soortenarm en voedselrijk grasland. Volgens NDFF aan oever zuidkant: Slijkgroen 

en Engelse alant. 
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Figuur 2.6b: Waardering van vegetatie op basis van kartering van soorten in drie categorieën: 

hoog (geel; blijf af), laag (groen) en gemiddeld (blauw). 

 

Toelichting bij figuur 2.6b: 

D: Wilgenstruweel op oeverwal. Waarschijnlijk komen hier ook soorten van 

stroomdalgrasland voor. 

E: Soortenrijke vegetatie op oeverwal. Sterke neiging tot stroomdalgrasland, mogelijk 

kwalificerend. Aanwezig: Zacht vetkruid en Brede ereprijs. Volgens NDFF ook Wilde marjolein 

en Knolribzaad. 

F: Soortenarm grasland (met Oostenrijkse kers). Wel enkele planten Karwijvarkenskervel. 

Voor de rest verspreid wat Poelruit en (vooral oostrand) wat Groot streepzaad. 

G: Oeverwal, verruigd grotendeels. Wel met wat Peperkers en zeer lokaal Gewone vogelmelk. 

Volgens NDFF met lokaal Hopwarkruid. 

H: Deel aan Waal met oeverwal, niet heel soortenrijk wel lokaal Handjesgras. Deel aan de 

zuidkant begin mei 2020 weinig nog in bloei, maar volgens NDFF hier Groot warkruid, 

Engelse alant en Rechte alsem. 

I: Klein stukje hoger gelegen, droger grasland met volgens NDFF Weidekervel. Begin mei 

2020 nog niets te zien. 
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Figuur 2.6c: Waardering van vegetatie op basis van kartering van soorten in drie categorieën: 

hoog (geel; blijf af), laag (groen) en gemiddeld (blauw). 

 

Toelichting bij figuur 2.6c: 

J: soortenarm voedselrijk grasland. Met wat Oostenrijkse kers, en enkele plekken met 

Poelruit. Langs stenige oever aan zuidwest kant volgens NDFF Kaal breukkruid. 
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Figuur 2.6d: Waardering van vegetatie op basis van kartering van soorten in drie categorieën: 

hoog (geel; blijf af), laag (groen) en gemiddeld (blauw). 

 

Toelichting bij figuur 2.6d: 

K: zeer soortenarm, voedselrijk grasland. Langs zomerkade wel kansen op bijzondere 

soorten, maar dat is later pas vast te stellen vanaf ca. juni   

L: Afwijkend deel. Grasland met meidoornhagen haaks op de Waal. Graslanden zelf lokaal 

wat Gewone vogelmelk. In noordelijk deel meeste plekken met Groot streepzaad. Onder de 

hagen in ruigte nog kansen voor bijzondere soorten, pas later in ca. juni. 

M: Stroomdalgrasland, redelijk ontwikkeld. Potenties aanwezig. Met wat kenmerkende 

soorten Sikkelklaver en Kattendoorn.   

N: Soortenarm grasland. In het midden klein stukje blauw (waarden gemiddeld), met 

Handjesgras. De oeverwal zelf is niet helemaal bezocht, maar naar verwachting zullen er 

vooral in het middendeel wat typische soorten kunnen staan. 
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Verkenning waterplanten Bureau Stroming 18 september 2019 

Op 18 september 2019 zijn de strangen ten zuiden van Vonkerplas, bij Varikse plaat en 

Heerewaarden onderzocht op het voorkomen van waterplanten. Tijdens het veldbezoek: 

• Zijn geen ondergedoken waterplanten waargenomen. 

• Waren enkele locaties begroeid met Watergentiaan, waarvan het merendeel 

drooggevallen (zie figuur 2.8). 

• Is slijkgroen aangetroffen in drooggevallen delen van de strang ten zuiden van de 

Vonkerplas. 

 

 
Figuur 2.7: Watergentiaan in de strang ten zuiden van de Vonkerplas is aangetroffen op 

locatie 1, 2, 3, 8, 9, 17 en 18. 

 

 
Figuur 2.8: Watergentiaan op locatie 17/18 in de strang ten zuiden van de Vonkerplas. 
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Informatie groeiplaatsen zeldzame mossen  

In het gebied ten zuiden van de Vonkerplas zijn door dhr. Nieuwkoop groeiplaatsen van 

zeldzame mossoorten, zie figuur 2.9. Het betreft o.a. Recht Eendagsmos, een soort van de 

Europese Rode lijst van mossoorten. De vindplaatsen vallen jaarlijks droog en staan dus niet 

continu onder water (Kragten, 2019a). 

 

 
Figuur 2.9: Weergave van de locaties waar Rode Lijst of bijzondere mossoorten aangetroffen 

zijn door dhr. Nieuwkoop nabij Dreumel (bron: Kragten, 2019a). 

 

 

2.5 Overige fauna 

 

Inventarisatie vegetatie oeverwallen uiterwaarden Dreumel (Kurstjens, 2019) 

In 2016 is in de Dreumelsche Waard is het minder algemene Bruin Blauwtje waargenomen (1 

ex. op 16 aug.). Door het langdurige zomerhoogwater van juni 2016 zijn eventuele territoria 

van Kleine plevier in Dreumel (2) mislukt.  

 

In 2019 zijn op 14 juni ca. 30 exemplaren van de minder algemene dagactieve St. 

Jansvlinder gezien, waarvan de rupsen leven op Gewone rolklaver. Op dezelfde dag zijn ook 

twee rheofiele libellen gezien: 1 Rivierrombout en 1 mannetje van de Weidebeekjuffer. In de 

door erosie ontstane (lage) steilwand was in 2019 een kolonie Oeverzwaluwen aanwezig met 

ca. 41 bewoonde nesten. Kleine plevieren waren afwezig op het traject van de langsdammen. 

 

Kurstjens noemt in zijn rapport verder nog waarnemingen van Rivierrombout langs de 

oeverwal ter noorden van de Vonkerplas. Naar alle waarschijnlijkheid komt de soort over de 
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gehele oeverlengte van de Waal voor waar strandjes aanwezig zijn met een hogere 

(ruigte)vegetatie vlak erachter. 

 

Inventarisatie eendagsvliegen, steenvliegen en kokerjuffers (RUN) 

In de zomer van 2020 is door de Radboud Universiteit Nijmegen het voorkomen van 

(uitgevlogen, volwassen) eendagsvliegen, steenvliegen en kokerjuffers onderzocht met 

buhulp van lichtvallen. Tijdens het onderzoek zijn grote zwermen eendagsvliegen - 

zomersneeuw- waargenomen (Ephoron virgo), zowel bij de Vonkerplas als bij de 

langsdammen. Het fenomeen duurde meerdere weken en niet enkele dagen zoals tot nu toe 

werd aangenomen. De resultaten van het onderzoek worden nog nader uitgewerkt. 

 

  
Figuur 2.10: Inventarisatie met lichtvallen langs de langsdammen (links) en zomersneeuw ‘in 

de val’ (rechts).  

 

 

Natuurtoets Kragten (2019a) 

Uit de natuurtoets bij het ontwerp van de nevengeulen en strangen blijkt dat verder de 

volgende beschermde soorten en soortgroepen voorkomen in UWDH:  

• Steenuil (twee nestkasten aan Molendijk Heerewaarden) 

• Ooievaar (twee nesten aan de rand van het gebied) 

• Torenvalk (nestkast aan Hul Wamel) 

• Algemene broedvogels 

• Algemene zoogdieren 

• Vleermuizen 

• Kamsalamander  

 

Het voorkomen van deze soorten heeft verder geen effect op het ontwerp voor de 

rivierbegeleidende wateren. Wel kunnen maatregelen in de uiterwaarden negatieve effecten 

veroorzaken op beschermde soorten. In alle gevallen zijn maatregelen nodig om negatieve 

effecten op deze soorten te voorkomen. Deze maatregelen worden t.z.t. uitgewerkt in een 

mitigatie- en compensatieplan en ecologisch werkprotocol. 

 



 

 
20

2.6 Conclusies 

 

Er is het nodige bekend over de ecologische waarden in UWDH, maar de informatie is 

enigszins versnipperd. Wat verder opvalt is dat er nauwelijks informatie beschikbaar is over 

de (aquatische) ecologie van de strangen. 

 

Op basis van de beschikbare informatie kan geconcludeerd worden dat de ecologische 

waarden in UWDH vooral zijn gekoppeld aan de oeverwallen (stroomdalgraslanden) en de 

laagdynamische milieus achter de zomerdijk (zachthoutooibos). De graslanden tussen de 

oeverwallen en de (zomer)dijk hebben doorgaans minder natuurwaarde.  

 

De meest in het oog springende aquatische natuurwaarden zijn de slikkige oevers met 

slijkgroen in de (droogvallende) strangen ten zuiden van de Vonkerplas. Hier bevinden zich 

ook de groeiplaatsen van enkele bijzondere mossoorten. 

 

Daarnaast zijn er diverse beschermde soorten waar bij de inrichting rekening mee moet 

worden gehouden, met name: 

• IJsvogel en Oeverzwaluw (steilranden)  

• Bever (locaties burchten)  

• Rivierrombout (zandstrandjes)  
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3. Kansen voor stromende nevengeulen  
 

In de redeneerlijn die is opgesteld voor de optimalisatie van rivierbegeleidende wateren 

(Reeze et al., 2020) bestaan de volgende twee stappen uit het nagaan van de kansen voor 

realisatie van stromende nevengeulen, met een voorkeur voor permanent stromende 

nevengeulen (zie hoofdstuk 1). 

 

 3.1 Ecologische eisen doelsoorten 

 

De ontwerpvereisten vanuit de ecologie voor deze nevengeulen zijn eerder opgesteld door 

Reeze et al. (2020) en zijn gebaseerd op de milieueisen van de KRW-soortgroepen 

(waterplanten, macrofauna en vissen). In tabel 3.1a zijn de eisen voor permanent stromende 

nevengeulen opgenomen. Er zijn onder andere eisen opgesteld voor de stroomsnelheid, de 

waterdiepte, waterbreedte en het substraat.  

 

Tabel 3.1a: Ecologische ontwerpeisen permanent stromende nevengeul (Reeze et al., 2020). 

Criterium Eis 

Stabiel leefmilieu Stabiliteit stroomrichting en –snelheid 

 Geen/ beperkte golfslag a.g.v. scheepvaart 

 Geen netto sedimentatie/ erosie 

Meestroomfrequentie >360 dagen/ jaar 

Stroomsnelheid Minimum stroomsnelheid 0,1 m/s 

 Aanwezigheid van zones met stagnant water in maart-juli 0–

0,2 m/s (juvenielen) 

 Bankfull 0,5-0,7 m/s 

Waterdiepte Lage afvoeren: minimaal 0,8 m 

 Aanwezigheid ondiepe zones in maart-juli 0,2–0,5 m 

(juvenielen) 

Waterbreedte Gemiddelde afvoeren (2.225 m3/s): ca. 15 m 

Substraat Zand, grind (en stenen) 

 Variatie in lengteprofiel en dwarsprofiel 

 Aanwezigheid rivierhout 

 Aanwezigheid van zones met geïnundeerde vegetatie met licht 

stromend water 0,05-0,4 m/s in april-juni (paai) 

Beschutting water Aanwezigheid grind/stenen, diepe kommen, holle oever, 

overhangende vegetatie, boomwortels, obstakels en/of 

vegetatie 

Beschutting oever Bomen, struiken en ruigtevegetaties langs het water 

 

In tabel 3.1b zijn de eisen voor tijdelijk meestromende nevengeulen opgenomen. De 

ontwerpeisen zijn gebaseerd op de ecologische eisen van reofiele vis (juvenielen), aangevuld 

met eisen voor de terrestrische levensfase van macrofauna en voor een stabiel leefmilieu. 

Voor de juveniele vis is vooral van belang dat de geul meestroomt in de periode maart tot en 

met de zomer. 
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Tabel 3.1b: Ecologische ontwerpeisen tijdelijk meestromende nevengeul (Reeze et al., 2020).  

Criterium Eis Bron 

Stabiel leefmilieu Stabiliteit stroomrichting en –snelheid Collas, 2019 

 Geen/ beperkte golfslag a.g.v. scheepvaart Collas, 2019 

 Geen netto sedimentatie/ erosie Reeze, 2019 

Stroomsnelheid Licht stromend tot stagnant water 0–0,2 m/s Leidraad 

 Bankfull 0,5-0,7 m/s Reeze, 2019 

Waterdiepte Aanwezigheid ondiepe zones in maart-juli 0,2–

0,5 m 

Leidraad 

Substraat Zand, grind (en stenen) Kroes et al., 

2007 

 Variatie in lengteprofiel en dwarsprofiel Reeze, 2019 

 Aanwezigheid rivierhout Reeze, 2019 

 Aanwezigheid van zones met geïnundeerde 

vegetatie met licht stromend water 0,05-0,4 m/s 

in april-juni (paai) 

Leidraad 

Temperatuur <25 oC (serpeling <15 oC) Leidraad 

Connectiviteit In verbinding met hoofdstroom in maart-juli  

 Doorlopende bodemovergang vanuit 

hoofdstroom in maart-augustus (geen obstakels) 

 

Beschutting water Aanwezigheid grind/stenen, diepe kommen, 

holle oever, overhangende vegetatie, 

boomwortels, obstakels en/of vegetatie 

Leidraad; 

Kroes et al., 

2007 

Beschutting oever Aanwezigheid bomen, struiken en ruigte 

vegetaties langs het water 

Leidraad 

 

 

3.2 Uitgangspunten ontwerp 

 

Meestroomfrequentie en waterdiepte 

Voor de huidige studie zijn in eerste instantie de eisen voor de meestroomfrequentie en 

waterdiepte van permanent stromende nevengeulen verder uitgewerkt. Om dit goed te 

kunnen bepalen, is gekeken naar de kans op het stilvallen van de stroming en op droogval. 

Dit is belangrijk voor de stromingsminnende soorten, omdat veel vertegenwoordigers van 

deze groep niet tegen stilstaand water en droogval kunnen.  

 

De genoemde eisen zijn als volgt geoperationaliseerd: 

1. De geul voert onder vrijwel alle omstandigheden minimaal 50 cm water. 

2. Circa eens in de 7 – 10 jaar mag dit tijdelijk minder zijn. 

3. Behoudens extreem lage afvoeren (frequentie <1% van de tijd) treedt geen droogval op. 

 

Afgaande op de afvoerkarakteristiek van de Rijn komt de eis van 50 cm water gedurende het 

hele jaar, met uitzondering van zeldzame gebeurtenissen eens in de 7 tot 10 jaar, overeen 

met een afvoer die ca 3% van de tijd wordt onderschreden. Dit komt overeen met een 

Bovenrijnafvoer van 930 m3/s. Deze afvoer wordt vrijwel alleen in de nazomer en de herfst 
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onderschreden en (in koude winters) een enkele keer in de winter (zie de linker afbeelding in 

figuur 3.1). Voor droogval moet het peil 50 cm zakken, dit komt overeen met een 

Bovenrijnafvoer van ca 750 m3/s. Deze afvoer is minder dan 0,5% van de tijd opgetreden (zie 

de rechterafbeelding in figuur 3.1).  

 

 
Figuur 3.1: Dagen dat de 930 m3/s afvoer werd onderschreden (in rood, linker figuur) en de 

dagen dat de 750 m3/s werd onderschreden (idem, rechter figuur). In beide figuren is de 

hele afvoerreeks van de Bovenrijn afgebeeld met op de verticale as de 365 dagen van het 

jaar en op de horizontale as de 120 jaren sinds 1901. De grenzen tussen de seizoenen zijn 

met horizontale lijnen weergegeven en de decaden met verticale lijnen. 

 

NB. Uit de beide afbeeldingen in figuur 3.1 blijkt dat dergelijke lage afvoeren tegenwoordig 

niet vaker voorkomen dan in het verleden. De verwachting dat als gevolg van 

klimaatverandering lage afvoeren vaker voor gaan komen, is in de metingen dus niet terug te 

zien. Het is daarom niet nodig om hier bij de inrichting nu al op te anticiperen, bv door de 

bodem van de geul lager te leggen. Wel kan eventueel het inlaatwerk zo worden 

geconstrueerd, dat op termijn de bodem ervan eenvoudig verdiept kan worden. 

 

Als blijkt dat de realisatie van permanent stromend water niet mogelijk is, worden volgens 

de redeneerlijn de mogelijkheden voor realisatie van tijdelijk meestromende nevengeulen 

onderzocht (stap 3 uit de redeneerlijn, zie hoofdstuk 1). Als voorschot op deze stap zijn ook 

voor deze optie de eisen voor de waterdiepte nader uitgewerkt.  

 

Een tijdelijk meestromende nevengeul is vooral van waarde als opgroeigebied voor juveniele 

reofiele vis, zie Reeze et al., 2020. Dit betekent dat vooral in het voorjaar en de zomer de 

omstandigheden geschikt moeten zijn. Hieruit volgen voor de waterdiepte van dit type geul 

de volgende eisen: 

1. De geul voert in de maand mei minimaal 50 cm water;  

2. Circa eens in de 7 – 10 jaar mag dit tijdelijk minder zijn; 

3. Behoudens extreme laagwaterperioden (frequentie < 1% van de tijd) treedt droogval in 

mei-juni niet op. 
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Afgaande op de afvoerkarakteristiek van de Rijn komt de eis van 50 cm water in de maand 

mei, met uitzondering van zeldzame gebeurtenissen eens in de 7 tot 10 jaar, overeen met 

een afvoer die ca 15% van de tijd wordt onderschreden. Dit komt overeen met een 

Bovenrijnafvoer van 1.335 m3/s. Deze afvoer is hoger dan in de hierboven beschreven 

permanent stromende nevengeul, maar onderschrijding vindt nog steeds vooral in de 

nazomer en de herfst plaats en soms in de winter (zie linker afbeelding in figuur 3.2). Voor 

droogval moet het peil 50 cm zakken, dit komt overeen met een Bovenrijnafvoer van ca 

1.085 m3/s. Deze afvoer wordt vooral in de nazomer en herfst onderschreden, de periode 

die voor opgroeiende vis minder belangrijk is. In de opgroeiperiode mei-juni is dit minder 

dan 0,5% van de tijd opgetreden (zie rechter afbeelding in figuur 3.2). 

 

 
Figuur 3.2: Dagen dat de 1.335 m3/s afvoer werd onderschreden (in rood, linker figuur) en 

de dagen dat de 1.085 m3/s werd onderschreden (idem, rechter figuur). In beide figuren is 

de hele afvoerreeks van de Bovenrijn afgebeeld met op de verticale as de 365 dagen van het 

jaar en op de horizontale as de 120 jaren sinds 1901. De grenzen tussen de seizoenen zijn 

met horizontale lijnen weergegeven en de decaden met verticale lijnen.  

 

Ontwerphoogten in- en uitstroompunten  

Op grond van de uitgangspunten voor de hierboven genoemde meestroomfrequentie en 

waterdiepte is voor 5 locaties de vereiste bodemhoogte van de nevengeulen bepaald aan de 

instroomzijde en bij de uitstroom (zie tabel 3.1). Dit is zowel gedaan voor de geulen van 

type 1 (permanent stromend gedurende het hele jaar) als type 2 (permanent stromend in de 

opgroeiperiode mei-juni). Ook is de OLR-hoogte aan de instroomzijde vermeld, dit is de 

waterhoogte die hoort bij de zgn. overeengekomen lage afvoer (de OLA). De OLA is 

gebaseerd op de afvoer met een onderschrijdingskans van 5%. 

 

De instroom van de permanent stromende nevengeulen (type 1) volgt het verhang in de 

rivier en de meest bovenstroomse nevengeul ligt daarom 90 cm hoger dan de meest 

benedenstroomse. De drempelhoogte van de instroom ligt bij dit type op ca. 70 cm onder 

OLR. De in het voorjaar meestromende nevengeul (type 2) ligt ca 80 tot 85 cm hoger met 

een drempel op 10 cm boven OLR.  
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Tabel 3.1: Bodemhoogten in- en uitstroom nevengeulen. De gemarkeerde velden zijn de 

situaties waar de keuze op gevallen is (zie hiervoor de toelichting op het ontwerp in 

hoofdstuk 5). 

 

Geul RKM OLR bij 

instroom 

Instroom 

type 1 

Uitstroom 

type 1 

Instroom 

type 2 

Uitstroom 

type 2 

Wamel 912,2 – 913,9 2,7 2,0 1,85 2,85 2,7 

Veerdam 914,6 – 916,3 2,45 1,75 1,6   

Dreumel 917,4 – 919,8 2,2 1,5 1,35 2,3 2,15 

Varik 921,5 – 923,5 1,9 1,2 1,05 1,0 1,85 

Heerewaarden 923,3 – 925,3 1,8 1,1 0,95 1,9 1,75 

 

 

Dwarsprofiel 

In de figuur hieronder is het principeprofiel van de geul bij de Veerdam weergegeven, met 

aan de linkerzijde per halve meter hoogte boven NAP de bijbehorende rivierafvoer en  

frequentie van optreden van die afvoer. De doorsnede van de geul is als volgt opgebouwd: 

- de bodem is 7 meter breed; 

- vanaf de bodem loopt de oever onder een talud van 1:5 naar een knikpunt dat 

overeenkomt met de gemiddelde waterstand (waterstand bij ca 2.150 m3/s); 

- vanaf dit knikpunt loopt de oever verder omhoog met een talud van 1:1 tot aan een 

niveau 1 meter onder het maaiveld, waarna het talud verflauwt naar 1:9. 

Dit profiel is toegepast op zowel het type 1 als type 2 nevengeul (zie figuur 3.3 en 3.4). 

  

 
Figuur 3.3: Principeprofiel nevengeul type 1.  
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Figuur 3.4: Principeprofiel nevengeul type 2.  

 

Uit berekeningen blijkt dat in beide geultypen de stroomsnelheid bij toenemende 

waterdiepte oploopt tot de gewenste 50 cm/sec bij de hogere afvoeren. Bij mediane afvoer 

(ca 1.900 m3/s) ligt de stroomsnelheid rond de 40 cm/sec bij de type 1 geul en 30 cm/sec 

bij de type 2 geul.   

 

Keuze inlaatwerk 

Om de hoeveelheid water die bij verschillende afvoeren door de geul stroomt te kunnen 

bepalen, is de rivierkundige eis dat de doorsnede van de geul op tenminste één locatie is 

vastgelegd, het zogenaamd inlaatwerk. Voor het ecologisch functioneren is een inlaatwerk 

geen vereiste. Er is gekozen voor een inlaatwerk dat pas bij hogere afvoeren (> 2.150 m3/s 

bij type 1 en > 3.150 m3/s bij type 2) invloed heeft op de doorstroming. Dit betekent dat 

respectievelijk ca 200 en 300 dagen de doorstroming niet gehinderd wordt door het 

inlaatwerk. Ook bij afvoeren boven de 2.150, resp. 3.150 m3/s de invloed op de instroom in 

eerste instantie nog beperkt en blijft de stroomsnelheid bij hogere afvoeren verder 

toenemen, tot boven de 50 cm/sec. Pas in het bereik vanaf ca. 4.000 m3/s is er in beide 

geultypen gedurende een korte periode een afname van de stroomsnelheden, wat wordt 

veroorzaakt doordat in deze afvoerrange range de veel breder is. De stroomsnelheid neemt 

dan af tot ca 40 cm/sec. 

 

Om na te gaan wat het effect van het inlaatwerk is, is ook nog gerekend aan een situatie 

zonder zo’n constructie. De stroomsnelheid loopt in die situatie in het hogere bereik (tussen 

3.500 en 4.500 m3/s) nog verder op; tot boven de 60 cm/sec. De onttrekking vanuit de Waal 

neemt dan echter ook sterk toe tot meer dan 2%. De morfologische effecten in de geul zullen 

dan ook groter worden en daarmee de kans dat de oevers onstabiel worden en meer 

beheerinspanning nodig is. Omdat geen ecologische meerwaarde verwacht wordt van deze 

hogere stroomsnelheden gedurende ca 40 tot 50 dagen per jaar, stuit het type inlaatwerk 

waar nu voor is gekozen niet op ecologische bezwaren. 
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Geulbreedte en areaal nevengeul 

De breedte van de geul bedraagt bij gemiddeld waterpeil ca 28 m. Bij geultype 2 is de 

breedte iets kleiner (ca 24 m) omdat de bodem hoger ligt. Deze breedte valt binnen de 

streefbreedte voor nevengeulen langs de Waal (20 tot 70 meter) (Smart Rivers – poster Waal). 

 

Uiteindelijk zal bij deze breedtes per 1 km nevengeul zo’n 2,5 tot 3 ha stromend habitat 

gecreëerd worden. In het huidige ontwerp wordt met de 5 geulen tezamen ca. 15 ha 

stromend habitat gerealiseerd.  

 

3.3 Overige uitgangspunten 

 

Voor de KRW relevante soorten is het vooral belangrijk dat binnen de geulen aan de 

ecologische eisen wordt voldaan (zie tabel 3.1a en 3.1b); de locatiekeuze is van secundair 

belang. De locatiekeuze is daarom vooral gebaseerd op landschappelijke en bredere 

rivierecologische aspecten. Hiervoor zijn door Smart Rivers principes geformuleerd waarin 

wordt aangesloten bij de (historische) morfologie van de Midden-Waal.  

 

In de eerdere fase van het project UWDH zijn deze uitgangspunten gebruikt voor het 

ontwerp, aangevuld met informatie over cultuurhistorische waarden. Dit ontwerp is 

vervolgens positief getoetst door het rivierecologenteam van Smart Rivers. Omdat het 

ontwerp voldoet aan de principes van Smart Rivers is er voor gekozen om hier in dit 

doorontwerp bij aan te sluiten. 

 

Bij de keuze voor de locatie en maatvoering van de nevengeulen zijn naast de ecologische 

uitgangspunten ook de volgende aspecten meegenomen: 

• Aansluiten bij DNA van de rivier – Smart Rivers; 

• Rekening houden met cultuurhistorische waarden; 

• Ligging kabels en leidingen (m.n. hoofdgasleiding); 

• Beschermingszone dijk (niet graven in beschermingszone); 

• Grondwatereffecten (voorkómen verdroging). 

In de ontwerpbeschrijving van de afzonderlijke geulen is beschreven in hoeverre deze 

aspecten een rol hebben gespeeld. 
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4. Toelichting ontwerp stromende nevengeulen  
 

4.1. Geul Wamel 

 

Geulontwerp 

 
Figuur 4.1: Ontwerp permanent stromende nevengeul ter hoogte van Wamel. 

 

 
Figuur 4.2: Dwarsdoorsnede permanent stromende nevengeul Wamel. De doorsnede is van 

een traject stroomafwaarts van het inlaatwerk. 

 

In figuur 4.1 is de permanent stromende nevengeul aangegeven binnen de locatie Wamel. In 

het grootste deel van het traject is het mogelijk de doorsnede van het principe-ontwerp te 

volgen en de geul is hier iets meer dan 30 m breed (zie figuur 4.2). Ter plaatse van de 

instroom vanuit de rivier ligt de bodem van de geul op 70 cm -OLR, wat daar overeenkomt 

met een hoogte van 2,1 m +NAP.  
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Tracé 

De geul van Wamel begint bij de Hul in het voormalige haventje achter de terp. De geul 

begint en eindigt in de oevergeul achter de langsdam. De geul steekt vrijwel direct achter de 

oeverwal door, naar de reliëf-arme vlakte achter de oeverwal. De geul eindigt vóór de 

gasleiding en ontziet de Tielse krib die hier in de ondergrond ligt. De contour van de krib is 

op de kaart in figuur 4.1 aangegeven. De locatie van de krib is afgeleid van de rivierkaart uit 

1830. De vergravingsdiepte van de nevengeul bedraagt ongeveer 5 meter bij de instroom, 

4,5 m bij de uitstroom en ca 4 m in het centrale deel van het tracé. 

 

 
Figuur 4.3: Detail instroom. Toelichting zie tekst. 

 

 
Figuur 4.4: Dwarsdoorsnede van de geul in het eerste gedeelte van de geul, waar ook het 

inlaatwerk is gesitueerd.  
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Figuur 4.5: Lichte verschuiving van de as van de bodem, zodat de buitenbochten steiler 

worden. 

 

Detaillering 

- Bovenstrooms van de locatie waar de nevengeul insteekt vanuit de oevergeul ligt de 

bodem van de oevergeul relatief hoog vanwege een restant van een krib dat hier ligt. Het 

lengteprofiel van de bodem van de geul is hier stroomopwaarts doorgezet. Ter plaatse 

van de krib is een vergraving nodig tot ca. 2 m diep (zie figuur 4.3). Zonder deze 

verlaging zou de instroom van de geul enkele maanden droog liggen.    

- Direct achter de Hul is de ruimte in het terrein beperkt vanwege een grote hoeveelheid 

puin (steen) waarmee de rand van de terp is versterkt. Om buiten de puinrand te blijven, 

kan de geul in de eerste paar honderd meter niet de gewenste breedte hebben en is deze 

enigszins versmald door het onderste deel van de bodem een talud van 1:4 te geven 

i.p.v. 1:5. De bovenbreedte van de geul vermindert hier met ca 6 meter. De versmalling 

bevindt zich ook ter plaatse van het inlaatwerk (zie figuur 4.4) en loopt ca 100 m daarna 

over in het bredere principeprofiel. De versmalling zal een reductie van de onttrekking 

tot gevolg hebben en hierdoor zullen de stroomsnelheden beperkt afnemen, met name 

in de range boven de gemiddelde afvoer. Ook wordt het areaal van de nevengeul in het 

instroomgedeelte kleiner. Dit heeft een negatief effect op de ecologie, maar omdat de 

geul wel permanent stromend blijft, worden dit als beperkt ingeschat.  

- De overgang van het steile deel van de oever van de nevengeul, vanaf de 3.000 m3/s 

waterlijn, tot aan het maaiveld is in het definitieve ontwerp uitgevoerd met een steilere 

helling dan de helling van 1:9 uit het principe-ontwerp. Dit is nodig om het grote 

ruimtebeslag te verminderen. Het talud is nu variabel naar gelang de beschikbare ruimte 

en varieert van 1:2 tot 1:4. 

- De geul is over het hele traject buiten de beschermingszone van de zomerkade gelegd. 

- De geul heeft bij aanleg weinig variatie. De verwachting is dat de geul voldoende 

dynamisch is om deze variatie in de loop der tijd te laten ontstaan. De enige 

uitzondering is de as die door het diepste deel van de geul slingert. Deze buigt in de 

bochten wat meer naar buiten (zie figuur 4.5).  



 

 
31

- Juist vóór de uitstroom in de oevergeul splitst de geul in twee ongeveer even brede 

kleinere beddingen rond een eiland. Ook hier zal de oevervorm op termijn veranderen 

a.g.v. de rivierdynamiek. 

  

Een aandachtspunt bij de geul van Wamel is dat de bodem in het tracé lokaal overwegend uit 

zand bestaat. Een deel van het kleidek is hier bij de aanleg van het Amsterdam Rijnkanaal 

afgegraven. In de gedeelten van de geul waar de bodem veel zand bevat zal het bovenste 

deel van het profiel, dat in het principeprofiel steil is, mogelijk niet stabiel zijn.  Lokaal kan 

de oever hier eroderen. Op zich is dit een natuurlijk proces, maar dit mag de geul niet gaan 

blokkeren. Door de keuze voor een geul met een breedte van bijna 30 meter bij gemiddelde 

afvoeren is de kans hierop echter klein.  

 

4.2. Geul Dreumel 

 

Geulontwerp 

 
 

Figuur 4.6: Ontwerp vervangen stromende nevengeul ter hoogte van Dreumel. 
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Figuur 4.7: Dwarsdoorsnede vervangen stromende nevengeul Dreumel. De doorsnede is van 

een traject stroomafwaarts van het inlaatwerk 

 

In figuur 4.6 is het tracé van de vervangen stromende nevengeul van Dreumel weergegeven. 

Er is een zo noordelijk mogelijk instroompunt gekozen, halverwege naast de Vonkerplas; op 

de locatie waar ook de overlaat naar de plas ligt. Hiervandaan is het nog ca 800 m tot aan de 

uitstroom in de bestaande strang van Dreumel. Deze lengte is bewust zo lang mogelijk 

gekozen omdat het waterspiegelverhang over de gehele geul (ca 20 cm) zich vooral in dit 

gedeelte zal concentreren. In het gedeelte waar het water door de voormalige strang loopt 

zal het verhang dan veel kleiner zijn omdat deze strang veel breder is dan het nieuw te 

graven traject in het instroomgedeelte. Door een zo lang mogelijk traject te kiezen neemt 

ook de kans af op een teveel aan erosie in dit gedeelte. Niet in de miste plaats is ook vanuit 

ecologisch oogpunt een noordelijke instroom te verkiezen omdat dit meer geschikt habitat 

oplevert voor stromminnende soorten. 

 

In het VO is voor de geul van Dreumel al gekozen voor een vervangen stromende geul om de 

hoeveelheid graafwerk binnen de dijkbeschermingszone te beperken. De instroomhoogte 

van de geul ligt daarom op 10 cm +OLR, wat daar overeenkomt met een hoogte van 1,8 m 

+NAP. (zie figuur 4.7). 

  

Tracé 

De nevengeul begint achter de Dreumelse langsdam en onttrekt het water een groot deel van 

de tijd vanuit de oevergeul. Vanaf de noordelijke instroom loopt de nevengeul via een ca 30 

tot 50 m brede bestaande laagte tussen de oeverwal en de dam die de Vonkerplas 

afschermt. In beide gevallen begint de geul achter de Dreumelse langsdam. De geul stroomt 

uit in de westelijke strang van het Dreumelse strangencomplex en volgt deze tot aan de 

uitmonding in de haven bij de scheepswerf. De vergravingsdiepte van de nevengeul bedraagt 
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ongeveer 4,5 meter bij de instroom en ca 4 m in het traject tussen de oeverwal en de 

geleidedam langs de Vonkerplas. Binnen het strangencomplex is de vergravingsdiepte steeds 

kleiner dan 1 meter. 

 

Nagegaan is in hoeverre de bestaande strangen al op diepte liggen om te functioneren als 

een permanent of tijdelijk stromende nevengeul. Dat is niet het geval, daarvoor zijn delen 

van de strangen te ondiep. Bij een onvergraven bodem zou de doorstroomfrequentie in ca 

25% van de tijd stokken wat voor het ecologisch functioneren niet wenselijk is, temeer omdat 

het ook vaak in de voorjaarsperiode op kan treden. In het traject van de strangen ligt de 

bodem op veel plaatsen al wel op de gewenste diepte. Er zijn enkele trajecten waar wel 

gegraven moet worden, hier hoeft dan alleen het onderste deel van het profiel gegraven te 

worden. Op enkele plaatsen is ook enig graafwerk voorzien binnen de beschermingszone 

van de dijk. Hier zal na het graven minimaal 1 m klei achter moeten blijven. In delen waar de 

bodem nu al dieper ligt dan nodig wordt niet aangevuld. 

 
Figuur 4.8. Detail van de stromende nevengeul binnen het huidige strangencomplex. 
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Detaillering 

• Tijdens de detaillering bleek dat de ruimte ter hoogte van de instroomlocatie juist 

voldoende was voor de gewenste breed van ca 24 m aan de bovenzijde van het steile 

deel van de oever. Omdat daarmee delen van de huidige oeverwal met floristische 

waarden vergraven zouden worden, is het instroomgedeelte tot aan de uitstroom in 

de strang nog ca 4 m versmald door de helling van het onderste gedeelte van de 

oever te versteilen van 1:5 naar 1:4,5 (zie figuur 4.7). De bovenbreedte vermindert 

daardoor en ook het inlaatwerk wordt hierdoor smaller. Naar verwachting heeft dit 

een reductie van de onttrekking en daarmee een beperkte reductie van de 

aanzanding tot gevolg. De effecten voor de ecologie bestaan er uit dat de 

stroomsnelheden beperkt afnemen. Hierdoor kunnen de deze stroomsnelheden met 

name in de range boven de gemiddelde afvoer dalen tot rond of net onder de 50 

cm/s. Ook wordt het areaal van de nevengeul voor de stroomminnende soorten 

kleiner. Deze effecten zijn negatief voor de ecologie, maar omdat de geul wel een 

groot deel van het jaar stromend blijft en de stroomsnelheid pas bij de gemiddeld 

hogere afvoeren afneemt, worden deze als beperkt ingeschat.  

• Vanwege de beperkte ruimte in het eerste gedeelte is ook het bovenste deel van de 

oever, die een 1:9 helling had in het principe-ontwerp, steiler uitgevoerd.. Dit is 

nodig om het grote ruimtebeslag te verminderen. De helling is nu variabel naar 

gelang de beschikbare ruimte en varieert van 1:2 tot 1:4. 

• De geul heeft bij aanleg weinig variatie. De verwachting is namelijk dat de geul 

voldoende dynamisch is om deze variatie in de loop der tijd te laten ontstaan.  

• De westelijke strang van het bestaande strangencomplex wordt in zijn geheel 

stromend en zal daardoor een waterstand aannemen die vrijwel het hele jaar 

meebeweegt met de Waal. De aangrenzende strangen zullen bij wat hogere 

waterniveaus ook volstromen en dan enige tijd verbonden blijven, totdat het 

waterniveau weer onder de drempelhoogte zakt. De belangrijkste drempel tussen de 

westelijke en de oostelijke strang (zie figuur 4.8) is over de hele lengte op een 

hoogte van 3,5 m +NAP gelegd. Hiermee zal de oostelijke strang vooral in het 

hoogwaterseizoen en ook delen van het voorjaar verbonden zijn, om in het 

laagwaterseizoen geïsoleerd te zijn. De strang kan daarmee dienst doen als 

opgroeiplaats voor jonge vis die vanuit de stromende nevelgeul daarin kan 

zwemmen. De hogere delen van de oostelijke geul vallen in de zomer lang genoeg 

droog om dan begroeid te raken, wat een interessant substraat vormt voor met name 

vissen als de geul later weer volstroomt. 

• Circa 300 m voor het einde passeert de nevengeul een leiding die hier onder de 

bestaande strang ligt. De vergraving hier is beperkt en blijft ruim boven de hoogte 

die noodzakelijk is als dekking.  

• Ter plaatse van de uitstroom is de nieuwe bedding buiten de eigendomsgrens van de 

werf gelegd. Hiermee komt een bestaande sloot, die recent nog is uitgediept, direct 

links van de nevengeul te liggen en ontbreekt daar als het ware de oostelijke oever 

van de geul. 

Evenals bij de geul van Wamel bestaat de bodem in het begintracé overwegend uit zand. Met 

name de westelijke oever grenst hier aan de oeverwal en bevat weinig klei. In deze gedeelten 
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van de geul zal het bovenste deel van het profiel, dat in het principeprofiel steil is, mogelijk 

niet stabiel zijn. Lokaal zal de oever hier eroderen. Op zich is dit een natuurlijk proces, maar 

het mag de geul niet te snel gaan blokkeren. Door de keuze voor een geul met een breedte 

van bijna 30 meter bij gemiddelde afvoeren is de kans hierop klein. 

 

4.3. Geul Varikse Plaat 

 
Figuur 4.9: Ontwerp stromende nevengeul ter hoogte van de Varikse Plaat 
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Figuur 4.10: Dwarsdoorsnede stromende nevengeul Varikse Plaat. De doorsnede is van ter 

hoogte van het inlaatwerk 

 

Geulontwerp 

In figuur 4.9 is het tracé van de permanent stromende nevengeul aangegeven binnen de 

locatie Varikse Plaat. In het grootste deel van het traject is het mogelijk de doorsnede van 

het principe-ontwerp te volgen en de geul is hier ca 30 m breed (zie figuur 4.10). Ter plaatse 

van de instroom vanuit de rivier ligt de bodem van de geul op 70 cm -OLR, wat daar 

overeenkomt met een hoogte van 1,3 m +NAP.  

 

Het inlaatwerk is zo geconstrueerd dat de bodem en de oevers vrij water doorlaten tot aan 

gemiddeld peil; reductie van de onttrekking treedt daarom pas op boven de gemiddelde 

afvoer.  

 

Tracé 

De geul begint juist na Bato’s erf en lijkt qua ontwerp veel op de geul van Wamel. Een korte 

passage door de oeverwal en daarna via de vlakke uiterwaard. Ook hier gaat het om een 

vlakte die relatief recent is ontstaan, tot voor 50 à 60 jaar liep hier nog een brede eenzijdig 

aangetakte geul. Ter hoogte van De Voorn stroomt de nieuwe nevengeul uit in een kort 

restant van deze voormalige strang. Deze strang is in het eerste traject vrijwel precies breed 

en diep genoeg om aan het principeprofiel te voldoen. De laatst ca 500 m tot aan de Waal 

zal deze voormalige strang wel uitgediept moeten worden. De vergravingsdiepte van de 

nevengeul bedraagt ongeveer 5 meter direct bij de instroom, ca 4 m in het centrale deel van 

het tracé en ca 2 tot 3 m bij de uitstroom.  
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Figuur 4.11. Detail instroom nevengeul Varikse Plaat 

 
Figuur 4.12. Detail uitstroom nevengeul Varikse Plaat 

 

Detaillering 

• De instroom van de nevengeul ligt in een kribvak en is, in vergelijking met het VO, zo 

zuidelijk mogelijk gelegd. Hiermee wordt de instroom van water betere gestroomlijnd 
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en zal ook zandig sediment dat over de bodem van de waal beweegt de geul kunnen 

bereiken. 

• Het bovenste deel van de oever, dat in het principe-ontwerp een 1:9 helling heeft, is 

steiler uitgevoerd. Dit is nodig om het grote ruimtebeslag te verminderen. De helling 

is nu variabel naar gelang de beschikbare ruimte en varieert van 1:3 tot 1:4. 

• De geul heeft bij aanleg weinig variatie. De verwachting is namelijk dat de geul 

voldoende dynamisch is om deze variatie in de loop der tijd te laten ontstaan.  

• De uitstroom van de geul op de Varikse Plaat is zodanig aangepast dat de 

doorstroming in dit gedeelte bij stijgende afvoeren sterk vermindert. Totdat de 

waterdiepte in de geul van de Varikse Plaat ca 1 m bedraagt, stroomt al het water via 

deze geul naar de Waal. Vanaf dat niveau gaat de nevengeul van Heerewaarden ook 

stromen en moet het extra water zoveel mogelijk die geul instromen. Om de 

doorstroming van de geul van Varik te beperken zijn een aantal maatregelen 

genomen: 

o Het gedeelte vanaf het splitsingspunt is versmald door het onderste gedeelte 

van de oever een talud van 1:3 te geven ipv 1:5. 

o Er ligt een brug op deze locatie die een grote leggerdikte heeft en als een 

doorlaatmiddel fungeert, zodat de geul boven de 1 m waterdiepte deels is 

afgesloten.  

o Hierdoor zal  nevengeul van Heerewaarden ook stroomt en daar zoveel 

mogelijk water  

o Door verruwing van de oevers met bos en het aanleggen van rivierhout in de 

geul wordt de doorstroming ook beperkt. 

 

De bodem ter plaatse van het geultracé bestaat uit materiaal dat grotendeels in de laatste 50 

tot 100 jaar door de rivier is afgezet. Het ging toen om een rustig milieu zonder veel 

stroming en daarom zal er relatief veel klei zijn bezonken. Het is de verwachting dat de  

steile gedeelten van de geuloever daarom stabiel zijn. Lokaal zal de oever ook kunnen 

eroderen. Op zich is dit een natuurlijk proces, maar het mag de geul niet te snel gaan 

blokkeren. Door de keuze voor een geul met een breedte van bijna 30 meter bij gemiddelde 

afvoeren is de kans hierop klein. 

 

Naar verwachting zal de ondergrond hier meer klei bevatten en ook is de geul ondieper dan 

de geul van Wamel, zodat het steile boventalud van de oever van de nevengeul wel stabiel is. 

Het is dan wel belangrijk om de overgang van flauw naar steil te leggen op de grens tussen 

zand en klei, of minimaal op de gemiddelde waterlijn.  
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4.4. Geul Heerewaarden 

 

Geulontwerp 

 

 

 
 

Figuur 4.13: Ontwerp stromende nevengeul van Heerewaarden 
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Figuur 4.14: Dwarsdoorsnede stromende nevengeul Heerewaarden. De doorsnede is van ter 

hoogte van het inlaatwerk 

 

Geulontwerp 

In figuur 4.13 is het tracé van de tijdelijkstromende nevengeul aangegeven binnen de locatie 

Heerewaarden. In het deel van het traject waar een nieuwe geul wordt gegraven is het 

mogelijk de doorsnede van het principe-ontwerp te volgen en de geul is hier ca 25 m breed 

(zie figuur 4.14). Ter plaatse van de instroom vanuit de nevengeul over de Varikse Plaat ligt 

de bodem van de geul op 10 cm +OLR, wat daar overeenkomt met een hoogte van 1,8 m 

+NAP.  

 

Het inlaatwerk is zo geconstrueerd dat de bodem en de oevers vrij water doorlaten tot aan 

gemiddeld peil; reductie van de onttrekking treedt daarom pas op boven de gemiddelde 

afvoer.  

 

Tracé 

Het gaat bij deze nevengeul om een afsplitsing van de geul over de Varikse Plaat, ca 200 m 

voordat deze geul in de Waal uitmondt. Dit betekent dat het water dat de geul van 

Heerwaarden in stroomt via de geul over Varikse Plaat wordt aangevoerd. De bodemhoogte 

van de geul van Heerwaarden ligt echter bijna 1 meter hoger en waar de geul over de Varikse 

Plaat altijd stroomt, valt de geul van Heerwaarden soms stil. Het gedeelte na de instroom 

loopt de nevengeul van Heerwaarden door een ondiepe geulvormige laagte die hier in het 

terrein aanwezig is. Na enkele honderden meters wordt deze geul relatief wat dieper, omdat 

op die plaats de oeverwal aan de rivierzijde hoger wordt. De nieuwe nevengeul blijft deze 

laagte volgen en mondt na ca 1200 meter uit in de bestaande strang van Heerewaarden. De 

vergravingsdiepte van de nevengeul bedraagt ongeveer 4,5 meter direct bij de instroom en 
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ca 3,5 tot 4 m in het centrale deel van het tracé tot aan de strang. In de strang zelf is geen 

vergraving of slechts beperkte vergraving nodig. 

Uit historische kaarten blijkt dat het hoge terrein waar de nevengeul van Heerwaarden 

doorheen wordt gegraven waarschijnlijk tussen 1650 en 1700 is ontstaan toen de as van de 

Waal naar het noorden bewoog. De historische geul in dit gebied is daarmee ouder dan de 

strang van Heerewaarden die het restant is van de Waalbedding uit het begin van de 19e 

eeuw. Het land is vanwege de ouderdom hoger opgeslibd en heeft daarom ook een ander 

agrarisch gebruik gehad, wat herkenbaar is aan de percelering en enkele restanten van 

hagen. Het vermoeden bestaat dat het hier mogelijk om oudhoevig land zou gaan; dit is land 

dat na een dijkteruglegging buitendijks is komen te liggen. Dit is echter zeer 

onwaarschijnlijk omdat het gebied veel sporen draagt van rivierdynamiek, zoals een oude 

geul ongeveer evenwijdig aan de huidige Waal en ook zijn er kortsluitgeultjes zichtbaar over 

de oeverwal heen. Dergelijke duidelijke morfologische ontbreken meestal in oudhoevig land 

omdat het voor de dijkteruglegging al eeuwenlang niet meer onder invloed van de 

rivierdynamiek heeft gestaan. Door de stromende nevengeul nu in de historische laagte te 

leggen wordt aangesloten hij het historische reliëf. Het stroomafwaartse deel van de 

uiterwaard, naast de strang van Heerewaarden, is veel lager, maar dit heeft een niet 

natuurlijke oorzaak omdat deze uiterwaard rond 1975 1,5 tot 2 meter is verlaagd. Het is niet 

duidelijk wat hier de achtergrond van is.  

 

In het traject van de huidige Heerewaardene strang ligt de bodem deels al op de gewenste 

diepte. In en deel van het traject zal wel gegraven moet worden, maar hier hoeft dan alleen 

het onderste deel van het profiel gegraven te worden. Deels bevindt de vergraving zich  

binnen de beschermingszone van de dijk. Hier zal na het graven minimaal 1 m klei achter 

moeten blijven. In delen waar de bodem nu al dieper ligt dan nodig wordt niet aangevuld.  

 

Opvallend bij de strang van Heerewaarden is dat deze sinds de eerste vermelding op 

rivierkaarten nauwelijks is veranderd. Mogelijk dat de strang in de loop van de 20e eeuw ooit 

is uitgebaggerd, omdat het onwaarschijnlijk is dat de strang, die regelmatig vol stroomt met 

sedimentrijk rivierwater, na ruim 200 jaar nog steeds zo diep is.  
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Figuur 4.15. Detail van het tracé van de nevengeul van Heerwaarden op de overgang van het 

hoge terrein naar het lage terrein en de instroom in de strang van Heerewaarden. 

 
 

Figuur 4.16. Detail van de uitsroom van de nevengeul van Heerwaarden. 
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Detaillering 

- Het hoge terreindeel waar de geul doorheen steekt is volgens de legger van het 

waterschap omkaad met een zomerkade. Deze kade begint bij de afsluitdijk ter 

hoogte van het inlaatwerk en loopt dan over de oeverwal, om in het zuiden langs de 

rand van het hoge terrein weer naar de dijk terug te lopen. In figuur 1 is het tracé te 

volgen langs de rand van het hoge terrein. Door de aanleg van de nevengeul wordt de 

kadering doorbroken en hier zal een oplossing voor gevonden moeten worden. De 

beste mogelijkheid hiervoor is door de bestaande kade die aan de linkerzijde parallel 

aan de nieuwe nevengeul loopt te verbeteren (zie figuur 4.15 waar deze oude kade 

links naast het nieuwe geultracé zichtbaar is). Omdat het maaiveld hier al hoog ligt, 

gaat het om een kade met een beperkte hoogte, net als de huidige zomerkade.  

- Het bovenste deel van de oever, dat in het principe-ontwerp een 1:9 helling heeft, is 

steiler uitgevoerd. Dit is nodig om het grote ruimtebeslag te verminderen. De helling 

is nu variabel naar gelang de beschikbare ruimte en varieert van 1:3 tot 1:4. 

- In het hoge terrein loopt de geul dwars op de perceelscheidingen. Bij een van de 

laatste daarvan staat een rij met meidoorns. Het tracé van de geul is zo gekozen dat 

alleen de laatste 3 of 4 meidoorns van de rij worden geraakt en de structuur zelf 

grotendeels in takt blijft en niet in tweeën wordt gedeeld. Bij de overige 

perceelscheidingen bevinden zich geen rijen bomen of struiken, wel staan er enkele 

solitaire bomen, maar die worden niet geraakt. 

- Ter plaatse van de uitstroom wordt de huidige drempel met duiker open gegraven, 

zodat er een permanente verbinding ontstaat. Ten behoeve van de bereikbaarheid is 

hier een voetgangersbrug voorzien. 

- De geul heeft bij aanleg weinig variatie. De verwachting is namelijk dat de geul 

voldoende dynamisch is om deze variatie in de loop der tijd te laten ontstaan.  

 

Het gaat hier naar verwachting in het traject waar tot 4 m diep gegraven zal worden om een 

sterk kleiige bodem waar het gewenste principeprofiel goed in aangelegd kan worden. De 

verwachting is ook dat de oevers van de geul, ook het steilere deel, tot bij de hogere 

stroomsnelheden stabiel zullen zijn.  

  



 

 
44

5. Toelichting ontwerp overstromingsvlaktes  
 

In het traject van UWDH is nagegaan waar zich mogelijkheden bevinden voor de inrichting 

van overstromingsvlakten als ondersteunende maatregel voor de KRW-doelsoorten. 

Overstromingsvlakten zijn laaggelegen gebieden die frequent overstromen, waarna het water 

wordt vastgehouden en langzaam uit kan zakken. Deze overstromingsvlakten zijn belangrijk 

voor de voortplanting van bijvoorbeeld de winde. Daarnaast profiteren N2000 soorten zoals 

porseleinhoen, watersnip en steltlopers.  

 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen gebieden die door min of meer natuurlijke 

hoogteverschillen als overstromingsvlakte fungeren en gebieden die door een kade zijn 

afgeschermd en waar het water gestuurd wordt en d.m.v. een sluis in- en uitgelaten kan 

worden. 

 

5.1 Ecologische eisen doelsoorten 

 

Voor het ontwerp van de overstromingsvlaktes in het projectgebied is uitgegaan van de eisen 

van de KRW-doelsoorten winde en riviergrondel. Beide maken gebruik van de 

overstromingsvlakte als paaigebied. Hiervoor zijn de volgende eisen afgeleid op basis van 

Reeze et al. (2020): 

• De overstromingsvlakte is toegankelijk tijdens het paaiseizoen. Voor de winde is dit 

maart – april, voor de riviergrondel april – juni. 

• Aanwezigheid van geïnundeerde vegetatie, liefst met licht stromend water (0,05-0,4 

m/s). 

• Delen van de overstromingsvlakte zijn verbonden met permanent water zodat 

opgroeiende vissen zich bij uitzakkend peil kunnen terug trekken in dit gebied. 

 

De overstromingsvlakte draagt ook bij aan de realisatie van de Natura 2000 doelen voor 

porseleinhoen, watersnip en steltlopers. De belangrijkste ecologische eisen voor deze 

soorten zijn als volgt (zie Reeze en Tabak, 2020): 

• Plas-dras, dat wil zeggen vochtige hooilanden en extensief beweide natte graslanden 

met een waterpeil van 0-20 cm beneden het maaiveld.  

• Stabiele waterstanden in de broedbiotoop gedurende het hele broedseizoen. 

• Rust. Verstoring is met name te verwachten van recreatieve ontwikkelingen. Bij 

ontsluiting van uiterwaarden, door middel van bijvoorbeeld struinpaden, is een goede 

zonering, waarbij de rustgebieden worden gevrijwaard, noodzakelijk. 

• Vegetatie met zeggen, biezen of liesgras met een hoogte van een halve meter tot een 

meter en waar in de broedperiode 10 tot 20 centimeter water staat (porseleinhoen). 

• Geringe oppervlakte geschikt habitat voldoet (porseleinhoen). 

• Beschikbaarheid van slikkige rivieroevers (steltlopers). 

 

Verder zijn in het OBN-onderzoek naar het functioneren van overstromingsvlaktes 

aanvullend de volgende eisen naar voren gekomen (Kurstjens, 2020): 

• Frequente, bij voorkeur jaarlijkse inundatie van het gebied. 

• Na de overstroming wordt het water langdurig (> 2 maanden) vastgehouden. 
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• De waterschijf is bij aanvang ten minste 1 meter diep en zakt vervolgens natuurlijk uit 

door wegzijging en verdamping. 

• Daarnaast zijn er aan de rand op bescheiden schaal delen die geïsoleerd raken en 

uiteindelijk droogvallen. 

• Inundaties in de zomer (na 15 juni) komen niet of nauwelijks voor. 

 

5.2 Kansen voor overstromingsvlakten in het traject UWDH 

 

In het gebied dienen zich twee wat grotere locaties aan die zijn voor realisatie van 

overstromingsvlakten: 1) een ongestuurd overstromingsgebied, waar het water over een 

hogere rug instroomt en vervolgens uit kan zakken en 2) een gestuurd gebied, waar het 

water via een sluis in en uitgelaten kan worden. Daarnaast zijn er nog kansen voor de 

ontwikkeling van kleinere gebieden in de andere uiterwaarden, bijvoorbeeld grenzend aan de 

nevengeulen en strangen.  

 

 
Figuur 5.1: Locatie van de ongestuurde overstromingsvlakte. Het geel gearceerde gebied is 

het gebied dat tot ca. 1,5 meter verlaagd zal worden om de geschiktheid te vergroten. De 

cijfers in de kaart zijn maaiveldhoogtes (in m+NAP). 

 

Het huidige open grazige gebied tussen de scheepswerf en Bato’s erf is binnen UWDH de 

locatie met de beste kansen voor inrichting als ongestuurde overstromingsvlakte, zie figuur 

5.1. Delen van het gebied liggen al relatief laag en hier blijft nu al (ondiep) water enige tijd 

staan na een hoogwater. Langs de rivier is een oeverwal aanwezig die een natuurlijke 

begrenzing vormt van de vlakte. Ook is er permanent open water dat met de vlakte 

verbonden kan worden.  
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De opties voor gestuurde inlaat van water liggen ten zuiden van Bato’s erf. Het gaat daar om 

twee gebieden van respectievelijk het voormalige eiland Voorn en eiland Heerwaarden, die 

door de afsluitdijk zijn afgesneden en alleen met een lage dijk zijn beschermd. 

 

5.3 Ongestuurde overstromingsvlakte tussen de scheepswerf en Bato’s erf 

 

Om de locatie geschikt te maken als overstromingsvlakte is het nodig om de randzone 

rondom te sluiten zodat een geïsoleerd lager gebied ontstaat. De hoogte van deze randzone 

bepaalt het moment van instromen: hoe lager, hoe frequenter. Uitgaande van de 

afvoerkarakteristiek van de Rijn is het niet mogelijk om iedere winter verzekerd te zijn van 

water; er zijn namelijk soms winters waarin er geen hoogwater optreedt. In tabel 5.1 is 

aangegeven wat de kans op een winterse overstroming is: bij een randhoogte op 5,7 m+NAP 

is dat ca 87,5%, bij een randhoogte op 4,8 m+NAP (dit is de huidige hoogte van het laagste 

deel van de rand) is dat bijna altijd.  

 

Een lagere rand betekent ook dat de kans op overstroming in de voorjaarsmaanden 

toeneemt (zie de 5e kolom in tabel 5.1). Met name in maart komen hoogwaters nog vrij vaak 

voor. Later in het voorjaar is de kans minder groot en zelfs bij de laagste randhoogte treden 

voorjaarsinundaties maar zelden op. De kans op een overstroming in de zomer en dan met 

name in juni (zie 6e kolom in tabel 5.1) is zelfs groter dan de kans op een overstroming in 

april. Bij een lagere rand neemt de kans op een zomerse overstroming snel toe tot 25 à 30%, 

wat betekent dat het gebied dan ook eens in de 3 tot 4 jaar overstroomt.  

 

Dit betekent ook dat habitateisen van verschillende soorten elkaar uitsluiten. Zo zal een 

vlakte met een lage rand gunstig zijn voor de riviergrondel, maar ongunstig voor de 

porseleinhoen of de watersnip omdat de kans dat er een overstroming plaatsvindt in het 

broedseizoen dan erg groot is. De oplossing hiervoor kan zijn om te accepteren dat de 

situatie van jaar tot jaar zal verschillen en dat het ene jaar de winde profiteert van een 

overstroming in maart of april, waarna later dat seizoen de porseleinhoen er in de plas-dras 

situatie kan broeden, terwijl in een ander jaar met een juni-overstroming de riviergrondel 

profiteert. 

  

Tabel 5.1: Overstromingsfrequentie bij de verschillende randhoogtes van de 

overstromingsvlakte. (NB. We gaan nog na of een tabel met frequenties per maand meer 

inzicht biedt). 

Rand-

hoogte 

(m+NAP) 

Bijbehorende 

afvoer 

Kans in 

de winter 

Frequentie in 

winterhalfjaar 

Tijdsstip voorjaar Kans in zomer 

5,7 m 4000 m3/s 87,5% Tot 3 keer Zelden na 1 mrt 5 -10% 

5,4 m 3750 m3/s 90% Tot 4 keer Zelden na 15 mrt 15 -20% 

5,1 m 3450 m3/s 95% Tot 5 keer Zelden na 1 apr 20 – 25% 

4,8 m 3150 m3/s 99% Tot > 5 keer Zelden na 15 apr 25 -30% 
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De randhoogte is zodanig ontworpen dat er zowel aan de bovenstroomse zijde als aan de 

benedenstroomse zijde een gedeelte is dat het eerst overstroomt en als overlaat fungeert. 

Hiermee wordt tijdens een overstroming een beperkte doorstroming gecreëerd, wat 

belangrijk is voor soorten zoals bv de Winde.  

 

Een lagere randhoogte vergroot de kans op overstromingen, maar betekent ook dat er meer 

gegraven zal moeten worden om voldoende waterdiepte te genereren. In tabel 5.2 is per 

randhoogte aangegeven hoeveel er gegraven zal moeten worden om in de vlakte 

respectievelijk een waterdiepte van 1, 1,5 of 2 m te realiseren. Hierbij is uitgegaan van een 

gemiddelde bodemhoogte van de huidige uiterwaard van ca 5,2 m +NAP.  

 

Een diepere ligging van de vlakte betekent dat de uitzaksnelheid van het water na een 

overstroming geringer zal zijn. De waterstand in de overstromingsvlakte zal zich dan 

namelijk vaker ophouden rond het niveau van de Waal en daarom minder snel uitzakken. In 

tabel 5.2 zijn de opties die zich rond de mediane waterstand in de Waal bevinden groen 

gemarkeerd (deze bedraagt hier ca 3,7 m +NAP). Dat betekent dat de opties voor vergraving 

en waterdiepte boven deze opties relatief sneller zullen uitzakken dan van de opties die 

lager in de tabel staan.  

 

Tabel 5.2: Benodigde vergravingsdiepte om verschillende waterdiepten te genereren. De 

groen gemarkeerde opties komen overeen met een hoogte die gelijk is aan de mediane 

waterstand in de Waal. 

Randhoogte 

(m+NAP) 

Waterdiepte 1 m Waterdiepte 1,5 m Waterdiepte 2 m 

5,7 m  0,5 1,0 1,5 

5,4 m 0,8 1,3 1,8 

5,1 m 1,1 1,6 2,1 

4,8 m 1,4 1,9 2,4 

 

De uitzaksnelheid boven de mediane waterstand kan bij een groot waterstandsverschil 

oplopen tot 1,5 of 2 cm per dag, onder de mediane waterstand zal deze afnemen tot 

gemiddeld 1 cm per dag of minder. 

 

Op grond van de uitzaksnelheid en de initiële waterhoogte ontstaan er verschillen tussen de 

opties voor het moment dat de uiterwaard droogvalt. Het tijdstip waarop de vlakte droog zal 

vallen, bepaalt uiteindelijk de vegetatie die zich hier zal ontwikkelen. Ruwweg gelden voor 

vegetaties in de uiterwaarden de volgende kengetallen: 

- Droogval tussen 15 april en 15 juni: nat grasland 

- Droogval tussen 15 juni en 15 juli: zachthoutooibos 

- Droogval na 15 juli: moeras 

 

In tabel 5.3 is aangegeven wanneer de vlakte gemiddelde droog zal vallen en wat dit 

betekent voor de vegetatieontwikkeling.  
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Tabel 5.3: Geschatte datum waarop de overstromingsvlakte gemiddeld droog zal vallen en 

de vegetatie die zich daar zal ontwikkelen. Lichtgroen is een grote kans op nat 

(zilverschoon)grasland, donkergroen zachthoutooibos en geel natte ruigte met zeggen, 

rietgras en andere moerasplanten. 

Rand-hoogte Waterdiepte 1 m Waterdiepte 1,5 m Waterdiepte 2 m 

5,7 m 1 mei 1 juni 1 juli 

5,4 m 15 mei 25 juni 1 augustus 

5,1 m 1 juni 15 juli 1 september 

4,8 m 15 juni 5 augustus 1 oktober 

 

 

 
Figuur 5.2 . Ontwerp van de ongestuurde overstromingsvlakte.  

 

Als resultaat van de bovenstaande verkenning is gekozen voor een  randhoogte van 5,1 m 

+NAP (zie figuur 5.2), omdat daarbij de kans op variatie aan vegetaties het grootst is. Dit is 

ook de hoogte die gunstig is voor vissoorten zoals de Winde, die bij een overstroming 

ondergedoken vegetaties nodig hebben. De kansen voor de Winde zijn bij een lagere 

randhoogte wellicht nog wat groter, maar de grotere kans op overstromingen in het 

groeiseizoen die dan optreedt, heeft weer negatieve gevolgen voor veel andere soorten.  

 

De grote variatie aan habitats bij een randhoogte van 5,1 m is ook interessant vanuit het 

oogpunt van de N2000-doelen; een overstroomd grasland is namelijk anders en herbergt 

andere soorten dan een overstroomd ooibos. Een gedeelte van het gebied zal al in de 

voorzomer droog vallen, zodat zich daar natte graslanden zullen ontwikkelen. Aan het 
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andere uiterste is het ook mogelijk gebieden zo laag te leggen dat ze pas later in de zomer 

droogvallen, wat de kans op het ontstaan van een natte moerasruigte groot maakt. 

Ontwikkelkansen voor rietvegetaties zijn er hier niet, daarvoor is de kans op een 

overstroming in de zomer te groot, wat ongunstig is voor rietontwikkeling.  

 

Bij een verhoging tot 5,1 m gaat het om een bescheiden ophoging van voornamelijk de 

stroomafwaartse rand van de uiterwaard, omdat de gehele rivieroever al boven dit niveau 

ligt. Binnen het te vergraven gebied is er gekozen voor een vergraving tot maximaal 1,5, 

waarmee de hoogteligging van de lagere delen rond 3,7 m liggen. Deze optie is ook gunstig 

omdat de delen van de uiterwaard die niet vergraven worden (bv de dijkzone) dan ook een 

deel van het voorjaar zullen bijdragen aan het overstroomde areaal.  

 

Het noordelijke deel van het verlaagde gebied is aangesloten op een bestaande plas die het 

hele jaar door water bevat. In het zuidelijke deel zal een gedeelte tot 2 m worden 

uitgegraven om hier ook permanent water te behouden. 

 

5.3 Gestuurde overstromingsvlakten voormalige eilanden De Voorn en Heerewaarden  

 

In het gebied van UWDH bevinden zich twee polders die als gestuurd inlaatgebied kunnen 

worden ingericht. Het gaat om delen van de laag bekade eilanden van Voorn en 

Heerewaarden (zie figuur 5.3 en 5.4). Het gaat in beide gevallen om graslandgebieden die 

via een kleine sluis afwateren op de Waal. Via deze sluis kan ook water ingelaten worden, 

waarmee het mogelijk is om aan het eind van het winterseizoen water in te laten dat dan in 

het voorjaar uit kan zakken. 
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Figuur 5.3: Contour van het gebied (blauwe lijn) achter de kade van het voormalige eiland 

Voorn, dat ingericht kan worden als overstromingsgrasland. 

 

De kade aan de westzijde van het eiland Voorn is relatief hoog en overstroomt pas bij een 

Bovenrijnafvoer van ca 8.000 m3/s. Deze afvoer wordt ca eens in de 5 jaar overschreden. Om 

een jaarlijks inundatie mogelijk te maken kan gebruik gemaakt worden van de 

uitwateringssluis. Deze heeft een drempelhoogte van ca 4,5 m (check) wat betekent dat 

instroom op kan treden vanaf een afvoer van ca 3000 m3/s. Het maaiveld binnen de polders 

ligt tussen de 5,0 en 6,0 m +NAP. Inundatie van dit niveau treedt op vanaf respectievelijk 

3500 en 4500 m3/s. Deze afvoer wordt in respectievelijk 95 en 80% van de winters bereikt, 

zodat inundatie in de meeste winters mogelijk is. Om te komen tot een gewenste 

waterdiepte van ca 1 meter is een afvoer nodig tussen de 4500 m3/s (voor de lagere delen 

van het gebied) tot ca 6000 m3/s (voor de hogere delen). Met name de laatste waarde treedt 

slechts in 50% van de winters op, maar omdat de lagere delen wel vaak minimaal 1 meter 

water zullen invangen is deze locatie zeker geschikt.  

 

Een aandachtspunt is dat de kans op een afvoer tussen de 4500 en 6000 m3/s later in de 

winter kleiner is dan wanneer ook al vanaf 1 februari water ingelaten kan worden. 

Onderzocht moet worden in hoeverre dit mogelijk is vanuit het oogpunt van de stabiliteit van 

de waterkering. 
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Figuur 5.4: Contour van het gebied (blauwe lijn) achter de kade van het voormalige eiland 

Heerwaarden, dat ingericht kan worden als overstromingsgrasland. 

 

De kade aan de westzijde van het eiland Heerwaarden is lager dan de kade bij Voorn en 

overstroomt al bij een Bovenrijnafvoer van ca 6.000 m3/s. Deze afvoer wordt ca eens in de 2 

jaar overschreden. Om een jaarlijks inundatie mogelijk te maken kan gebruik gemaakt 

worden van de uitwateringssluis. Deze heeft een drempelhoogte van ca 4,5 m (check) wat 

betekent dat instroom op kan treden vanaf een afvoer van ca 3000 m3/s. Anders dan de 

polder van het eiland Voorn bestaat de polder van Heerewaarden deels uit een voormalige 

oeverwal die relatief hoog ligt en een daarnaast een langgerekt laag deel waar ooit klei 

afgegraven is. Het maaiveld binnen de polders varieert daarom sterk van 4,0 tot 6,5 m 

+NAP. Inundatie van deze niveaus treedt op vanaf respectievelijk 2700 en 5500 m3/s. De 

lagere delen zullen daarom in vrijwel alle winters overstromen, de hogere maar eens in de 

1,5 tot 2 jaar.  Om te komen tot een gewenste waterdiepte van ca 1 meter is voor het lagere 

deel een afvoer van iets meer dan 3500 m3/s nodig, wat ieder jaar optreedt, vaak ook nog 

later in de winter (maart). Voor de hoogste delen is een veel hogere afvoer nodig, maar een 

groot deel van het tussengebied zal bij een afvoer tussen de 5500 en 6000 m3/s al een 

waterpeil van 1 m of meer bevatten. Een waterdiepte van 1 tot lokaal 1,5 meter is in veel 

winters daarom mogelijk wat deze polder tot een geschikte locatie maakt om in te richten als 

gestuurd overstromingsgebied.  
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Evenals bij eiland Voorn is een aandachtspunt dat de kans op een afvoer tussen de 4500 en 

6000 m3/s later in de winter kleiner is dan wanneer ook al vanaf 1 februari water ingelaten 

kan worden. Onderzocht moet worden in hoeverre dit mogelijk is vanuit het oogpunt van de 

stabiliteit van de waterkering. Omdat delen al vanaf een afvoer van 3500 m3/s een 

voldoende waterdiepte hebben, zouden deze gebieden ook bij inlaten vanaf 1 maart in veel 

winters als overstromingsvlakten kunnen fungeren. 
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