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Opmerkingen naar aanleiding van: 
Concept Startdocument. MIRT verkenning Varik-Heesselt: Hoogwaterveiligheid in een krachtig 
samenspel van rivierverruiming en dijkversterking. Versie 17 febr 2016. 
 
Samengesteld door ( Arie van Kekem)  – Waalzinnig;  2 maart 2016. 
 

Deze notitie begint met enkele genummerde hoofdlijnen ; meer gedetailleerde opmerking volgen in 
het tweede gedeelte. 
 
1. Wat wordt de status van dit document? Wordt dit een onderbouwing voor een startbeslissing 

van de MIRT verkenning? Dan lijkt het rapport verre van compleet. In ieder geval ontbreekt de 
financiële paragraaf. 

 
2. Geeft dit document voldoende invulling aan de motie Smaling? Daar lijkt het niet op. Er wordt in 

dit document slechts 1 alternatief voor de hoogwatergeul (hwg) genoemd: dijkversterking 
inclusief ophoging. Het plan Kooman wordt zonder verdere wetenschappelijke onderbouwing 
afgeserveerd. Wel is er veel ruimte voor consultatie van de diverse overheden, Waalzinnig en 
burgers. 

 
3. Het mooie aan dit document is dat dijkversterking Tiel-Waardenburg ( TiWa) en hwg in 

afhankelijkheid van elkaar behandeld wordt. De consultatie- en burgerparticipatieprocessen 
worden voor beide in elkaar geschoven. 

 
4. .. krachtig samenspel.. in de titel is nogal tendentieus en schept hoge verwachtingen. 

Hoogwaterveiligheid staat voorop en niet ter discussie.  De oplossing van een hwg om een 
hydraulisch knelpunt in de rivier op te heffen geldt slechts ten dele: de bocht in de rivier blijft en 
hoewel de waterstanden bij zeer hoog water vòòr de bocht met 40 tot max 50 cm verlaagd 
kunnen worden, is dat niet substantieel. Dit is niet substantieel gelet op de enorme 
inspanningen  die gedaan zullen worden om aan de nieuwe normen te kunnen voldoen (met 
name macrostabiliteit en piping en ook hoogte) en absuluut niet kosteneffectief. 

 
5. De nieuwe veiligheidseisen die aan de rivierdijken gesteld gaan worden krijgen een enorme 

impact waarbij de bijdrage van een hwg aan de waterveiligheid  in het niet valt. Dit komt niet tot 
uiting in het document. 

 
6. In hoofdstuk 1.1 wordt de slechte leefbaarheid als problematisch gezien. Het lijkt erop dat 

argumenten gezocht worden om vooral meekoppelkansen te gaan benutten en daarom blij te 
zijn met de aanleg van een hwg. Dit is het omdraaien van de argumentatie. Als een en ander 
inderdaad zo slecht zou zijn zou dit o.a. in het rapport Waalweelde West een apart hoofdstuk 
gekregen hebben. 

 
7. Nut en noodzaak: we blijven vraagtekens zetten bij de geprognotiseerde hoogwaterafvoeren in 

2050 en 2100. 
 

Inleiding.   
pag 3. In een box staat het amendement Waalweelde-West  van de gemeenteraad van Neerijnen. Er 
zou ook een box in moeten staan met de letterlijke tekst van de motie Smaling. 
 
pag 4. Wat is de bedoeling van de vraag die aan de Antea groep is gesteld? Worden MER en MIRT 
voor de beide projecten in elkaar geschoven? 
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Laatste bolletje op pag 4 is alleen van toepassing als de minister het startdocument heeft 
goedgekeurd. 
 
Hoofdstuk 1. 
Algemeen: De projectopdracht dient te gaan over Waterveiligheid en niet over Leefbaarheid. 
Leefbaarheid is onderdeel van meekoppelkansen en geen projectopdracht an sich! 
 
… regel  7: … ruggengraat aan .. maatregelen.. Klinkt sterker dan het is. 
tweede para: de doorwerking tot Nijmegen klopt maar bedraagt dan slechts 7 cm. 

Regelbare inlaat: hoogte en breedte moeten voldoende zijn om de stroomsnelheden onder 2 tot 
2.5 m/s te  houden.  Onderhoud en bedrijfszekerheid van zo’n inlaat is niet te garanderen; zeker 
als deze jarenlang niet gebruikt wordt. 
De term… robuustheid van het bovenstrooms traject… is nietszeggend en onbegrijpelijk. 

 
derde para: hoezo adaptiviteit/flexibiliteit in de waterveiligheidsopgave: deze laatste ligt toch vast? 
.. dijken voor een periode niet of minder ophogen of verbreden is niet kosteneffectief (Van Vuren et 
al 2015) 
 
Leefbaarheid.  
.. behoorlijke afstand .. en slechte bereikbaarheid.. geïsoleerde ligging…  Vanaf de RK kerk in Varik is 
het 7.5 km naar de A 15 wat in 7.5 min met de auto is af te leggen; idem naar de A2. Is dat een 
slechte bereikbaarheid? Diverse mensen zijn hier komen wonen vanwege de centrale ligging en 
goede bereikbaarheid. Door een eventuele aanleg van een hwg zal de bereikbaarheid eerder 
afnemen dan toenemen. 
Werkgelegenheid en bevolkingsopbouw. Er is een enorme bedrijvigheid in de dorpen met mkb en 
heel veel kleine zelfstandigen. De lagere school is nog steeds levensvatbaar. 
Het kan toch niet zo zijn dat alle dorpen fors moeten uitbreiden en werkgelegenheid bieden?? Hierin 
heeft de lokale politiek keuzes gemaakt. De dorpswinkel is weg, ja, maar de dorpstafel is ver op weg 
om hier verandering in aan te brengen. 
 
4de para. landbouw. Eind vorige eeuw is in het gebied een ruilverkaveling afgerond en de verkaveling 
aangepast. De laatste 2 boerderij verplaatsingen zijn nog geen 10 jaar geleden. Ja, kleine boeren 
stoppen waardoor andere de kans krijgen te groeien. Dit is een continu proces en op dit moment niet 
specifiek moeilijk voor dit gebied. 
 
5de para. Meekoppelkansen zijn gecreëerd op een 1-daagse brainstormdag.  Een diepere en nadere 
studie, uitgevoerd door wetenschappers die ook aan de brainstorm hebben meegedaan, laat zien dat 
er alleen in één variant mogelijkheden zijn voor natte natuur op rivierklei. Andere meekoppelkansen 
worden niet gezien zo als uit een studie van Deltares en Alterra blijkt (Bos et al 2015). Deze studie 
staat wel in de literatuurlijst maar wordt niet geciteerd. 
 
1.2 Doelstellingen. 
- Waterveiligheid: uiteraard en dit moet dan ook het centrale doel zijn. Een maatgevende 
waterstandsverlaging van 45 cm is een mogelijke oplossingsrichting, geen doel (zie ook hierboven 
punt 4, pag 1) 
- Gebiedsontwikkeling en versterken ruimtelijke kwaliteit: prima maar niet als doelstelling maar als 
gevolg van en ter compensatie voor  ingrepen. Eerder is al aangegeven dat beide dorpen in een 
waardevol landschap liggen. Aanleg van een hwg met dijken is een enorme ingreep in dat 
waardevolle landschap! 
- Benutten combinatie van mogelijkheden; prima maar deze dienen dan wel substantieel te zijn, liefst 
buitendijks en kosteneffectief. 
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1.3 Aanleiding 
Derde bolletje: lang niet iedereen is het daar over eens. Ook hier wijzen we op het rapport van Bos et 
al. 
 
Hoofdstuk 2. 
In de box bij de beschrijving dient aangegeven te worden dat er in de dorpen samen ongeveer 1500 
mensen wonen. 
 
In 2.5 wordt aangegeven dat er alternatieven ontwikkeld worden die passen bij de doelstellingen.  
Dan is het wel heel belangrijk dat de doelstellingen helder zijn en breed gedragen. Mooi dat er 
ruimte is voor nieuwe oplossingsrichtingen. 
 
Box met alternatieven:  hierboven is al aangeven dat hier onvoldoende alternatieven gegeven 
worden of afgeserveerd zonder goede onderbouwing. 
Het optreden van kwel is een gegeven, hinderlijk voor de landbouw en treedt met name op bij hoog 
water. De aanleg van een hwg kan dit probleem over een groot gebied alleen maar verergeren. 
Buitendijkse maatregelen kunnen lokaal meer kwel veroorzaken maar op een veel kleinere schaal 
dan wanneer een hwg wordt aangelegd. 
 
Intermezzo.  
De eerste zin roept bij ons veel bezwaren op. Is al eerder aangegeven. Ja, als eerst alles overhoop 
gehaald wordt en bestaande landschappelijke patronen doorsneden, is het niet meer dan logisch dat 
er gekeken gaat worden hoe het landschap opnieuw zo goed mogelijk ingericht kan worden. 
 
laatste para (pag 16).  
Meekoppelkansen: Ook hier wordt het rapport van Bos et al niet genoemd! 
Het hydraulisch rivierkundig knelpunt  (de bocht en wat smallere rivier) wordt niet opgeheven door 
een hwg! Dat kan alleen door verruiming van de bocht en verdieping van het rivierbed, o.a. door 
verder uitgraven uiterwaarden. 
Waarom biedt dijkverhoging minder  kansen voor meekoppelen?? Dijkverhoging en vooral 
versterking is sowieso nodig om aan de nieuwe normen te kunnen voldoen. 
Een extra dijkverhoging van 40 cm valt in het niet bij de gemiddeld te verwachten verhoging van 90 
cm en de enorme opgave om de dijken te versterken. Dat is niet substantieel en bespaart meer dan 
100 miljoen aan kosten. Hierbij zijn de kosten voor onderhoud van de hwg dijken nog niet eens 
meegerekend. 
 
Hoofdstuk 3. 
Helder. 
Atelier Varik is een goed idee mits goed, deskundig en onafhankelijk gefaciliteerd met bijbehorende 
middelen. Ook hier dient de juiste volgorde gehanteerd te worden. Waterveiligheid staat voorop. 
Welke mogelijkheden en ideeën zijn er. Wat zijn de globale gevolgen. Wat gaat een en ander kosten, 
etc. Is hiervoor het MIRT stappenplan leidend? 
Pas als er een voorkeursalternatief ligt is het vroeg genoeg om na te gaan denken over inrichting van 
de nieuwe polder Varik-Heesselt. Hier is al genoeg over gezegd en geschreven. 
Eerst: een goede combinatie van alternatieven zoeken die veiligheid waarborgen, het landschap zo 
min mogelijk aantasten en ook kosteneffectief zijn. 
 
Goed dat hwg team en TiWa teams bij elkaar gebracht worden. 
 
In het plaatje op pag 21 missen we de MIRT procedure. 


