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MIRT-onderzoek 

 

Aanleiding en doel van het onderzoek 

- Bijdrage aan waterveiligheid grote rivieren 

- Meekoppelkansen van een hoogwatergeul 

- Kosten en baten 

- Lokaal draagvlak en belemmerende factoren 

Conclusies en aanbevelingen 

 



MIRT-spelregelkader 

 

MIRT1 Onderzoek t.b.v. startbeslissing 

MIRT2 Verkenning t.b.v. voorkeursbeslissing 

MIRT3 Planstudie t.b.v. projectbeslissing 

MIRT4 Realisatie t.b.v. opleveringsbeslissing 

Initiatief Verkenning Planstudie Realisatie Beheer 

   Startbeslissing             Voorkeursbeslissing           projectbeslissing             Opleveringsbeslissing 



Aanleiding en doel MIRT-onderzoek 

 

Verzoek tot regionaal voorstel dijkversterking en 

rivierverruiming op het niveau van de Rijntakken 

 

Verzoek om (feitelijke) informatie ten behoeve van 

Startbeslissing over de verkenning van één of meer 

rivierverruimende maatregelen 

 

Urgent vanwege lopend hoogwaterbeschermings-

programma voor de Waal 

 



Bijdrage waterveiligheid grote rivieren 

Waterstandverlaging op de Waal 
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Bijdrage waterveiligheid grote rivieren 

Kruinhoogteopgave noordelijke oever van de Waal (work in progress) 
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Nieuwe 
normering: 
actuele 
kruinhoogte en 
faalmechanismen 
dijken nader 
beschouwd 



Bijdrage waterveiligheid grote rivieren 

 

Een minder snelle stijging waterstanden op de Waal 

Een verkleining van het risico op een dijkdoorbraak in het 

deel tussen Heesselt en Nijmegen 

Een vermindering van de gevolgen in de vorm van 

economische schade en aantallen slachtoffers van een 

verdere toename van de rijnafvoer 

Een beperking van het hydraulische knelpunt in de Waal 

ter hoogte van Heesselt 

Robuustheid van het watersysteem 



Bijdrage waterveiligheid grote rivieren 

 

Beperking dwarsstroming scheepvaart 

Beperking baggerbezwaar 

Beperking afvoerverdeling IJssel - Nederrijn 

Compenserende maatregelen (nader te verkennen) 



Bijdrage waterveiligheid grote rivieren 

 

In loop van de tijd tal van maatregelen beoordeeld op 

o.m. effect, ligging, kosten draagvlak etc. 

 

Nieuwe normering: toename kruinhoogteopgave (work in 

progress) 

 

Slotconclusie: dijkverhoging is het enige, reëele 

alternatief voor de hoogwatergeul Varik-Heesselt 

Alternatieven voor een hoogwatergeul (nader te verkennen) 



Meekoppelkansen van een hoogwatergeul 



Meekoppelkansen van een hoogwatergeul 



Meekoppelkansen van een hoogwatergeul 



Kosten en baten hoogwatergeul 

 

Voorlopige kosteninschattingen: 

 

 

Baten: 

- zachte baten (meekoppelmogelijkheden, ruimtelijke 

kwaliteit, robuustheid watersysteem) 

- harde baten (besparing dijkverbetering HWBP) 

Voorlopige conclusies (nader te verkennen) 



Draagvlak en belemmerende factoren 

 

Nut en noodzaak van een hoogwatergeul (i.r.t. afvoer 

18.000 m3 en maatregelen in Duitsland) 

Mogelijke alternatieven voor een hoogwatergeul 

Duidelijkheid voor de regio 

Kansen voor herontwikkeling 

Belang van waterveiligheid 

Politiek-bestuurlijk draagvlak 



Draagvlak en belemmerende factoren 

 

Nut en noodzaak van een hoogwatergeul 

Alternatieven voor een hoogwatergeul 

Veiligheid, bereikbaarheid en waterbeheer eiland Varik 

Heesselt 

Leefbaarheid en belevingswaarde 

Perspectief voor de landbouw 

Stabiliteit van de dijken van een hoogwatergeul 

Waarborgen voor bewoners en ondernemers 

Maatschappelijk draagvlak 



MIRT-onderzoek 

 

Hoogwatergeul draagt bij aan waterveiligheid rivieren, 

dijkverhoging is enige serieuze alternatief 

Er kan een meerwaarde ontstaan voor natuur, recreatie 

en economische ontwikkeling 

Eiland en geul gezamenlijk ontwikkelen 

Investeringskosten variëren van € 81 tot € 211 mln 

Besparing dijkverbetering € 21 tot € 41 mln 

Draagvlak onder voorbehoud van duidelijkheid 

Hoogwatergeul en dijkverhoging nader verkennen 

Conclusies en aanbevelingen 



Hoogwatergeul Varik Heesselt 

MIRT-onderzoek 
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