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1.     Is er zicht op meekoppelkansen?

2.     Identiteit van Varik en Heesselt

3.     Hoe ontwerp je een hoogwatergeul?

4.     Kansen van rivierverruiming

 -     Budgetvariant

 -     Weide Geul & Fruiteiland

 -     Levende Rivier

 -     eerste reactie streek

5.     Antwoord op onderzoeksvraag

6.     Vervolg

Inhoud
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Hoogwatergeul Varik-Heesselt

Inwoners van de gemeente Neerijnen krijgen 
misschien te maken met de komst van een 
hoogwatergeul door het landschap ten noorden 
van de dorpen Varik en Heesselt. In het Delta-
programma onderzoekt het Rijk, samen met de 
provincies, waterschappen en de riviergemeenten 
hoe het rivierengebied in de toekomst hoogwater 
het beste veilig kan afvoeren naar zee. Eén van 
de mogelijke maatregelen is de aanleg van een 
hoogwatergeul bij Varik en Heesselt.

Een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt kan een 
grote bijdrage leveren aan de waterveiligheid. Het 
is niet zeker of de geul er komt, maar wel dat hij 
kansrijk is. Deze rivierverruiming kan zorgen voor 
een waterstandsdaling op de Waal met minimaal 
45 centimeter bij een maatgevende afvoer van 
18.000 m3/s bij Lobith in het jaar 2100. De geul 
wordt in het kader van adaptief deltamanage-
ment ingezet bij een afvoer van 17.000 m3/s. 
Deze maatregel heeft een verlagend effect op de 
waterstand tot voorbij Nijmegen.

Een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt is als 
kansrijke, robuuste en toekomstvaste maatre-
gel opgenomen in de Structuurvisie WaalWeelde 
West en in de Voorkeursstrategie Waterveiligheid 
Rivieren. De voorkeursstrategie is onderdeel van 
het Deltaprogramma 2015 en het Nationaal Wa-
terplan. In de voorkeursstrategie is opgenomen 
dat de waterveiligheid in het rivierengebied wordt 
geborgd door de combinatie van dijkversterking 

en – waar relevant en  mogelijk – rivierverrui-
mende maatregelen.

Om goed voorbereid te zijn op de mogelijke 
komst van deze rivierverruiming is er in 2014 
een pré-verkenning uitgevoerd door gemeente, 
waterschap en provincie. In de pré-verkenning 
zijn verschillende deelstudies opgeleverd, zoals 
een referentiestudie, een studie naar meekoppel-
kansen, een gebiedsanalyse en een bandbreedte-
studie. De bandbreedtestudie geeft inzicht in de 
uitersten in de ligging, werking en inrichting van 
de hoogwatergeul. Met welke breedtes en dieptes 
kan een eventuele hoogwatergeul ten noorden 
van Varik en Heesselt echt doen waarvoor hij 
bedoeld is? Hoe past dit in het landschap? Welke 
bestaande en nieuwe gebruiksmogelijkheden zijn 
hier aan te koppelen?

Verdere uitwerking vindt plaats in een MIRT-Ver-
kenning. Voordat wordt besloten om tot een Ver-

1. Is er zicht op meekoppelkansen?

hoogwater in de Waal 1995

Varik-Heesselt in de delta
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De dijkhoogte is vergelijkbaar met de huidige dijkhoogte: 10,3 m bij de instroom, aflopend naar 9,3 m bij
de uitstroom. Alle alternatieven gaan uit van minimaal 2 verbindingen die ook tijdens (extreem)
hoogwater gebruikt kunnen worden. Per alternatief zijn de kansen en wensen beschreven, zoals die
vanuit de klankbordgroep en de expertgroep zijn aangegeven.
De alternatieven geven samen de bandbreedte weer. De elementen in de alternatieven zijn zo gekozen
dat er uit is gegaan van logische combinaties. Zo heeft het alternatief met het meeste water ook de
hoogste frequentie van in- en doorstromen. Maar deze keuzes liggen nu nog zeker niet vast en de
elementen zijn grotendeels uitwisselbaar. In een latere fase kan er over en weer verder gevarieerd
worden en kunnen nieuwe alternatieven ontstaan die bestaan uit combinaties van de nu
gepresenteerde alternatieven.

4.4.1 Alternatief 1: functioneel

Algemene karakteristiek
De functionele variant is afgeleid van de structuurvisie zoals die door de Provincie Gelderland is
opgesteld. Het gaat om een vrijwel rechte nevengeul zonder vergraving van het maaiveld.

Figuur 24. Alternatief Functioneel

Maatvoering
De nevengeul is 3.200 m lang en over het hele tracé 500 m breed. Inclusief de dijken bedraagt het
ruimtebeslag ca. 600 m.

Instroomdrempel
De instroomdrempel is 500 m breed, wat betekent dat en deel van de huizen langs de Achterstraat zal
moeten wijken voor de nevengeul. De drempel is vast, zonder inlaatwerk en heeft een hoogte van 7,8 m
+NAP, dit is 2,5 m lager dan de huidige winterdijk ter plaatse.
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Figuur 25. Alternatief Compact

Overstromingsfrequentie en landgebruiksmogelijkheden
De instroomdrempel overstroomt gemiddeld eens in de 2 jaar, de uitstroomdrempel (in dit geval de
kade in de Heesseltsche Uiterwaard) iets vaker, ca eens in de 1,5 jaar. Deze vergraving binnen de
nevengeul maakt het gebied minder geschikt voor agrarisch gebruik. Een wat hogere
overstromingsfrequentie is daarom geen bezwaar. Na een overstroming hoeft het water ook niet zo snel
mogelijk afgevoerd te worden. Afwatering onder vrij verval is mogelijk via een sloot die de bedding in de
nevengeul verbindt met de strangen in de Heesseltsche Uiterwaard. Omdat het gebied van de geul
lager ligt dan de gronden buiten de nevengeul, is de verwachting dat dit niet of nauwelijks tot een
toename van de kwel zal leiden.

Bereikbaarheid
Naast de twee hoogwatervrije toegangswegen kunnen één of twee van de huidige toegangswegen
blijven bestaan. Zij liggen op het maaiveld en overstromen tijdens een hoogwaterperiode. Ter plaatse
van de nieuwe bedding ligt een brug die ook kan overstromen.

Kansen en wensen
Het alternatief compact betekent de grootste verandering voor het binnendijkse landschap. Het gebied
tussen de beide nieuwe dijken wordt deels vergraven en er ontstaat een 3,5 km lange watergang. De
smalle landzone tussen de dijk en het water is nog beperkt geschikt voor agrarisch gebruik (vnl
grasland), maar kan ook benut worden voor recreatie voorzieningen of bv een aantal vakantiewoningen
(ook drijvend). Ook een natuurlijke invulling van de graslanden en oevers is mogelijk. Zo ontstaat er een
meer kleinschalig gebied dat landschappelijk interessant is. Dit landschap en het water maken dit
alternatief aantrekkelijk voor tal van natuurgebonden recreatievormen, zoals zeilen, kanoën, zwemmen,
fietsen, wandelen, struinen etc. De oevers van het water kunnen aantrekkelijk worden ingericht met
strandjes en brede rietzomen. Er kan gevist worden en ’s winters ontstaat er bij vorst een prachtige
ijsbaan. Water dat ’s winters in de nieuwe geul wordt opgeslagen, kan in droge zomers voor agrarische
gebruik binnendijks worden gebruikt.
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Maatvoering
De nevengeul is 3600 m lang en varieert in breedte van ca 400 m bij de instroom tot mogelijk meer dan
800 m. Inclusief de dijken bedraagt het ruimtebeslag nog ca. 100 m meer.

Instroomdrempel
De instroomdrempel is ca 400 m breed. De drempel heeft een is flexibel, met een inlaatwerk. De
minimale hoogte van de drempel zelf is 7,0 m +NAP.

Uitstroomdrempel
Benedenstrooms ligt een uitstroomdrempel op de plaats van de huidige winterdijk, die daartoe wordt
verlaagd; deze drempel is 7,5 m hoog.

Figuur 26. Alternatief Ruim

Overstromingsfrequentie en landgebruiksmogelijkheden
De overstromingsfrequentie wordt bepaald door de hoogte van de uitstroomdrempel. Een hoogte van
7,5 m betekent dat de nevengeul vanaf die zijde eens in de 15 jaar instroomt. Vanaf de instroomzijde
wordt met het inlaatwerk bepaald wanneer de nevengeul doorstroomt. In feite is dit alleen nodig als er
zich een extreme waterstand voordoet, maar een hogere frequentie is mogelijk. Deze lage
overstromingsfrequentie, maakt een agrarisch gebruik van de nevengeul mogelijk. Fruitteelt is niet meer
mogelijk. Om het water na een overstroming snel weer af te kunnen voeren en overtollig regenwater uit
te kunnen slaan is een gemaal nodig dat het water vanuit de nevengeul naar de Heesseltsche uiterwaard
pompt.

Bereikbaarheid
Naast de twee hoogwatervrije toegangswegen kunnen de huidige toegangswegen blijven bestaan. Zij
liggen op het maaiveld en overstromen tijdens een hoogwaterperiode.
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Figuur 21. Foto's hoogspanningsleiding nabij Heesselt (links) agrarisch gebruik van het binnendijkse gebied (rechts)

Naar aanleiding van deze keuze zijn twee mogelijkheden verkend voor het tracé:
- een relatief lange noordelijke nevengeul (figuur 22)
- een relatief korte zuidelijke nevengeul (figuur 23)

Figuur 22. indicatieve ligging van het noordelijke tracé.

Voordelen zuidelijke tracé:
- Er zou nagedacht kunnen worden over een meer bebouwde, mogelijk zelfs enigszins stedelijke

invulling van de dijk aan de kant van Heesselt, maar daar staat tegenover dat dit niet direct past bij
het dorpse karakter van deze woonkern;

- De geul vraagt (door een kortere lengte) minder ruimte, zodat er meer ruimte overblijft waar de
huidige functies onveranderd doorgang kunnen vinden.

trace-varianten geul bandbreedtestudie: functioneel, compact en ruim (bandbreedtestudie)

indicatieve ligging hoogwatergeul

kenning over te gaan is het nodig om een aantal 
belangrijke vragen te beantwoorden. Hiervoor is 
door provincie Gelderland, in samenwerking met 
gemeente Neerijnen, Waterschap Rivierenland, 
Rijkswatertaat en het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu een MIRT-onderzoek gestart. Deze 
studie is onderdeel van het MIRT-Onderzoek en 
gaat in op één van de gestelde vragen.
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Onderzoeksvraag

Wat is de meerwaarde van rivierverruiming/
hoogwatergeul voor het gebied Varik-Heesselt, 
bijvoorbeeld voor natuur, recreatie of economi-
sche ontwikkeling?

Het is een zoektocht naar synergiemogelijkheden 
en meekoppelkansen. Voor het gebied zelf en 
voor het (boven)regionaal perspectief. Iedereen 
heeft er baat bij als het lukt om de benodigde 
ingrepen te combineren met andere ambities: dat 
is ook goedkoper, efficiënter en mooier.

Deze studie is het resultaat van het (ontwerpend) 
onderzoek dat beoogt antwoord te geven op deze 
onderzoeksvraag. Hierbij is er een sterke relatie 
met de onderzoeksvragen over kosten en baten 
en draagvlak (andere deelonderzoeken).

 

wat zijn passende meekoppelmogelijkheden voor een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt?
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Ontwerpend onderzoek

Het beantwoorden van de hierboven gestelde 
vraag is gebeurd met behulp van een ontwerpend 
onderzoek. Er zijn schetsenderwijs ontwikke-
lingsrichtingen verkend, waardoor bestuurders en 
betrokkenen in het gebied heldere keuzes kunnen 
maken.

Een belangrijk onderdeel van het ontwerpend 
onderzoek was een ontwerpatelier. Op 28 april 
2015 hebben ruim veertig experts zich verzameld 
op het Geofort in Herwijnen om zich te buigen 
over de onderzoeksvraag. Het atelier was verken-
nend van aard, met ruimte om vrij te denken. 
Tijdens het ontwerpatelier is gewerkt met vier 
themagroepen: landbouw, natuur, recreatie-
sport-gezondheid en economie-transport-energie. 
Het atelier werd georganiseerd in samenwerking 
met het ministerie van I&M in het kader van een 
verkenning van de meerwaarde van water in het 
MIRT. Door deze samenwerking is de gebieds-
ontwikkeling geplaatst in een (boven)regionaal 
perspectief.

Het ontwerpatelier heeft een collectief moment 
gecreëerd. Meerwaarde van het atelier is vooral 
de ontwerpende benadering en het schakelen 
tussen de diverse schaalniveaus. Inhoudelijke 
ideeën vanuit verschillende vakdisciplines zijn 
samen gebracht en er zijn verbindingen tussen 
partijen gelegd. Het heeft een rijke oogst aan 
ideeën opgeleverd. Hierdoor komt de geul tot 
leven en de losse puzzelstukjes gaan samenval-
len. Deze ideeën zijn na afloop van de schetsses-

sies direct gepresenteerd aan een aantal leden 
van de klankbordgroep en vertegenwoordigers 
van waterschap, rijk, provincie en gemeente (de 
deelnemers staan in de bijlage).

De resultaten van het atelier zijn vertaald in drie 
schetsen voor het gebied. Deze zijn opgenomen 
in hoofdstuk vier. Door deze schetsen ontstaat er 
een meer helder beeld van ruimtelijke ontwikke-
lingsperspectieven. Deze verbeelden de meekop-
pelkansen en vormen de basis voor de schatting 
van de kosten en baten.

De resultaten van het ontwerpatelier zijn gedeeld 
met de klankbordgroep hoogwatergeul Varik 
Heesselt en waren aanleiding om samen met hen 
verder te schetsen aan het gebied. 
Op zaterdag 4 juli hebben de streekbewoners 
gelegenheid gehad mee te denken. De resultaten 
van het atelier en de uitwerkingskaarten dienden 

impressies ontwerpatelier
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In gesprek

Belangrijk doel van dit ontwerpend onderzoek is 
het ondersteunen van het gesprek over meekop-
pelmogelijkheden van rivierverruiming. Eén beeld 
zegt vaak meer dan duizend woorden. Door beel-
den te delen en mogelijke nieuwe landschappen 
te tekenen kan de impact een geul beter worden 
beoordeeld. De tekeningen moeten dan ook niet 
worden gezien als concrete inrichtingsvoorstellen, 
maar als ontwikkelingsmogelijkheden. Zo kunnen 
denkrichtingen worden verkend. En het helpt om 
onderzoeksvragen voor een mogelijk vervolg in 
de MIRT-verkenning scherper te krijgen.

 

 

als inspiratie voor het gesprek. Ook de plannen 
voor de dijkverbetering (HWBP) en de herin-
richting van de Heesseltsche Uiterwaarden zijn 
gepresenteerd om een samenhangend beeld te 
schetsen van gebiedsontwikkelingen.

 

terugkoppeling ontwerpatelier

Meekoppelmogelijkheden 
hoogwatergeulen

Meekoppelmogelijkheden hoogwatergeulen - november 2014 | Nienhuis Landschapsarchitectuur + Provincie Gelderland + gemeente Neerijnen

Referentiestudie 
hoogwatergeulen

Referentiestudie hoogwatergeulen - februari 2014 | Nienhuis Landschapsarchitectuur + Provincie Gelderland + gemeente Neerijnen

studie meekoppelmogelijkheden en referenties (pre-verkenning)



 12 | meekoppelkansen Hoogwatergeul Varik-Heesselt



meekoppelkansen Hoogwatergeul Varik-Heesselt | 13

Het rivierenlandschap is een landschap in bewe-
ging. Door mens en water wordt er voortdurend 
vorm aan gegeven. Een nieuwe stap in deze ont-
wikkeling kan de aanleg van een hoogwatergeul 
zijn. Om deze ingreep op verantwoorde wijze te 
kunnen doen, is goed besef van het karakter van 
het gebied en haar inwoners essentieel. Meekop-
pelmogelijkheden worden pas meekoppelkansen 
wanneer ze meerwaarde creëren en kunnen reke-
nen op draagvlak.

Het landschap rond Varik en Heesselt maakt 
deel uit van het rivierengebied. Langs de rivieren 
liggen de oeverwallen met bebouwing en een 
fijnmazige verkaveling met diverse functies. Varik 
en Heeselt zijn twee kleine, intieme dorpen langs 
de Waaldijk. Daarachter, richting de Bommel-
sestraat, liggen de uitgestrekte kompolders met 
een meer open en agrarisch karakter. En tussen 
oeverwal en uiterwaarden ligt een rivierdijk. In 
deze dijkzone is het landschap van oorsprong 
vaak zeer fijnmazig van opzet. Deze opbouw is 
deels ontstaan voor de aanleg van de winterdijk 
in de 13de eeuw; daarna hebben binnendijks en 
buitendijks zich verschillend ontwikkeld.

De opbouw van oeverwallen en kompolders kom 
je elders langs de Waal ook tegen. Toch is er in 
dit gebied iets bijzonders aan de hand. De Waal is 
een relatief jonge rivier die pas in de middeleeu-
wen is ontstaan. Voor die tijd stroomde ze verder 
naar het noorden, ter hoogte van de huidige 
Linge. Nog langer geleden was het weer anders. 
Oude stroombanen van de rivier zijn terug te 
vinden in de bodem in de vorm van zandbanen. 

In het noorden van het plangebied liggen twee 
zandbanen in noordoost-zuidwestelijke richting. 
Deze dateren uit de Romeinse tijd en zijn voor 
een deel nog in het huidige landschap te herken-
nen door de relatief hoge ligging van dorpen zoals 
bijvoorbeeld Est. Deze plekken hebben een hoge 
archeologische waarde en geven inzicht in de 
veranderlijkheid van het bewogen rivierenland-
schap. Door het plangebied lagen ook een aantal 
oudere rivierlopen van zuidoost naar noordwest. 
Ze liggen nu zo diep in de bodem dat ze aan het 
oppervlak niet meer te zien zijn. Wanneer er in 
het gebied gegraven zal worden, kunnen deze 
zandbanen wel weer aan de oppervlakte komen.

De dynamiek van de rivierdelta en het eeuwen-
lang leven met het water heeft duidelijk sporen 
achter gelaten en vormt de basis voor de 
gebiedsidentiteit.

2. Identiteit van Varik en Heesselt
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In het projectgebied zijn daarom vooral de recente afzettingen van de rivier terug te vinden. Dit is
herkenbaar aan de voor het rivierengebied karakteristieke opbouw, met haaks op de Waal en parallel
aan de dijk de kenmerkende reeks van landschapstypen: rivier – uiterwaard – oeverwal – kom (zie figuur
18). Het leidt tot een herkenbaar dwarsprofiel in het rivierenlandschap.

Figuur 18. Het rivierengebied kent een duidelijk
herkenbare opeenvolging van landschappen: de rivier,
de uiterwaarden, de dijk, de oeverwal en de kom.

Deze opbouw is deels ontstaan voor de aanleg van de winterdijk in de 13 eeuw; daarna hebben binnen-
en buitendijks zich verschillend ontwikkeld. Binnendijks staan de woningen, beschermd tegen het water,
wordt akkerbouw bedreven en zijn er boomgaarden. De boomgaarden zijn vanouds geconcentreerd op
de oeverwal, hier vinden we ook de meeste bewoning; zo liggen Varik en Heesselt en het er tussen
liggende bebouwingslint op de oeverwal. Het meer open akkerland ligt vooral in de kom, hier vinden we
ook minder huizen, op vooral recent gebouwde woningen en boerderijen na. Buitendijks vinden we een
afwisseling van agrarische percelen, vooral veeteelt, en natuurgebied met moeras, wilgenbos en
stroomdalgraslanden. Alles wat buitendijks gebeurt moet aangepast zijn aan een overstroming door het
water. Er ligt vooral grasland. Dichtbij de dijk is het landschap vaak kleinschalig, de zogenaamde
dijkzone. Deze opbouw is ook af te lezen uit de landschapsstructuurkaart (zie figuur 20).

Figuur 19. Karakteristieke opbouw van het gebied zichtbaar is, met op de voorgrond de uiterwaarden met grasland,
daarachter de dijkzone met de meeste bebouwing, de oeverwal met daarop de meeste boomgaarden en achteraan
de kom met veelal akkerland [Antea Group]

opbouw landschap bij Varik en Heesselt
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glastuinbouw boerenerven

boomgaarden, graslanden fruitteelt
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Landbouw en landschap

Het landschap, de kavelvormen en de landbouw 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het 
gebruik van de grond voor de landbouw werd van 
oorsprong bepaald door de bodemeigenschap-
pen (bodemvruchtbaarheid en drooglegging). 
Eeuwenlang woekeren met en aanpassen op de 
natuurlijke omstandigheden heeft de verkaveling 
van het landschap opgeleverd zoals wij die nu 
kennen. Sinds de jaren zestig is de relatie tussen 
agrarisch gebruik en landschap minder sterk; de 
inzet van grotere machines en kunstmest over-
vleugelen steeds meer de natuurlijke beperkin-
gen die de natuur stelt. In de bocht bij Varik en 
Heesselt is in de relatie grondgebruik-landschap 
ook de rivierdynamiek zichtbaar. De intensieve 
opdeling in kadastrale percelen is onder andere 
het gevolg van hoogwaterproblemen in de 18de 
eeuw. Kaarten van 1847-1869 tonen al de lintvor-
mige verkaveling. De opdeling kwam voort uit de 
wens om de bewoonbare grond gelijk te verdelen.

Nog niet zo lang geleden was het grondgebruik 
op de hogere gronden  kleinschalig en volle-
gronds. Meerdere kavels zijn nu omgebouwd tot 
fruitboomgaarden en kassenteelt. Deze intensi-
vering van het idyllisch oeverwallandschap loopt 
af naar de lager gelegen grond. Verder van de 
dijk af worden de kavels groter en gaat fruitteelt 
over in graasdierhouderij met grasland en mais. 
Het grondgebruik onderscheidt zich van de rest 
van de Tielerwaard door meer fruitteelt en meer 
glastuinbouw.

De sloten voor ontwatering en toevoer van water 
zijn bepalend voor de vorm en grootte van de 
kavels. De schaalvergrotende ontwikkelingen van 
het agrarisch grondgebruik, van zowel kavels 
als bedrijven, zijn niet voorbij gegaan aan deze 
streek. Echter omdat de vertrekpositie kleinscha-
lig was, met de 1850 verkaveling, heeft deze 
schaalvergroting hier minder prominent doorgezet 
dan elders. Het gebied kenmerkt zich door een 
grote hoeveelheid kadastrale percelen. Bij het 
inpassen van een geul is vrijwel iedereen in de 
streek betrokkene.

 

huidige topografie

huidig landbouwgebruik

N322

N830

N831

N322a
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Onderdeel van een groter geheel

Varik-Heesselt staat niet op zichzelf. Het maakt 
onderdeel uit van het groter geheel van de Tieler-
waard en de rivierdelta van Rijn en Waal.

De Waal is de grootste en breedste rivier van Ne-
derland. Hij wordt gevoed door de Bovenrijn die 
bij Lobith ons land binnenkomt en gaat na cica 80 
kilometer over in de Merwede, op de plaats waar 
vroeger de Maas in de Waal uitmondde ter hoogte 
van Slot Loevestein. Bij het Pannerdens Kanaal 
vertakt de Rijn zich in de Waal en de Neder-Rijn. 

De Waal krijgt zijn water vooral uit regenwater, 
maar in voorjaar en zomer neemt het aandeel 
smeltwater toe. Dit smeltwater zorgt ervoor dat 
de rivier ook in de (na)zomer bevaarbaar is. De 
Waal is een echte werkrivier. Kenmerkend zijn 
de bedrijvigheid, de scheepswerven, de vele 
steenfabrieken en ontgrondingen. Ook vervult zij 
een belangrijke functie voor het (internationale) 
scheepvaartverkeer.

Van de Nederlandse rivieren voert de Waal niet 
alleen verreweg de grootste hoeveelheid water af, 
zij kent ook de grootste fluctuaties in waterpeil. 
Dat brengt een uniek proces van sedimentatie en 
erosie in beweging. Het veranderende uiterlijk en 
ritme van de Waal is kenmerkend voor de rivier. 
De dynamische rivier en bijbehorende natuur is 
een kernkwaliteit. 
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De dijken langs de Waal zijn cruciale belevingslij-
nen in het rivierenland vanwege de hoogte en de 
fraaie zichtlijnen, waarbij de sporen van eeuwen-
lang leven met het water te zien zijn. Dit, en de 
rust, vrijheid en het avontuur in de uiterwaarden 
maakt de Waal recreatief zeer interessant.

Op een hoger schaalniveau vormen de Waal, de 
A15 en de Betuwespoorlijn een belangrijke trans-
portcorridor op nationaal en Europees niveau. 
Deze internationale corridor verbindt de haven 
van Rotterdam met het Ruhrgebied en andere de-
len van Europa. De ontwikkelingen in de corridor 
staan niet stil. Er wordt gewerkt aan een duur-
zaam hoogwaardig vestigingsklimaat voor (over-
slag)bedrijven in transport en (agro)logistiek.

Ligging in de luwte

Het gebied rondom Varik en Heesselt kenmerkt 
zich door de ligging in de luwte. De regionale con-
text is dynamisch, maar de ligging op enige af-
stand tot de A15 en het beperkt aantal verbindin-
gen met het achterland maken Varik en Heesselt 
tot een rustige enclave. Deze historisch gegroeide 
identiteit zal ook na de aanleg van de hoogwater-
geul behouden of waar mogelijk versterkt moeten 
worden. Door de kernkwaliteiten rust en ruimte, 
het agrarisch karakter, de dynamiek van de Waal 
en de karakteristieke opbouw van het rivieren-
land te benutten in de inrichtingsopgave kan de 
gebiedsidentiteit sterker worden.
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hoogwatergeul Veessen Wapenveld voorbeeld van een regelwerk

voorbeeld geul bij Kampenoverlaat Pannerden
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De aanleg van een hoogwatergeul raakt mensen 
die er wonen en werken persoonlijk. Mensen 
voelen zich verbonden met het landschap waar ze 
zijn opgegroeid en wonen. Het is belangrijk zo’n 
landschap herkenbaar te houden, zodat mensen 
zich er thuis blijven voelen. Maar hoe pas je een 
hoogwatergeul  in het bestaande landschap van 
Varik en Heesselt in? Over deze vraag hebben 
experts en de klankbordgroep zich in de pré-
verkenning gebogen en adviezen over gegeven. 
Deze adviezen vormen een belangrijk vertrekpunt 
voor dit ontwerpend onderzoek naar meekoppel-
kansen. Hierna zijn de belangrijkste criteria voor 
hoogwatergeulontwerp samengevat aan de hand 
van de volgende punten:

- techniek van een hoogwatergeul;
- meer dan waterhuishouding, techniek en 
  veiligheid;
- bebouwing ontzien;
- ruimtelijke kwaliteit, gevarieerd landschap;
- begraafplaats en kromakkers;
- bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
- rust en ruimte;
- leefbaarheid;
- balans tussen kosten en baten.

 

3. Hoe ontwerp je een hoogwatergeul?

referenties hoogwatergeulen
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Techniek van een hoogwatergeul

Een hoogwatergeul begint met een inlaat in de 
winterdijk ter hoogte van de Stiftsche Waarden 
en loopt noordelijk van Varik en Heesselt naar 
een uitlaat in de winterdijk ongeveer halverwege 
de Heesseltsche Uiterwaarden. Bij hoogwater kan 
de geul meestromen met de Waal. Hoe vaak de 
geul meestroomt is te regelen met de hoogte van 
de drempel bij de inlaat en uitlaat. Als minimale 
afmeting voor de geul wordt uitgegaan van een 
breedte van 300 meter. Dan moet er een perma-
nente watergang van circa 100 meter in worden 
aangelegd en moeten de omliggende gronden vrij 
van obstakels zijn om de doorstroming niet te be-
lemmeren. De geul moet worden begrensd door 
twee geleidedijken. Deze moeten voldoen aan de 
veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen, 
met een hoogte gelijk aan de Waaldijk. De dijken 
moeten ieder op 100 meter afstand van de wa-
tergang liggen. Het talud van de dijken heeft een 
helling van 1:3. Iedere dijk neemt dus grofweg 
50 meter in beslag. Samen met de geul is dat een 
ruimtebeslag van ongeveer 400 meter.

 

basisopbouw van een reguliere, eigentijdse dijk
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Meer dan waterhuishouding, 
techniek en veiligheid

Een hoogwatergeul is bedoeld om water uit de 
Waal veilig en snel af te voeren. In principe zijn 
obstakels in het stroombed dan niet wenselijk. 
Maar er is meer dan alleen waterhuishouding, 
techniek en veiligheid. Een hoogwatergeul is ook 
een enorme ingreep in het binnendijks gebied, de 
‘droge kant’. 

Daar groeide door jarenlang wonen, werken en 
leven een historische en sociaal-economische 
structuur. Deze structuur bevat elementen waar 
waarde aan gehecht wordt, als houvast voor een 
nieuw landschap. De ingreep moet een interactie 
aangaan met de identiteit van het gevarieerde en 
historisch gegroeide landschap om meerwaarde te 
kunnen creëren.

 

huidige identiteit Varik - Heesselt
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Bebouwing ontzien

Het is de wens om zoveel als mogelijk bebouwing 
te ontzien. Dat speelt vooral in de buurt van de 
Achterstraat en de Uilenburgsestraat, waar de 
inlaat kan komen te liggen. De afstand tussen de 
achterkanten van de percelen van beide straten 
in ongeveer 550 meter. Maar ook meer richting 
westen ligt bebouwing in het zoekgebied van de 
geul. Dit vraagt zorgvuldige afwegingen bij de 
tracékeuze.

 

N322

N830

N831

N322a

opgave: optimaliseren van de hoogwatergeul tussen de Achterstraat en de Uilenburgsestraat

Uilenburgsestraat

Achterstraat
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Ruimtelijke kwaliteit, 
gevarieerd landschap

Het behouden of versterken van de ruimtelijke 
kwaliteit is van groot belang. In een woning moet 
je wel lekker kunnen wonen, op een weg moet 
je vlot kunnen navigeren en op een pad moet 
je lekker kunnen struinen. Of een huis nog fijn 
aanvoelt als er een dijk té strak langs loopt, is 
een afweging tussen bebouwing behouden en 
ruimtelijke kwaliteit behouden. Daarin zal steeds 
maatwerk nodig zijn. Als bepaalde woningen en 
bedrijven weg zouden moeten, moeten er ook 
passende oplossingen komen. Het is niet alleen 
het beperken van schade; er is ook een kans 
om nieuwe kwaliteiten toe te voegen. Nederland 
heeft een lange traditie van omgaan met rivieren. 
De nieuwe geul is – als een culturele daad- ook 
een kans om nieuwe geschiedenis te maken in de 
vorm van een hernieuwd, eigentijds en gevari-
eerd landschap.

Begraafplaats en kromakkers

Een sturend element is ook de begraafplaats aan 
de Weiweg. Tijdens het proces van de pré-ver-
kenning gaven bewoners aan dat dit een belang-
rijke plek is waar dierbaren begraven liggen. Deze 
plek moet behouden en goed bereikbaar blijven. 
En nabij de Voorste Haar aan de Waalbandijk 
bij Heesselt liggen bijzondere kromakkers, die 
vertellen hoe het rivierengebied werd ontgonnen. 
Met een os en een zware ploeg werden vroeger 
de nattere gronden geploegd. De zware ploeg 

was lastig te hanteren en de boer begon daarom 
al vroeg met keren. Zo werden akkers krom. Ze 
hebben dus historische waarde en zijn heel karak-
teristiek voor het rivierengebied. Deze waarden 
en nog vele andere cultuurhistorische structuren 
en plekken moeten gerespecteerd worden.

 

begraafplaats

kromakkers
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Bereikbaarheid
en verkeersveiligheid

De bereikbaarheid van de dorpen Varik en Hees-
selt moet in stand blijven of zelfs verbeterd 
worden. Om ook tijdens (extreem) hoogwater van 
en naar het eiland te kunnen, zijn bruggen nood-
zakelijk. Belangrijk aandachtspunt is de verkeers-
veiligheid. Nu zijn er in de dorpen problemen 
met (vracht)verkeer. Mogelijk kan de komst van 
de geul leiden tot een verkeersplan voor meer 
verkeersveiligheid.

Rust en ruimte

Rust en ruimte in het gebied zijn voor bewoners 
en gebruikers van groot belang en een kernkwali-
teit van het gebied. De hoogwatergeul mag geen 
grootschalig receatieparadijs worden. Recreatie 
die in het landschap past is wel welkom.

 

Leefbaarheid

De ligging van Varik en Heeselt in de luwte is een 
kracht, met stilte en rust als kernwaarden. Maar 
tegelijkertijd een zwakte, want de relatief afge-
legen ligging maakt dat het voorzieningenniveau 
niet voldoet aan de behoeften. Er is sprake van 
krimp van voorzieningen en dat heeft gevolgen 
voor de leefbaarheid. De klankbordgroep ziet de 
mogelijke komst van de geul als een kans om 
de leefbaarheid te versterken: een investering in 
werkgelegenheid, woonruimte, voorzieningen en 
ruimtelijke kwaliteit.

 

geul doorsnijdt verkeersstromen

Waaldijk

Waaldijk

Paasweg

Weiweg
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Balans tussen kosten en baten

Naast de waterveiligheidseisen die worden 
gesteld aan de geul en het draagvlak voor het 
toekomstig functioneren van het gebied speelt de 
balans tussen de kosten en de baten een belang-
rijke rol in de zoektocht naar meekoppelkansen. 
Hiervoor is een aantal factoren belangrijk. De 
overstromingsfrequentie van de geul is enerzijds 
van belang voor effectiviteit van de rivierver-
ruiming en anderzijds bepalend voor het grond-
gebruik. Belangrijke kostenposten zijn de in- en 
uitlaatconstructies en de bruggen over de geul. 
Daarnaast zijn de dijken een grote kostenpost, 
waarbij een belangrijk deel van de kosten wordt 
gevormd door aankoop en transport van grond. 
Door een gesloten grondbalans worden de kosten 
aanzienlijk beperkt. Het toekomstig grondgebruik 
is ook van invloed op de financiële balans; dat 
is voor natuur anders dan landbouw. Daarnaast 
is de aankoop van opstallen van invloed op de 
kosten.
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De ideeën uit het ontwerpatelier, de studies uit 
de pré-verkenning en gesprekken met bewoners 
hebben een aantal schetsontwerpen voor het 
gebied opgeleverd:

-     Budgetvariant
-     Weide Geul & Fruiteiland
-     Levende Rivier

Deze schetsontwerpen verbeelden de meekop-
pelkansen van de hoogwatergeul Varik-Heesselt. 
De tekeningen moeten niet worden gezien als 
concrete inrichtingsvoorstellen, maar als ontwik-
kelingsperspectieven met een bandbreedte aan 
mogelijkheden ter illustratie van de denkrichting. 
Niet om te laten zien hoe het moet, maar hoe het 
zou kunnen.

De budgetvariant is een sobere variant op 
hoofdlijnen ingepast in het landschap met een 
minimaal ruimtebeslag. Voor de overige twee 
varianten is meer ruimte genomen om andere 
functies mee te kunnen koppelen. De ‘Weide Geul 
& Fruiteiland’ heeft de ontwikkeling van de land-
bouw als denkrichting. De Levende Rivier neemt 
natuurontwikkeling als vertrekpunt.

Eerste reactie streek

Vanuit de klankbordgroep, de bewonersdag en 
vele gesprekken is er gereflecteerd op deze 
denkrichtingen. De essenties zijn samengevat aan 
het eind van dit hoofdstuk; dit is een belangrijke 
basis om nieuwe kaartbeelden te ontwikkelen.

 

 

4. Kansen voor rivierverruiming

rivierkomlandschap
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BUDGETVARIANT GEUL
hoogwatergeul minimaal ruimtebeslag, permanente watergang, graslanden
eens per 15 jaar overstroming

DIJKEN MET FIETS/WANDELPAD

EILAND
herinrichting watersysteem 
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De budgetvariant is een vertaling van het alterna-
tief ‘compact’ uit de pré-verkenning. Het vertrek-
punt is het beperken van het beslag op de ruimte 
en een sobere inrichting. De minimale maatvoe-
ring nodig voor het behalen van de waterveilig-
heidsdoelstelling is richtinggevend. Hierbij worden 
wel de criteria van de pré-verkenning gerespec-
teerd, zoals het behoud van het kerkhof en de 
kromakkers. Het tracé is op hoofdlijnen ingepast 
in het landschap. De hoogwatergeul refereert in 
deze uitvoering het meest aan een kanaal. Een 
strakke watergang met graslanden eromheen, 
met een uniforme breedte, begrensd door twee 
eenvoudige dijken, in een tracé met weinig vari-
atie; functioneel, sober en doelmatig. De mee-
koppelmogelijkheden in deze variant bestaan uit 
het gebruik van de graslanden in de geul door de 
landbouw, het gebruik van de dijken door fietsers 
en wandelaars en het water in de geul om te vis-
sen of om op te varen, te zwemmen of zeilen.

 
Compacte geul

De geul neemt zo min mogelijk ruimte in en er 
worden zoveel mogelijk woningen en bedrijven 
gespaard. Dat kan door de dijken dicht bij elkaar 
te leggen en de bodem in de geul te verondiepen. 
Daardoor staat er altijd water midden in de geul. 
Omdat de geul diep en smal is (ongeveer 400 
meter breed, samen met de dijken) past hij tus-
sen de Achterstraat en de Uilenburgsestraat door. 
De geul maakt een lichte bocht naar het noorden 
om zoveel mogelijk huizen te ontwijken en buigt 
dan af naar het zuiden.

De nieuwe dijken hebben het minimale ruimte-
beslag van een standaard dijkprofiel met een een-
voudige beheerweg op de kruin. Dit beheerpad 
kan worden gebruikt als fiets- en wandelroute. 
De overstromingsfrequentie is eens in de 15 jaar. 
Hierdoor is het grasland aan weerszijden van de 
geul economisch bruikbaar voor graasdierhoude-
rij. Het grasland moet intensief beweid worden 
om de doorstroming van de geul bij deze mini-
male maatvoering intact te houden. De geul bevat 
een watergang van 100 meter breed, van inlaat 
tot uitlaat. De bedding is circa 3 meter diep en de 
waterdiepte is gemiddeld 2 meter. De graslanden 
aan weerszijden zijn ook ieder 100 meter breed.

De inlaat is een vaste constructie van 300 meter 
breed, met een hoogte van 7,5+NAP. Hierover 
loopt een brug (7,5 m breed) om het Varik en 
Heesselt toegankelijk te houden. Een extra brug, 
over de Paasweg of de Weiweg, vormt de tweede 
ontsluitingsweg van het eiland op hoogwaterni-
veau. Over de uitlaat loopt een weg op niveau 
van de drempel. De weg is toegankelijk, maar 
niet bij hoogwater.

 

Budgetvariant
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landbouw kano varen

vissen wandelen en fietsen op de dijken
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Eiland

In de budgetvariant beperkt de investering op het 
resterende eiland zich tot het op orde brengen 
van de waterhuishouding, het inplaatsen van 
fruitbedrijven vanuit de geul en het regelen van 
de ontsluiting.

 

Realisatie

Voor de aanleg van de geul is in eerste instantie 
de aankoop van grond noodzakelijk. Na inrichting 
kan een deel van de grond weer worden verkocht 
aan landbouwers. Deze agrariërs krijgen een 
compensatievergoeding voor de overstroming. 
Door een kavelruil wordt de fruitteelt uit de geul 
aangekocht en mogelijk ingeplaatst op het eiland.  

meekoppelmogelijkheden
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WEIDE GEUL
hoogwatergeul met weilanden
eens per 15 jaar overstroming

FRUITDIJK EN AUTO/MOTORENDIJK
zuidelijke dijk met fruitbomen, noordelijke dijk als doorgaande Waaldijkroute
ruimte voor hoogwatervrije boerderijterpen

GEBIEDSONTWIKKELING FRUITEILAND
sociaal-economische ontwikkeling eiland op basis van fruitteelt
ruimtelijke kwaliteitsimpuls landschap
herinrichting watersysteem 
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De ‘Weide Geul & Fruiteiland’ stelt het ontwik-
kelen van het agrarisch karakter van de streek 
centraal. Hoewel een hoogwatergeul grond ont-
trekt aan de landbouw - een geul neemt immers 
ruimte in - kan er ook een impuls worden gege-
ven aan deze sector. Door een herstructurering 
kunnen bedrijven beter worden ingericht voor een 
economisch duurzaam perspectief. Centraal staat 
het verplaatsen van de fruitteelt uit de geul naar 
het eiland met een kavelruil. Fruitteelt gaat niet 
samen met periodieke overstroming. De ver-
plaatsing kan samen gaan met het inplaatsen van 
weilanden voor graasdierhouderij en boerderijter-
pen in de geul. Dan ontstaat er een ruiling tussen 
geul en eiland om functies op een passende plek 
te leggen en verder te ontwikkelen tot een her-
nieuwde gebiedsidentiteit.

 

Weide Geul

In de Weide Geul wordt het nieuwe buitendijkse 
gebied optimaal ingericht voor graasdierhouderij 
met weilanden. Voor landbouwbedrijven op het 
eiland, uit het omliggend gebied of als ruimte 
voor een nieuwe vestiging. De kavelstructuur 
wordt verbeterd zodat er aanééngesloten, ef-
ficiënt bruikbare percelen ontstaan. Er ontstaat 
een schaalvergroting van deze rivierkomgron-
den, maar wel met respect voor de historisch 
gegroeide landschapspatronen. Een ruimere geul 
biedt mogelijkheden om ook nieuwe boerderijen 
te bouwen, naar eigentijdse maatstaven en direct 
aansluitend op het vernieuwde landbouwareaal. 

Om droge voeten te houden liggen deze boerde-
rijen op hoogwatervrije terpen.

Om ruimte te bieden voor agrarische bedrijfsvoe-
ring wordt in dit concept uitgegaan van een over-
stroming eens per 15 jaar. Er is een vaste inlaat 
van 300 meter breed op 7,5+NAP, gecombineerd 
met een hoogwatervrije brug (7,5 m breed) naar 
het eiland. De uitlaat is een drempel op 7+NAP. 
Over de uitlaat loopt een weg op drempelhoogte. 
Deze is bij extreem hoogwater niet toegankelijk. 
Voor de hoogwatervrije toegankelijkheid komt er 
een extra brug over de geul, ter hoogte van de 
Paasweg of de Weiweg.

Weide Geul & Fruiteiland
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referentie boerderijterp Overdiepse polder graasdierhouderij in de hoogwatergeul

fietsen en wandelen op de dijkenruimte voor grienden
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De nieuwe dijken zijn ingepast in de hoofdlij-
nen van de agrarische verkavelingsstructuur. De 
belangrijkste kavelrichtingen zijn gevolgd zodat 
er minder grond aangekocht hoeft te worden en 
er minder overhoeken resteren. Dit leidt tot een 
hoekig, gevarieerd en gebiedseigen dijktracé. 
Met het traceren van de dijk in het landschap kan 
dus rekening gehouden worden met de land-
bouw, maar ook de dijk zelf biedt kansen. Door 
de zuidhelling van de dijk te verbreden tot een 
flauwe of getrapte helling kunnen er fruitgaarden 
op aangelegd worden. Door de gunstige ligging in 
de zon kan hier fruit vroeg geoogst worden. Dat 
is meerwaarde voor de fruitsector en het geeft de 
dijk een geheel eigen identiteit; de Fruitdijk.

De nieuwe dijken bieden de kans om de ver-
keersstromen te herzien. In deze variant wordt 
de doorgaande Waaldijkroute over de noorddijk 
geleid, zodat de Waaldijk op het eiland rusti-
ger wordt voor lokaal en recreatief gebruik. De 
nieuwe zuiddijk van de geul wordt een ‘groene’ 
fruitdijk om over te fietsen en te wandelen.

Wordt de Weide Geul een saai, monotoom pro-
ductielandschap? Dat hoeft zeker niet. Bij de 
verdere uitwerking kan de landbouwgeul worden 
verrijkt met landschapselementen. De agrarische 
bedrijven kunnen zich verbreden en het gebied 
toegankelijk maken voor recreanten. Door de 
boerderijterpen met zorg te ontwerpen kunnen 
dit blikvangers in de ruimte worden. Kern van dit 
concept is het centraal stellen van het agrarisch 
gebruik.
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Fruiteiland

Op het Fruiteiland wordt de fruitsector het beeld-
merk. Fruit is van oudsher karakteristiek voor de 
oeverwal, maar kan ook voor de toekomst een 
cruciaal perspectief bieden. Zowel sociaal-econo-
misch als visueel-ruimtelijk. Dit betekent naast 
de inplaatsing van de fruitteelt uit de geul een 
investering in de doorontwikkeling van de sector. 
Denk daarbij aan ruimte voor groei, betere logis-
tiek (mogelijk via de Waal?) en marketing. Wat 
deze impuls concreet betekent, zal samen met de 
fruitsector nader onderzocht moeten worden.

Maar Fruiteiland staat voor meer dan alleen 
economische bedrijvigheid. Het staat voor een 
hernieuwde gebiedsidentiteit, gebaseerd op 
historisch gegroeide landschapswaarden. Het 
landschap van de kleinschalig verkavelde oever-
wal wordt aantrekkelijker door de aanleg van 
houtsingels rond de boomgaarden en streekeigen 
erfbeplanting wordt gestimuleerd. Wandelpaden 
met heggen, hagen en hoogstamboomgaarden 
dooraderen het landschap. In dit landschap is ook 
ruimte voor een aantal nieuwe woningen (met 
name voor starters en ouderen); kleinschalig en 
in een groene setting. Het gebied wordt meer 
kleinschalig, meer groen en divers. Een mooi en 
goed toegankelijk fruiteiland is ook een aantrek-
kelijk landschap voor recreanten. Dit biedt kansen 
voor kleinschalige overnachtingen, verkoop van 
streekproducten en educatie rondom fruit. De 
streekprodukten zijn weer een impuls voor een 
buurtsuper. Varik-Heesselt als een bloeiend eiland 
in de dynamische stromen van de Waal.

Het Fruiteiland moet goed bereikbaar blijven. Er 
komen twee hoogwatervrije verbindingen met het 
vasteland bij de in- en uitlaat. Over het maaiveld 
kan de geul ook gepasseerd worden in de droge 
periodes. Verkeer is een belangrijk aandachts-
punt. Nu al is er overlast van vrachtverkeer in 
Varik en Heesselt en een economische impuls 
van de fruitsector zal meer transport met zich 
meebrengen. Dat mag niet leiden tot meer ver-
keersonveiligheid. Er moet een goed verkeersplan 
komen om de economische belangen te verenigen 
met de leefbaarheid.

 

meekoppelmogelijkheden
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Zuidelijke geuldijk als fruitdijk? Met een tussenbanket, getrapt of een flauwe zuidhelling?
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Balans Weide Geul en Fruiteiland

Waar kies je voor? Een ruimere geul met een 
kleiner fruiteiland of een smallere geul met meer 
ruimte voor het fruiteiland? Weilanden of boom-
gaarden? Dat is een keuze die nu niet gemaakt 
gaat worden. Er is ruimte om te schuiven met 
de dijken om de juiste balans te vinden in de 
optimalisatie van de landbouwsector. En ook in 
afweging met andere belangen op het eiland.

 

Watersysteem

Daarnaast speciale aandacht voor het watersys-
teem van geul en eiland. Door de aanleg van een 
geul verandert het watersysteem op het eiland. 
Nu watert het gebied af op de Linge, maar dat 
wordt doorsneden. Er is een nieuw afwaterings-
systeem nodig, maar ook andersom. Er moet 
ook een goede wateraanvoer zijn. De fruitteelt 
is een sector die behoefte heeft aan een goed 
geregisseerd watersysteem. Wellicht kan de geul 
de (zoet)waterbuffer zijn van het eiland? Of een 
watermachine voor zuivering? Een oogstbaar 
landschap voor nieuwe innovatieve waterteelten?

 

Realisatie

De Weide Geul gaat uit van een eindsituatie 
met grond in particulier eigendom. De landbou-
wers krijgen een compensatievergoeding voor 
de waterberging. Het is echter een illusie om de 
huidige eigendomssituatie en bodemprofiel van 
het land in de geul intact te laten. De grond moet 
eerst worden aangekocht om vervolgens weer te 
verkopen na herinrichting. Ook de kavelinrichting, 
bodemopbouw en afwatering moeten herzien 
worden.
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LEVENDE RIVIER
ontwikkeling laagdynamische riviernatuur i.c.m. grondstoffenwinning dijkaanleg, 
eens per 1 a 2 jaar overstroming, natuurbeleving, struinen, vissen, kanovaren

GROENE DIJKEN MET TERPEN
fietsen en wandelen over dijken met rijke dijkflora
ruimte voor hoogwatervrije terpen; natuurderij, zorg, retraite, wonen

GEBIEDSONTWIKKELING GROEN EILAND MET RUST EN RUIMTE
sociaal-economische ontwikkeling op basis van rust-ruimte-kwaliteit-natuurbeleving
ruimtelijke kwaliteitsimpuls landschap 
herinrichting watersysteem
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De ‘Levende Rivier’ stelt het ontwikkelen van 
natuur centraal. Varik-Heesselt ligt ongeveer 
middenin twee van de belangrijkste kerngebieden 
voor riviernatuur: de Biesbosch in het westen en 
de Gelderse Poort in het oosten. Daarnaast ko-
men in het studiegebied de Waal en de Maas heel 
dicht bij elkaar. Ooit waren de twee rivieren hier 
met elkaar verbonden. Kortom, Varik-Heesselt ligt 
op een strategische plek in de ecologische struc-
tuur van het rivierengebied waar soorten die zich 
voortbewegen langs de rivieren elkaar kruisen.

Kijken we nog wat nauwkeuriger naar de Waal 
en haar uiterwaarden, dan valt op dat de uiter-
waarden rondom het plangebied in het algemeen 
breed zijn. Meer oostelijk en meer westelijk zijn 
de uiterwaarden in het algemeen veel smaller. 
Juist hieraan ontleent het gebied een speciale 
potentie. 

Er kan halverwege Biesbosch en Gelderse Poort 
een nieuw kerngebied voor natuur tot ontwik-
keling komen. Daarmee wordt ook aangesloten 
bij de natuurontwikkelingen in de aangrenzende 
uiterwaarden en rond Fort Sint Andries.

De natuurontwikkeling langs de grote rivieren 
overziend, dan valt op dat er één milieutype is 
dat bij al die projecten nog niet of nauwelijks tot 
ontwikkeling is gekomen. Het gaat om de natuur 
die in een natuurlijk riviersysteem te vinden is in 
de komgronden, op wat grotere afstand van de 
permanente loop van de rivier. Het gaat om ge-
bieden die eens per een a twee jaar overstromen 
en dan langzaam door verdamping en natuur-
lijke afvoer weer droogvallen: de natuur van de 
gedempte dynamiek. Hierbij horen rietmoerassen 
en overstromingsgraslanden doorsneden door 
gebieden waar langer water blijft staan, afgewis-
seld met rivierbossen.

 

Levende rivier
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IMpRESSIES

RELEVAnTE MEEKOppELKAnSEn

HOOGWATERGEUL VARIK-HEESSELT
OnTWERpATELIER 28 ApRIL 2015 TE GEOfORT, HERWIjnEn, In HET KAdER VAn MIRT OndERzOEK HOOGWATERGEUL VARIK-HEESSELT En OndERzOEK nAAR MEERWAARdE InTEGRATIE MIRT En WATER

Ondersteuning en begeleiding werksessie: 

Urhahn  / Infram / Alterra / Nienhuis landschap

REGIORIVIEREn locatiE EcologiscHE bEtEkEnis op nationaal nivEau 
Het studiegebied hoort bij het systeem van de grote rivieren. Het 

ligt tussen twee kerngebieden voor riviernatuur: de Biesbosch en de 

Gelderse Poort, waar Waal en Maas elkaar raken. Varik-Heeselt ligt op 

een strategische plek, waar soorten die langs de rivieren migreren in 

oost-west en in noord-zuid richtingen elkaar kruisen.

EEn niEuw kErngEbiEd voor riviErnatuur ‘HalfwEg’ dE waal
De uiterwaarden rondom het plangebied zijn breed. Juist hieraan ontleent het gebied een speciale potentie: er kan een nieuw kerngebied voor 

riviernatuur worden ontwikkeld. Dit sluit aan bij de (natuur)ontwikkeling in aangrenzende uiterwaarden en rond Fort Sint Andries.

SMALLE VARIAnT MET pERMAnEnT STROMEnd WATER
De smalle variant heeft alleen een toegevoegde (natuur)waarde als 

deze permanent meestroomt. Het aantakken op de rivier brengt 

met zich mee dat in beide uiterwaarden (de Stiftse Waarden en de 

Heeseltse Waard), gegraven moet worden. Dit gaat ten koste van 

de natuurontwikkelingsprojecten in beide uiterwaarden. Bovendien 

brengt het realiseren van meestromende nevengeulen nogal wat 

problemen mee in verband met het rivier- en sedimentsbeheer op de 

Waal. 

GEUL 
Door beperkt graafwerk ontstaat er een afwisselend milieu met 

lagere en hogere plekken. De laagste delen zullen vrijwel altijd onder 

water staan en zijn onderling verbonden door per kano bevaarbare 

strangen. De hogere plekken zijn permanent droog en vormen bij 

hogere waterstanden kleine eilanden. Tussen de hoogste en de laagste 

delen van het gebied is een zone waar rietmoeras tot ontwikkeling 

kan komen. In een stroomluw deel groeit rivierbos. Het gebied is 

toegankelijk met struinpaden.

EILAnd
Door de aanleg van de geul ontstaat een ‘eiland’. Het (permanent) 

aanwezige water (oostzijde) en het rivierbos (westzijde) versterken 

het eilandkarakter. Dit kenmerk laat zich uitbaten in het toeristisch-

recreatieve profiel van het gebied. De ontwikkeling van het eiland 

bouwt voort op de kwaliteiten van het gebied: rust in de groene 

omgeving van het agrarisch cultuurland. Het omleiden van het 

doorgaande verkeer past bij dat richtbeeld. Het is zaak de verdere 

ontwikkeling van het gebied op deze kwaliteiten te richten. Daarbij 

passen kleine initiatieven van plaatselijke ondernemers, bijvoorbeeld 

ook als aanvulling op bestaande activiteiten rond land- en tuinbouw 

(boomgaarden). Het eiland geeft een nieuw beeldmerk voor de 

producten en diensten uit het gebied.

brEdE variant mEt gEdEmptE dynamiEk
Voor natuurontwikkeling heeft de brede variant, niet aangetakt 

en met het milieu van de gedempte dynamiek de voorkeur. Het 

ontwikkelen van een omvangrijk (kern)gebied met dit in het huidige 

Nederlandse rivierensysteem zeer zeldzame milieu betekent een 

grote toegevoegde waarde. Deze keuze past in de plannen voor de 

aangrenzende uiterwaarden. 

Uiteindelijk zijn er twee varianten interessant:

•	 smalle variant met permanent stromend water;

•	 brede variant met de natuur van de gedempte 

dynamiek.

•	 tweezijdig aantakken; 

 waarbij er altijd water door 

de nevengeul stroomt. 

Hiermee kunnen doelen van de 

Kaderrichtlijn Water worden 

gerealiseerd;

•	 eenzijdig aantakken 

(benedenstrooms), waarbij de 

geul regelmatig water voert;

•	 niet aantakken, maar een 

drempel aanbrengen. Daarbij 

stroomt gemiddeld één maal 

per jaar water de geul in. 

Daarna valt deze weer droog 

(‘gedempte dynamiek’).

strategische ligging van Varik-Heesselt halverwege de Biesbosch en de Gelderse Poort
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Natuurlijke geul

Om deze zeer zeldzame natuurwaarden van de 
rivierkomgronden te kunnen ontwikkelen, is een 
ruime geul nodig. Door gericht graafwerk wordt 
er in de geul een afwisselend milieu aangebracht 
van lagere en hogere plekken. De laagste delen 
zullen vrijwel altijd onder water staan. Door ze 
onderling te verbinden kunnen ze met de kano 
bevaren worden. De hogere plekken zijn perma-
nent droog en vormen bij hogere waterstanden 
kleine eilanden. Tussen de hoogste en de laagste 
delen van het gebied is een zone waar rietmoeras 
tot ontwikkeling kan komen. In het smalle deel 
van de geul is het aandeel lagere plekken en per-
manent water wat groter; dat heeft te maken met 
de benodigde doorvoercapaciteit bij maatgevende 
omstandigheden. In het bredere deel van de geul 
is wat meer ruimte. In het stroomluwe deel is 
ruimte voor de ontwikkeling van rivierbos. Naast 
kanoroutes kunnen er struinpaden en uitkijkpun-
ten aangelegd worden. 
De overstroming van de geul ten behoeve van 
de natuurontwikkeling (eens per jaar/twee jaar) 
vindt plaats via de westzijde (Heesseltsche 
uiterwaarden) door een verlaging van de Waal-
bandijk tot een lage drempel; dit is de uitlaat van 
de hoogwatergeul. Deze lage drempel houdt het 
water langer vast in de geul, waardoor het lang-
zaam kan wegzakken. Over deze drempel komt 
geen permanente verbindingsweg. De drempel is 
toegankelijk voor langzaam verkeer als de water-
standen dit toestaan.

De inlaat, aan de oostzijde, wordt gecombineerd 
met een brug om het eiland te onsluiten, ook bij 
hoogwater, evenals een nieuwe brug over de geul 
bij de Paasweg. De hoogte van de inlaat, bepa-
lend voor de meestroomfrequentie, wordt in de 
verkenning nader bepaald.
De nieuwe dijken aan weerszijden van de natuur-
lijke geul zijn enkel toegankelijk voor fietsers en 
wandelaars en beheervoertuigen voor de dijken. 
De dijken worden zodanig opgebouwd en afge-
werkt dat zij een prachtige voedingsbodem vor-
men voor de ontwikkeling van een rijke dijkflora. 
Aan de dijken is ruimte voor nieuwe hoogwater-
vrije erven; voor woningen, mogelijk voor een 
zorglandgoed, een bezoekerscentrum of een 
natuurderij vanwaaruit de geul beheerd wordt.

 

meekoppelmogelijkheden



 44 | meekoppelkansen Hoogwatergeul Varik-Heesselt



meekoppelkansen Hoogwatergeul Varik-Heesselt | 45

Eiland met rust en ruimte

De aanleg van de geul leidt ertoe dat er een 
eiland ontstaat. De natuur, het water en het ri-
vierbos benadrukken de scheiding met het gebied 
ten noorden van de nevengeul. Ze versterken zo 
het eilandkarakter. Dit vraagt ook een zorgvuldige 
inrichting van de entreegebieden; aandacht voor 
de kwaliteit van de routes, mogelijk met parkeer- 
en pleisterplaatsen. Hier betreedt je het eiland; 
rustig, groen, hoge kwaliteit. Het eilandgevoel, 
het ‘Schiermonnikoog van de Waal’, laat zich uit-
baten in het toeristisch-recreatief profiel.

De ontwikkeling van het eiland bouwt voort op 
de voornaamste kwaliteiten van het gebied; 
rust en stilte in de omgeving van het agrarisch 
cultuurland en de natuurlijke Waal. Het is zaak 
de verdere ontwikkeling van het eiland op deze 
kwaliteiten te richten. Daarbij passen geen grote, 
intensieve recreatieve ontwikkelingen als jacht-
havens en bungalowparken. Het gaat om kleinere 
initiatieven van plaatselijke ondernemers, bij-
voorbeeld als aanvulling op de land- en tuinbouw 
en gericht op de rust- en ruimtezoekers in het 
natuur- en cultuurlandschap van de Waal. Zorg, 
sport, gezondheid, retraite, kunst, cultuur, ho-
reca, wellness, kleinschalig verblijf. Het gaat om 
kleinschaligheid en kwaliteit. Hierop kan een sterk 
gebiedsprofiel gebouwd worden, met de beleving 
van traag, oneindig rivierenland …..

Deze kleinschalige ontwikkelingsimpuls gaat 
prima samen met de leefbaarheidsopgave. De 
nieuwe activiteiten versterken de lokale econo-
mie; nieuwe bezoekers brengen een impuls voor 
het voorzieningenniveau met zich mee. Wanneer 
de natuurlijke geul wordt gecombineerd met een 
investering van het landschap op het eiland – met 
mooie boomgaarden, gebiedseigen houtsingels, 
bosjes, heggen, hagen, lanen en paden – ont-
staat een samenhangend groen geheel van hoge 
kwaliteit. Herziening van de ontsluiting leidt het 
verkeer efficiënt en veilig van en naar het eiland 
ten gunste van de eilanders en de bezoekers. 
Hierin past ook ruimte voor een beperkt aantal 
nieuwe woningen, voor de lokale woningbehoefte. 
Maar misschien is er ook ruimte voor een nieuw 
landgoed, of een zorgcentrum, ateliers en een 
beperkt aantal hoogwaardige recreatiewoningen 
in het groen. In het natuurprofiel en de focus 
op rust en kwaliteit past ook een investering in 
duurzame energie en hoogwaardig technologische 
voorzieningen. Kan Varik-Heesselt energieneu-
traal worden? Of het gezondheids-eiland met 
plekken voor fitness en bezinning?

Evenals bij de budgetvariant en de Weidegeul 
& Fruiteiland is een herziening van het water-
systeem hier aan de orde. Dat is niet alleen een 
waterhuishoudkundige noodzaak, maar ook een 
kans voor natuur- en landschapsversterking van 
het eiland. Wanneer gericht ingezet, kunnen veel 
ingrepen voor de hoogwatergeul bijdragen aan 
een unieke gebiedsidentiteit.

 
meekoppelmogelijkheden
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Realisatie

Voor de realisatie van de Levende Rivier is het 
nodig om alle gronden aan te kopen. Bij de inrich-
ting van het natuurgebied van de Levende Rivier 
komt grond vrij. De klei (en mogelijk zand) die 
hierbij vrijkomt kan benut worden voor de aanleg 
van beide dijken. Dat bespaart kosten en beperkt 
de vervoersbewegingen van vrachtverkeer in de 
omgeving.
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Klankbordgroep

De drie uitwerkingen en de oogst van het ont-
werpatelier zijn besproken met de klankbord-
groep. Het gesprek is vooral een zoektocht naar 
de combinatie van bouwstenen uit de verschil-
lende kaarten om te komen tot een gebiedseigen, 
kleinschalige mix. De Heesseltsche Uiterwaarden 
zijn een referentiebeeld. De gezamenlijke ontwik-
keling van geul en eiland wordt als een belang-
rijke voorwaarde gezien. Op het eiland is het 
verbeteren van de leefbaarheid (voorzieningenni-
veau, woningen) belangrijk evenals de ruimtelijke 
kwaliteit door het investereren in het landschap. 
Ook de verkeerssituatie verdient aandacht. Er zijn 
nu al knelpunten; er is een goed verkeersplan 
nodig.

Inloopdag

De gesprekken op de inloopdag onderstrepen de 
adviezen van de klankbordgroep. Ook grootscha-
liger ingrepen, zoals de aanleg van een perma-
nente vaargeul, komen aan bod. En de behoefte 
aan duidelijkheid op korte termijn. Het is voor de 
inwoners van groot belang om te weten wat het 
toekomstperspectief is en hoe er wordt omgegaan 
met schrijnende gevallen.
De bezoekers van de inloopdag zijn uitgeno-
digd om kaartjes met meekoppelkansen op te 
plakken. De meest genoemde kansen liggen op 
het vlak van natuurontwikkeling en recreatief 
medegebruik, zoals aanleg van wandelroutes, 
uitkijkhutten, natuurspelen, stiltegebied in een 

gevarieerde kleinschalige natuurlijke omgeving. 
Ook landbouwkundige verbreding is genoemd, 
zoals viskweek, wijngaard en biomassateelt. En 
de behoefte aan eigentijdse voorzieningen zoals 
snel internet kwam aan bod.

Volgende stap

De adviezen van de klankbordgroep en de reac-
ties van bewoners vormen input voor het ontwik-
kelen van nieuwe kaartbeelden. In de verkenning 
wordt het ontwerpproces met de streek voortge-
zet om stap voor stap te komen tot een passende 
gebiedsontwikkeling. 

Eerste reactie streek
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Is er zicht op meekoppelkansen?

Ja. Dit ontwerpend onderzoek toont aan dat er 
zicht is op kansrijke, gebiedseigen meekoppelmo-
gelijkheden. Rivierverruiming in de omgeving van 
Varik en Heesselt kan worden gecombineerd met 
andere ambities. Een hoogwatergeul biedt kansen 
voor:

-     ontwikkeling van de landbouw
-     ontwikkeling van zeldzame riviernatuur
-     economische groei
-     meer ruimtelijke kwaliteit
-     verbetering van de leefbaarheid

Door het slim combineren van functies kan er een 
waarde gecreeerd worden. In de vorm van een 
duurzaam sociaal-economisch gebiedsperspectief 
en een sterke identiteit. Maar ook in de vorm van 
een kostenefficiente realisatie van de hoogwa-
terveiligheidsopgave. Zo kan natuurontwikkeling 
hand in hand gaan met grondstoffenwinning voor 
de dijken en grondaankoop voor de geul leiden 
tot een herstructurering van de landbouw. Hoog-
waterveiligheid kan samen gaan met landbouw, 
natuur en altijd worden gecombineerd met klein-
schalige recreatie en landschapsbeleving.

Is er draagvlak voor de gesignaleerde meekop-
pelingen? Er zijn zeker positieve reacties. Dit 
ontwerpend onderzoek laat onverwachte per-
spectieven zien. “Oh, zo kan het ook” is één van 
de veel gehoorde opmerkingen. Dit onderzoek 
en ook eerdere studies laten een rijke oogst 
aan ideeen zien, welke worden herkend als een 

kwaliteitsimpuls wanneer geul en eiland als een 
samenhangende opgave worden opgepakt.  Maar 
naast positieve geluiden zijn er ook kritische 
geluiden. “Is dit meerwaarde of een beperking 
van de minderwaarde?” De meningen zijn divers, 
de belangen immers ook. Dit is echter niet het 
moment om een besluit te nemen over het meest 
geschikte gebiedsperspectief. Dit ontwerpend 
onderzoek heeft – in de vorm van een quick 
scan – aangetoond dat er zinvolle en realistische 
meekoppelkansen voor het gebied denkbaar zijn. 
Dit rechtvaardigt – vanuit het perspectief van 
deze onderzoeksvraag naar synergiemogelijkhe-
den – een nadere MIRT-verkenning om uiteinde-
lijk te komen tot een weloverwogen, gedragen en 
haalbare invulling.

Ontwikkeling van de landbouw

De aanleg van een hoogwatergeul onttrekt grond 
aan de landbouwsector, maar er ontstaan ook 
mogelijkheden voor het herordenen van het 
gebied. Een geul met een lage overstromingsfre-
quentie en gecontroleerde wateromstandigheden 
is interessant voor grootschaliger graasdierhoude-
rij. Het versnipperd eigendom kan efficient bijeen 
gebracht worden met een kavelruil. De fruitteelt 
kan een impuls krijgen door de ontwikkeling van 
een uniek ‘fruiteiland’. De hoogwatergeul kost 
ruimte, maar is ook een kans voor een lokale in-
vesteringsimpuls in de landbouwsector. Dat geeft 
invulling aan de beleidsambities voor de landbouw 
van rijk, provincie en gemeente.

5. Antwoord op onderzoeksvraag
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Ontwikkeling van zeldzame 
riviernatuur

Een hoogwatergeul biedt kansen voor het ont-
staan van natuurwaarden van het rivierkomland-
schap. Dit type natuur is zeer zeldzaam langs de 
grote rivieren. Varik-Heesselt ligt op een strate-
gische locatie, halverwege de Biesbosch en de 
Gelderse Poort en op de plek waar Maas en Waal 
dicht bij elkaar komen. Varik-Heesselt heeft de 
potentie om samen met de omliggende uiterwaar-
den een groot natuurkerngebied te worden. Dit is 
een kans voor de realisatie van de Natuurambitie 
Grote Wateren.

 
Nieuwe economische dragers

De komst van een hoogwatergeul kan een sti-
mulans worden voor de lokale economie. Heror-
dening van de landbouw kan bedrijven geschikt 
maken voor duurzame economische ontwik-
keling. Het positioneren van Varik-Heesselt als 
Fruiteiland versterkt de fruitsector, maar ook de 
toeristisch-recreatieve sector kan meeliften met 
deze gebiedsbranding met streekprodukten, bed 
and breakfast en educatie. Wanneer de focus op 
natuurontwikkeling ligt, zijn er kansen voor de 
economie van rust- en ruimtezoekers gekoppeld 
aan de Waal als grotere eenheid. Deze recreatieve 
economie is gericht op kleinschaligheid en kwa-
liteit. Denk hierbij aan natuurexcursies, retraite-
oorden en de zorgsector.

Versterken ruimtelijke kwaliteit

De geleidelijke nivellering van het landschap kan 
worden omgebogen naar een sterkere identiteit. 
Met een goed ontwerp voor de hoogwatergeul 
en het eiland wordt ruimtelijke kwaliteit toe-
voegd. Het landschap krijgt meer contrast, meer 
vertelkracht, het ‘verhaal van Varik-Heesselt’. 
Daar is behoefte aan. Er is in onze maatschappij 
behoefte aan authentieke locaties, plekken met 
een eigen uitstraling. Wanneer de kwaliteit van 
het landschap omhoog gaat, neemt de betekenis 
van het landschap voor bewoners en bezoekers 
toe. Mensen gaan zich meer identificeren met het 
landschap. Dat leidt weer tot meer begrip en in-
vestering in het landschap. Zo kan er een zichzelf 
versterkend proces op gang gebracht worden.
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Verbetering van de leefbaarheid

Er is geconstateerd dat de aanleg van een hoog-
watergeul onlosmakelijk verbonden is met de 
gebiedsontwikkeling van het eiland. Impulsen in 
de economie en de ruimtelijke kwaliteit dragen 
bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van 
het gebied. Ontwikkeling van de landbouw en 
kleinschalige recreatie biedt werkgelegenheid. En 
de inrichting van een mooi, uniek landschap met 
een eigen identiteit – van zowel geul als eiland – 
verhoogt de belevingswaarde en trekt mensen. 
Daarnaast kunnen lokale knelpunten, zoals onvei-
lige verkeerssituaties, worden aangepakt door de 

komst van de geul. Met een investeringsprogram-
ma kan gewerkt worden aan sociaal-economische 
knelpunten, zoals de lokale woonbehoefte en het 
voorzieningenniveau. Deze leefbaarheidsimpuls 
is een belangrijk punt van de klankbordgroep en 
ook een invulling van de beleidsopgaven voor de 
krimpproblematiek.
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Dit ontwerpend onderzoek heeft meer inzicht ge-
geven in mogelijke meekoppelkansen. Er is zicht 
op het creëren van meerwaarde voor het gebied. 
Met een verdere verkenning moet verdieping wor-
den gebracht. Het ontwerpatelier en de gevoerde 
gesprekken over de resultaten heeft een aantal 
belangrijke aandachtspunten voor deze volgende 
stap opgeleverd.

 

Geul en eiland zijn onlosmakelijk 
verbonden

Eén van de belangrijkste conclusies van het ont-
werpatelier is de tweeledigheid van de opgave: 
die van de geul en die voor het eiland. Samen 
vormen ze twee zijden van dezelfde medaille; het 
één kan en mag niet los worden gezien van het 
ander. Wel zijn het opgaven met een verschil-
lend karakter. Die voor de geul is een publieke 
opgave, ingegeven vanuit een maatschappelijke 
belangenafweging van een regionale tot nationale 
betekenis. De opgave voor het eiland heeft een 
uitgesproken lokaal karakter en richt zich primair 
op de bewoners en ondernemers in het gebied 
zelf. De kunst is nu beide kanten van deze opgave 
in balans te brengen en te houden.

 

Samen optrekken

De aanleg van een geul en de ontwikkeling van 
het eiland vraagt een intensieve samenwerking 
tussen alle lagen van de overheid en de bewoners 
en gebruikers van het gebied. De kracht van het 
ontwerpatelier was het samenbrengen van ver-
schillende disciplines om te komen tot een inte-
graal plan. Het ontwerpatelier was één moment; 
het is nu van belang om een dergelijke creatieve 
en verbindende aanpak structureel vorm te gaan 
geven. De organisatie moet zodanig ingericht 
worden dat er een soepel samenwerkingsverband 
ontstaat.

 

Bewustzijn van de plek, de juiste 
proportie

Het is belangrijk om op zoek te gaan naar de 
juiste proportie. Welke ingreep is hier, in Varik en 
Heesselt, verdedigbaar? Welke maat en schaal 
past in het gebied en welk medegebruik van 
de geul voegt zich naar de gemeenschap? Het 
graven van een geul en daardoor creëren van een 
eiland is een ingreep met grote gevolgen. Deze 
verandering kan meerwaarde opleveren, mits 
goed afgestemd op het karakter en gebruik van 
het gebied. De ontwerpende benadering, zoals 
gehanteerd in de préverkenning en dit MIRT-On-
derzoek, moet ook in de MIRT-verkenning worden 
gehanteerd om schetsenderwijs de juiste propor-
tie van de maatregelen verder te verkennen.

6. Vervolg
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Ruimte voor ontwikkeling in tijd

De planvorming van de geul zal nog enige jaren 
in beslag nemen, en de aanleg vervolgens ook. 
Daarnaast zal de aanleg van een geul de nodige 
verschuivingen in grondposities, in wonen en 
werken met zich meebrengen. Er ontstaat een 
ingrijpend en langdurig gebiedsproces. Het is van 
belang in de planvorming ruimte voor ontwik-
keling in te bouwen. Dat vraagt geen blauwdruk 
maar een flexibele aanpak om gedurende de 
looptijd in te kunnen anticiperen. Daarnaast 
vraagt de aanleg van een geul (inrichtingsopgave) 
een andere aanpak dan een (programmatische) 
gebiedsontwikkeling van het eiland.

 

Verdieping

Landbouw: in dit onderzoek is, in de vorm van 
een quick scan, de landbouwsituatie geanaly-
seerd. In de MIRT-Verkenning is een uitgebreide 
analyse nodig om te komen tot een landbouwvi-
sie. Er is een brede visie nodig, omdat de land-
bouw sterk verweven is met het hele gebied. Ver-
andering van de landbouw raakt boeren, burgers 
en buitenlui. Het opstellen van een landbouwvisie 
moet samen met de lokale agrarisch onderne-
mers opgesteld worden. Daarnaast is het verder 
verkennen van landbouwkundige innovaties in 
samenhang met de hoogwatergeul gewenst, zoals 
natte teelten, biomassa of waterzuivering. In 
het korte tijdsbestek van dit onderzoek is dit te 
beperkt aan bod gekomen.

Natuur: experts hebben de kanssrijkheid van de 
ontwikkeling van unieke natuurwaarden geduid. 
In de MIRT-Verkenning is verdieping van de lokale 
potenties van de ondergrond nodig evenals het 
verdiepen van de relatie tussen grondstofwinning 
en natuurontwikkeling en de afstemming tussen 
natuur en de dimensies van de geul, de overstro-
mingsfrequentie en de uitvoering van de in- en 
uitlaat.

Recreatie, sport en gezondheid: een massale 
recreatieve meekoppeling past niet in dit gebied, 
maar kleinschalige recreatie kan prima samen 
gaan met een hoofdgebruik voor natuur of land-
bouw. Dit vraagt een goede analyse van vraag en 
aanbod, lokaal en in de regio. Op basis van deze 
gegevens kan er een gebiedsmarketingplan wor-
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den opgesteld. Een goede analyse is ook nodig 
voor de maatschappelijk relevante thema’s sport 
en gezondheid. Dit zijn bij uitstek thema’s die 
samen met de lokale bewoners verdiept moeten 
worden om te komen tot een maatregelenpakket.

Economie, transport en energie: tijdens het ont-
werpatelier is geconstateerd dat er geen directe 
aanleiding is om een ‘zware’ economische functie 
zoals een haven of riviergebonden bedrijvigheid 
te koppelen aan de geul. Het is echter wel ver-
standig ruimte te houden voor de langere termijn 
(no-regret). In het kader van gebiedsontwikkeling 
van het eiland vraagt de verduurzaming van de 
energievoorziening nader onderzoek.

Waterbeheer: met de komst van een hoogwa-
tergeul verandert de waterhuishoudig drastisch. 
Dit vraagt om nadere onderzoek naar de huidige 
situatie, de impact van de geul en de te nemen 
maatregelen om de waterhuishouding van geul en 
eiland op orde te brengen.

Verkeer: de huidige verkeerssituatie in de omge-
ving van Varik en Heesselt is een zorgpunt van 
de inwoners. Een goede analyse van de situatie 
en de knelpunten is nodig om te komen tot een 
verkeersplan.

Leefbaarheid: leegloop en afname van het voor-
zieningenniveau zijn wezenlijke leefbaarheids-
knelpunten. Een goede leefbaarheidsanalyse, 
samen met de inwoners, is van belang om te 
komen tot een plan voor de versterking van de 
leefbaarheid.

Ruimtelijke kwaliteit en beleving: de gedachten-
vorming over de geul is ontwerpenderwijs gestart 
in de pré-verkenning en ook het MIRT-Onderzoek 
is met een ontwerpende benadering opgepakt. 
Het ruimtelijk ontwerp moet een permanente fac-
tor in iedere fase van de planvorming en realisatie 
zijn, op ieder schaalniveau om steeds weer vorm 
te geven aan de ruimtelijke kwaliteitsopgave van 
geul en eiland. Het is aan te bevelen in de MIRT-
Verkenning een belevingsonderzoek uit te laten 
voeren om goed grip te krijgen op de gebiedsi-
dentiteit en de beleving van de bewoners.
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In maart 2015 is de provincie Gelderland in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en
Milieu (I&M), gemeente Neerijnen, waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat gestart met een
MIRT-onderzoek naar de Hoogwatergeul Varik-Heesselt. Het MIRT onderzoek verzamelt belangrijke
informatie voor het nemen van een beslissing over de start van een MIRT Verkenning. Deze
startbeslissing is dit najaar gepland.

MIRT-spelregelkader
MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en omvat een systematiek voor
de planvorming, de besluitvorming en de financiering van projecten van het Ministerie van I&M. De MIRT-
systematiek doorloopt vier fasen: een onderzoek dat aanleiding geeft tot een startbeslissing (MIRT1), een
verkenning die leidt tot een voorkeursbeslissing (MIRT2), een planstudie die resulteert in een
projectbeslissing (MIRT3) en de uitvoering die uitmondt in een opleveringsbeslissing (MIRT4).

In het kader van het MIRT-onderzoek is onder meer de vraag gesteld of er geen alternatieven zijn
voor een hoogwatergeul. Belanghebbenden en bestuurders zijn benieuwd waarom de
hoogwatergeul zo belangrijk is voor de regionale Voorkeurstrategie Waterveiligheid Rivierengebied
en of er wel serieus is gekeken naar alternatieven voor de aanleg van een hoogwatergeul.

Dit memo geeft inzicht in het besluitvormingsproces dat geleid heeft tot de keuze voor de
hoogwatergeul Varik-Heesselt. Hiertoe is relevante informatie uit de verschillende advies- en
beleidsstukken getrechterd naar de landelijke Deltabeslissing Waterveiligheid. Daarbij zijn ook de
redenen samengevat waarom andere maatregelen zijn afgevallen. Soms lijken deze redenaties wat
kort door de bocht, maar in de beschikbare achtergronddocumenten is een en ander meer
gedetailleerd beschreven. Deze documenten zijn opgenomen in de literatuurlijst van dit memo en
zijn te downloaden van internet.

1 Ruimte voor de Rivier

Het rivierengebied wordt door dijken beschermd tegen hoge waterstanden op die rivieren. In 1993
en 1995 deden zich zeer hoge waterstanden voor. Omdat de dijken destijds maar net bestand

waren tegen een rivierafvoer met een overschrijdingskans van 1/100 per jaar, was het niet
zeker dat zij ‘het zouden houden’. Dat leidde ertoe dat in 1995 250.000 mensen en 1 miljoen dieren
moesten worden geëvacueerd, omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kon worden.
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Afweging alternatieven hoogwatergeul Varik-Heesselt
Revisie 04, d.d. 10 juni 2015, MIRT-onderzoek Hoogwatergeul Varik-Heesselt,
Projectnummer: 266115.05

De hoge waterstanden in 1993 en 1995 waren aanleiding voor het Deltaplan Grote Rivieren. Dit plan
was erop gericht om noodzakelijke dijkversterkingen versneld uit te voeren, zodat de rivieren een
hoeveelheid water van maximaal 15.000 m³/s bij Lobith veilig af konden voeren naar zee [4].

In 2001 is – in lijn met de systematiek van de Wet op de waterkering – de maatgevende rivierafvoer
van de Rijn verhoogd naar 16.000 m³/s bij Lobith. Dat komt overeen met een overschrijdingskans van
1/1.250 per jaar. De maatgevende rivierafvoer werd vertaald naar (hogere) toetspeilen waaraan de
waterkeringen moesten voldoen.

Omdat op lange termijn een verdere toename van de Rijnafvoer tot 18.000 m³/s werd voorzien, koos
het kabinet voor een trendbreuk in de wijze van bescherming tegen overstromingen en zette het
zoveel mogelijk in op maatregelen die de rivier meer ruimte gaven. Als gevolg van stijgende

waterstanden en meer kans op overstromingen met grote impact
op mens, dier, infrastructuur en economie was alleen
dijkverhoging en -versterking namelijk niet genoeg om het
toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand
mocht niet verder stijgen. Bovendien bood de keuze voor
rivierverruimende maatregelen kansen om de ruimtelijke
kwaliteit in het rivierengebied te verbeteren en aansluiting te
vinden bij regionale en lokale ontwikkelingen. Dijkverbetering
werd alleen ingezet op trajecten waar ruimtelijke maatregelen
niet mogelijk of – gezien de totale opgave – niet financierbaar
waren. Dat leidde tot de Planologische Kernbeslissing Ruimte
voor de Rivier (PKB RvdR).

Figuur 1. Hoogte van de dijken afgestemd op waterafvoeren en waterstanden

Planologische Kernbeslissing ruimte voor de Rivier (PKB RvdR, besluit 2007)
Om te komen tot de planologische kernbeslissing werd een planstudie uitgevoerd, waarin maatregelen in de
Rijntakken zijn onderzocht op hun mogelijke bijdrage aan de gewenste waterstandverlaging op de korte (tot
2015) en lange termijn (de situatie rond het jaar 2100). Bij de keuze van maatregelen voor de korte termijn
(tot 2015) is gezocht naar een optimale benutting van de destijds aanwezige, buitendijkse ruimte. In een
aantal situaties bleek dat er buitendijks (mede vanuit de doelstelling verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit)
onvoldoende ruimte was om de taakstelling te halen en is overgestapt op binnendijkse maatregelen. Met het
oog op robuustheid is hierbij ook heel nadrukkelijk naar de langere termijn opgave (na 2015) gekeken. Bij
zowel binnendijkse als bij buitendijkse oplossingen werd gestreefd naar een goede balans tussen het behoud
van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe kernkwaliteiten van het gebied.

Ter hoogte van Varik en Heesselt zette de PKB RvdR in op het verlagen van de kribben bij Fort
Andries (traject W3) [2]. Voor de lange termijn werd een reservering opgenomen voor het terug
leggen van de dijk bij Heesselt. Het verlagen van de zomerkade en het maaiveld van de
Heesseltsche Middenplaat, het verwijderen van het terrein van de voormalige steenfabriek, het
aanleggen van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt en het terug leggen van de dijk bij Varik vielen
destijds af. Deze maatregelen hadden aanzienlijk meer impact op het gebied dan kribverlaging en
waren daardoor minder makkelijk uit te voeren. Met uitzondering van de hoogwatergeul zorgden
ze bovendien voor minder waterstandsverlaging dan kribverlaging.

Later – in 2008 – liet Rijkswaterstaat Deltares en HKV uitgebreid onderzoek doen naar de benodigde
ruimte voor veiligheid tegen overstromen in de toekomst [7]. Er werd een antwoord gezocht op de
vraag: ‘Waar is op de lange termijn in het rivierengebied ruimte nodig om, vanuit de veiligheid tegen
overstromen, de gevolgen van de toenemende rivierafvoer het hoofd te bieden?’. Deltares en HKV
borduurden voort op de PKB RvdR en de begrenzing van maatregelen zoals die hierin was
gedefinieerd. Op basis van hun onderzoek concludeerde Rijkswaterstaat dat aan het eind van deze
eeuw op de Waal een tekort aan ruimte is te verwachten om de gestegen afvoer van de Rijn naar zee
‘veilig’ mogelijk te maken.
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‘Zomerbedverdieping op de Waal benedenstrooms van Zaltbommel kan wat verlichting geven. Maar
dan nog valt op de lange termijn niet aan aanvullende binnendijkse maatregelen en/of dijkverhoging
te ontkomen’, aldus Rijkswaterstaat. Ook werd de mogelijkheid open gehouden dat de veiligheid
tegen overstromen in de toekomst – vanwege een verwachte aanscherping van de
veiligheidsnormen – met een nog grotere ruimteclaim gepaard zou gaan.

Figuur 2. Maatregelen ter hoogte van voorgenomen hoogwatergeul zoals opgenomen in de PKB Ruimte voor
de Rivier (2005) met links de korte termijn maatregel (kribverlaging) en rechts de lange termijn reservering
(dijkverlegging)

2 Deltaprogramma

In het Deltaprogramma werken overheden en andere organisaties sinds 2010 samen aan plannen
om Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en om te zorgen voor
voldoende zoetwater. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor
het Deltaprogramma: de Deltacommissaris. Het doel van het Deltaprogramma is dat de
waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in 2050 duurzaam en robuust zijn, zodat Nederland de
grotere extremen van het klimaat veerkrachtig kan blijven opvangen.

Het Deltaprogramma beslaat 3 generieke thema’s (waaronder waterveiligheid) en 7 gebieden
(waaronder Rivieren). Op verzoek van de Deltacommissaris ontwikkelde de regio Delta-Rijn in 2013
en 2014 onder regie van de provincie Gelderland een Voorkeurstrategie voor de waterveiligheid in
de Waal en de Merwedes [8]. Concreet werden drie stappen genomen:
1. Ontwikkeling van strategieën voor de Waal, Merwedes en IJssel Zuid;
2. Ontwikkeling maatregelenboek voor de Waal en Merwedes;
3. Ontwikkeling en effectbeoordeling Voorkeurstrategie voor de Waal en Merwedes.

De Voorkeurstrategie was leidend voor het advies van de stuurgroep Delta-Rijn en de Stuurgroep
Rijnmond Drechtsteden aan de Deltacommissaris over de langtermijnstrategie voor waterveiligheid
in de Waal. De Deltacommissaris heeft de Voorkeurstrategie in het kader van het Deltaprogramma
overgenomen in zijn voorstel voor de Deltabeslissing Waterveiligheid. Deltabeslissingen zijn
hoofdkeuzen voor de aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland en geven
richting aan maatregelen op korte en op lange termijn. Het Kabinet heeft eind 2014 met brede steun
van de Tweede Kamer vijf Deltabeslissingen genomen. Deze Deltabeslissingen zijn overgenomen in
de tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan (december 2014). Het resultaat van de
Voorkeurstrategie is in dit plan geland in een kaart waarin de waterstanddaling die met de
Voorkeurstrategie wordt bereikt is weergegeven.

In de navolgende paragrafen wordt een en ander nader toegelicht.
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2.1 Kansrijke strategieën Waal, Merwedes en IJssel Zuid

Als eerste stap in de trechting naar een Voorkeurstrategie voor de Waal en Merwedes heeft de
provincie Gelderland in 2013, namens de regio, strategieën ontwikkeld voor de Waal. Belangrijk
daarbij was dat onderscheid werd gemaakt tussen:
1. het op orde brengen van de waterveiligheid (vanwege afgekeurde dijken en nieuwe

normen/inzichten omtrent het faalmechanisme ‘piping’);
2. het op orde houden van de waterveiligheid (vanwege toenemende rivierafvoeren).

Het op orde brengen van de waterveiligheid moest - ongeacht de Voorkeurstrategie voor de Waal en
Merwedes – hoe dan ook op korte termijn plaatsvinden. Waterschap Rivierenland was dat verplicht
op grond van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP1). Om deze reden zijn maatregelen die
daarvoor nodig waren, niet meegenomen in de afweging van strategieën.

Voor het op orde houden van de waterveiligheid ontwikkelde de regio twee strategieën, te weten de
strategie ‘Dijken’ en de strategie ‘Ruimte voor de Rivier’ [10]. Deze strategieën geven de
bandbreedte van maatregelen weer, zijn via het Deltaprogramma Rivieren opgenomen in het
landelijk Deltaprogramma 2014 en worden hieronder kort toegelicht.

Strategie dijken
De regio vindt het niet zo zeer de vraag of dijkversterking in technische zin een oplossing is voor de
extra waterstandstijging die het gevolg is van klimaatverandering. De vraag is veel meer of dit vanuit
de diverse gevolgen en effecten een wenselijke keuze is. Dijkversterking kan op gespannen voet
staan met de bestaande bebouwing, landschap, natuurwaarden, cultuurhistorie en
belevingswaarden. Hoewel het karakter van een stevige, nieuwe dijk past bij de robuustheid van de
Waal en Merwedes staat vast dat zowel de omvang van de extra dijkhoogte die wordt toegevoegd,
als het ruimtebeslag van conventionele dijkversterking (met bermen) op een aantal locaties en
trajecten langs de Waal en Merwedes leidt tot problematische, ruimtelijke opgaven. Veel gevolgen
van het ruimtebeslag van dijkversterking zijn te beperken met maatwerkalternatieven van
constructieve aard (damwanden, doek), of door een slim ontwerp. Op een aantal plaatsen zal
uitgeweken kunnen worden naar buitendijkse dijkversterking, in combinatie met rivierverruiming om
de opstuwende werking te compenseren. Maar gezien de omvang en aard van de ingreep zal het
veel lastiger, zo niet onmogelijk zijn de effecten van dijkverhoging te verkleinen of te voorkomen.
Dijkverhogingen van 60 tot 80 cm blijven niet zonder gevolgen voor belevingswaarden en
binnen/buitendijkse relaties. Dergelijke overwegingen zijn belangrijk om na te gaan in hoeverre de
versterkingsopgave ingevuld kan worden met dijkversterking.

Strategie Ruimte voor de Rivier
In de strategie Ruimte voor de Rivier wordt onderscheid gemaakt tussen buitendijkse maatregelen
(zoals het herinrichten en vergraven van uiterwaarden) en binnendijkse maatregelen (zoals het
verleggen van dijken en het binnendijks aanleggen van hoogwatergeulen).

De regio constateert dat de waterveiligheidsopgave voor de lange termijn niet is op te lossen met
buitendijkse maatregelen langs de Waal. Hydraulische knelpunten vallen over het algemeen niet
samen met de locaties waar ruimte aanwezig is om het zomer- en winterbed te verlagen. Bovendien
moet dan op grote schaal worden ingegrepen in het rivierlandschap en dat gaat ten koste van de
aanwezige ruimtelijk kwaliteit. Tot slot is er op veel locaties langs de Waal nu al sprake van
binnendijkse kwel. Wanneer op grote schaal buitendijkse maatregelen worden getroffen, zal de
kwelproblematiek verder toenemen.

1 Vanaf 2017 gelden de nieuwe normen ten aanzien van waterveiligheid. Uiterlijk in 2050 dienen alle dijken te voldoen aan deze norm. Omdat
het op orde brengen en houden van de waterveiligheid parallel in de tijd oploopt, is het mogelijk om daar adaptief mee om te gaan.
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Gezien het bovenstaande zag de regio de binnendijkse maatregelen als ‘ruggengraat’ van het
gewenste eindbeeld voor 2100. Daarbij werden vanuit dat eindbeeld bewuste keuzes gemaakt waar
waarden verloren zouden gaan, waar behoud aan de orde was en waar nieuwe waarden werden
toegevoegd. De kleinere, buitendijkse maatregelen bouwden voort op deze ruggengraat van
binnendijkse maatregelen. Ze werden selectief ingezet om de restopgave voor waterstanddaling te
bewerkstelligen en omdat ze iets in ruimtelijke kwaliteit toevoegen. Deze ruggengraat zou voor de
Waal onder meer bestaan uit een combinatie van de volgende binnendijkse maatregelen:

 De dijkverlegging Loenen/A50

 De dijkverlegging Oosterhout/Slijk Ewijk

 De dijkverlegging Varik-Opijnen

 De hoogwatergeul Varik-Heesselt (destijds bypass Varik Opijnen)

 De dijkverlegging Brakel in combinatie met de geul Ruijterwaard

 De bypass Haaften

 De dijkverlegging Zaltbommel

 De groene Rivier Merwedes

Als sluitstuk is ook retentie langs de Bovenrijn opgenomen (Rijnstrangen).

2.2 Maatregelenboek Voorkeurstrategie Waal en Merwedes

In 2014 publiceerde de provincie Gelderland een maatregelenboek met een overzicht van
rivierverruimende maatregelen. Hiervoor maakte de provincie gebruik van binnen- en buitendijks
maatregelen uit eerdere studies, zoals PKB RvdR en de milieueffectrapportage voor de structuurvisie
Waalweelde West (zie hoofdstuk 3). Maar er werden ook nieuwe maatregelen ontworpen. Het
Maatregelenboek geeft een overzicht van alle maatregelen die zijn beschouwd en de belangrijkste
kenmerken van deze maatregelen. Het effect van maatregelen werd bepaald met
modelinstrumentarium Blokkendoos (zie kader).

Modelinstrumentarium Blokkendoos Rivieren
Blokkendoos Rivieren is ontwikkeld om uit de grote keuze aan potentiële, rivierverruimende lange termijn
maatregelen een maatregelpakket c.q. strategie samen te stellen met ruimtelijke maatregelen. Voorbeelden
van ruimtelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld een uiterwaardvergraving, dijkverlegging of de aanleg van
hoogwatergeulen. Het model bevat het vooraf berekende waterstandsverlagende (of verhogende) effect van
een maatregel en trekt dit, na selectie van de maatregel, af van de klimaatopgave (waterstandsstijging t.g.v.
hogere rivierafvoeren en zeespiegelstijging). Basisaanname is dat individuele waterstandseffecten opgeteld
mogen worden. Van de opgenomen maatregelen is uiteenlopende informatie verzameld, zoals bijvoorbeeld
waterstandseffect, locatie, type maatregel, kosten, herkomst). In totaal zitten er voor Maas en Rijntakken
bijna 400 potentiële maatregelen in de Blokkendoos. Naast potentiële lange termijn maatregelen bevat de
nieuwe Blokkendoos de klimaatopgave: de stijging van de maatgevende waterstanden als gevolg van een
hogere rivierafvoer en zeespiegelstijging. Referentie van de nieuwe Blokkendoos is de situatie 2015 (situatie
na uitvoering Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2). Naast de maatgevende afvoer voor de Rijn
(16.000 m3/s bij Lobith) bevat het model voor de klimaatopgave ook twee zichtjaren: 2050 (17.000 m3/s bij
Lobith) en 2100 (18.000 m3/s bij Lobith).

In het maatregelenboek zijn de volgende maatregelen op de Waal terug te vinden:
- het aanleggen van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt;
- het aanleggen van een hoogwatergeul bij Haaften;
- het verleggen van de dijk bij Heesselt;
- het verleggen van de dijk, het verwijderen van het hoogwatervrij terrein, het afgraven van het

maaiveld, het aanleggen van een langgerekte plas, het verwijderen van de zomerkade en het
verlagen van de overige kades in de Stiftsche waarden;

- het aanleggen van een hoogwatergeul in de Grote Willemspolder;
- het verwijderen en verlagen van het (hoogwatervrije) terrein, het vergraven van de strang en

het uitbreiden van de plas in de Goeverneursche Polder;
- het verleggen van de dijk bij Oosterhout.
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2.3 Voorkeurstrategie Rivieren

Om te komen tot een Voorkeurstrategie is binnen het Deltaprogramma Rivieren een
effectbeoordeling uitgevoerd. Daarvoor is de zogenaamde Vergelijkingssystematiek Deltaprogramma
(VGS) gebruikt. Deze systematiek bestaat uit vijf hoofdcriteria (zie tabel 1) en vijf
vergelijkingsperspectieven. De vergelijkingsperspectieven zijn solidariteit, flexibiliteit, duurzaamheid,
regionaal perspectief en ‘kosten baten’-verhouding.

In tabel 1 is in kleur is aangegeven hoe de Voorkeurstrategie scoort ten opzichte van de zogenaamde
Referentiestrategie. De Referentiestrategie gaat uit van de huidige situatie met autonome
ontwikkelingen en alleen dijkversterking en –verhoging om de waterveiligheid op orde te brengen én
te houden. De Voorkeurstrategie is samengesteld met maatregelen uit het Maatregelenboek
Voorkeurstrategie Waal en Merwedes, mede op basis van berekeningen die met
modelinstrumentarium Blokkendoos Rivieren zijn uitgevoerd (zie eerder kader).

Uit een beoordeling op kosten blijkt dat de beheerkosten weliswaar vergelijkbaar zijn, maar dat de
investeringskosten van de Voorkeurstrategie hoger zijn dan die van de Referentiestrategie. Daar
staat een grotere kans op (mede)financiering van de investeringskosten en de kosten voor beheer en
onderhoud tegenover.

Hoofdcriteria Subcriteria

Doelbereik
waterveiligheid

Kans op overstroming binnendijks
Slachtoffers binnendijks
Schade binnendijks (direct en indirect)
Slachtofferrisico’s

Doelbereik Gezond en evenwichtig watersysteem
Beschermen cruciale functies
Bevorderen concurrentiepositie Nederland
Stimuleren waterkennis, -kunde, innovatie
Effectief en zuinig watergebruik

Zoetwater

Effecten en (Inter)nationale concurrentiepositie
Regionale en lokale bedrijfsleven
Landbouw, visserij, industrie en drinkwater, scheepvaart, havens, recreatie
en toerisme
Leefbaarheid en milieu (bodem en water, externe veiligheid, risico’s in
buitendijkse gebieden, energie en grondstoffen, bereikbaarheid van
wonen, werken en voorzieningen
Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Natuur

kansen functies

en waarden

Uitvoerbaarheid Risico’s ten aanzien van technische, procedurele en maatschappelijke
uitvoerbaarheid (e)
Kansen voor meekoppeling met ontwikkelingen op andere
beleidsterreinen
Aanpassingsvermogen van de strategie in termen van onder andere
faseerbaarheid

Financiering Investeringskosten
Kosten beheer en onderhoud
Risico’s ten aanzien van private en publieke financiering

Tabel 1. Effectbeoordeling Voorkeurstrategie Waal en Merwedes (inclusief hoogwatergeul Varik Heesselt) ten
opzichte van de referentiestrategie. Met rood betreft een negatieve score, groen een positieve score en zwart
scoort neutraal (bron: Effectbeoordeling Voorkeurstrategie Rivieren, Deltaprogramma Rivieren, 2014)
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2.4 Bestuurlijk advies regio

Op basis van de voorgaande stappen stelden de Stuurgroep Delta-Rijn en de Stuurgroep Rijnmond
Drechtsteden voor om te kiezen voor een samenspel van dijkversterking en rivierverruiming. Zij
zagen rivierverruimende maatregelen en het op orde brengen en houden van de dijken als
‘ruggengraat’ van de strategie waarmee ze invulling gaven aan twee waterveiligheidsopgaven:
1. De opgaven vanuit het nationale hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), piping, de

nieuwe normering, bodemdaling en zetting van dijken (dijkopgave) worden met dijkversterking
ingevuld.

2. Voor de klimaatopgave kiezen de stuurgroepen primair voor rivierverruimende maatregelen:
rivierkundige knelpunten worden zoveel mogelijk met ruimtelijke ingrepen opgelost. Daarbij
zetten ze éérst in op oplossingen voor knelpunten die een grote waterstanddaling opleveren.

Figuur 3. Uitsnede kaart dijkverbetering [12]

Dijkverhoging komt voor de klimaatopgave pas aan de orde wanneer rivierverruiming:
- niet kosteneffectief is;
- te weinig meekoppelkansen biedt;
- bedreigend is voor de ruimtelijke kwaliteit;
- niet kan rekenen op draagvlak (zowel maatschappelijk als bestuurlijk);
- leidt tot onacceptabele gevolgen voor de scheepvaart;
- leidt tot risico’s voor het splitsingspunt/de afvoerverdeling;
- niet logisch is omdat met dijkverhoging eenvoudig bij een bestaande dijkversterking kan worden

aangesloten.

De hoogwatergeul bij Varik-Heesselt bleef een belangrijke wervel in de ‘ruggengraat’ van de
uiteindelijke Voorkeurstrategie. De hoogwatergeul zorgt ter hoogte van Heesselt voor een
waterstandsdaling van 45 tot 52 centimeter. Dat is een belangrijke bijdrage aan het veilig kunnen
afvoeren van een Rijnafvoer van 17.000 m3/s die in 2050 bij Lobith wordt verwacht. Het effect van
de hoogwatergeul werkt bovenstrooms door tot de omgeving Nijmegen, waardoor de
hoogwatergeul als onderdeel van het gehele pakket een bijdrage levert aan het voorkomen van
dijkverhoging op dit traject (op basis van de opgave voor de DPR). Andere redenen voor de
stuurgroep Delta-Rijn om te kiezen voor de hoogwatergeul zijn het bestuurlijk draagvlak vanwege de
ruimtelijk/economische meekoppelkansen met andere ruimtelijke functies, zoals duurzame
energiewinning, landbouw en recreatie in een integrale gebiedsopgave.
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Ook zijn er maatregelen adaptief geprogrammeerd. Daarbij is de lopende dijkversterking vanuit het
HWBP zoals bij Opijnen-Ophemert, Tiel en Waardenburg-Opijnen tot 2030 leidend in de concrete
programmering en prioritering van waterveiligheidsmaatregelen. Waar de opgaven voor
dijkversterking en de opgave vanuit klimaatverandering in samenhang kunnen worden gerealiseerd,
willen de stuurgroep Delta-Rijn en de Stuurgroep Rijnmond Drechtsteden die mogelijkheden
aangrijpen.

Figuur 4. Uitsnede opgaven dijkversterking en rivierverruiming Voorkeurstrategie Waal en Merwedes [8]

Figuur 5. Overzicht van de rivierverruimende maatregelen en een indicatie van het waterstandstandsverlagend
effect Voorkeurstrategie Waal en Merwedes [8]

2.5 Deltabeslissing Waterveiligheid

De Deltacommissaris heeft de voorstellen van de Stuurgroep Delta-Rijn en de Stuurgroep Rijnmond
Drechtsteden overgenomen in zijn voorstellen voor de Deltabeslissing Waterveiligheid.
Deltabeslissingen zijn hoofdkeuzen voor de aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in
Nederland en geven richting aan maatregelen op korte en op lange termijn. In het najaar van 2014
heeft het Kabinet met brede steun van de Tweede Kamer vijf Deltabeslissingen – waaronder de
Deltabeslissing Waterveiligheid – genomen. Ten aanzien van het riviergebied spreekt het Rijk over
‘een krachtig samenspel van rivierverruiming en dijkversterking’ (Ministerie van Infrastructuur en
Milieu en Economische Zaken, 2014). Beiden vormen een belangrijke basis voor het nieuwe
uitvoeringsprogramma Deltaplan Waterveiligheid. Het rijksbeleid dat voortvloeit uit
deltabeslissingen is inmiddels verankerd in de ‘Tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan’
(NWP) en opgenomen in het ‘Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021’.
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In het Deltaprogramma 2015 en het Nationaal Waterplan staat de ruimtelijke reservering indicatief
op de kaart. Het Rijk heeft de provincie Gelderland gevraagd te komen met een voorstel voor een
meer exacte begrenzing. De begrenzing die de provincie voorstelt (zie figuur 6), is gebaseerd op de
alternatieven uit de pre-verkenning (zie hoofdstuk 4). Ook heeft de provincie het Rijk gevraagd om
met een passende regeling te komen voor zogenoemde schrijnende gevallen. Het is nu aan het Rijk
om te bepalen of het deze grens overneemt in het ontwerp van de herziening van het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

Figuur 6. Voorgestelde begrenzing ruimtelijke reservering hoogwatergeul Varik Heesselt Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro).

3 Structuurvisie WaalWeelde West

Provincie Gelderland werkt met de gemeenten Zaltbommel, Lingewaal, Neerijnen, en Maasdriel
samen aan projecten in het uiterwaardengebied van deze gemeenten. De ambities en doelen van
deze projecten en hun samenhang is verwoord in het Masterplan WaalWeelde West. In het
Masterplan zijn 20 verschillende initiatieven opgenomen die kunnen bijdragen aan de doelen van
WaalWeelde. De structuurvisie WaalWeelde West had aanvankelijk tot doel om deze initiatieven
planologisch-juridisch te verankeren, zodat er duidelijkheid en zekerheid wordt gegeven aan
initiatiefnemers, grondeigenaren en beleidsmakers. Later zijn de maatregelen uit de Deltabeslissing
Waterveiligheid in het westelijk deel van de Waal daaraan toegevoegd.

De structuurvisie beschrijft de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van en het te voeren
ruimtelijk beleid in WaalWeelde West. Met de vaststelling van de intergemeentelijke en provinciale
structuurvisie leggen de gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Zaltbommel en de provincie Gelderland
gezamenlijk één juridisch zelfbindend planologisch kader vast. Dit houdt in dat bij nieuwe
bestemmingsplannen, en bij omgevingsvergunningen voor projecten waarmee wordt afgeweken van
een vigerend bestemmingsplan, rekening moet worden gehouden met het beleid in deze
structuurvisie.
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Het opstellen van de Structuurvisie was een vervolg op de PKB RvdR en liep lange tijd min of meer
parallel aan het Deltaprogramma. Voor de structuurvisie WaalWeelde West is een
milieueffectrapportage opgesteld, waarin drie alternatieven (blauw, rood en groen) zijn beschreven,
met elk een set aan bouwstenen. De alternatieven zijn afgewogen op waterstandverlagend effect,
kosten, ruimtelijke kwaliteit en milieueffecten. Voor het berekenen van het effect bij maatgevend
hoogwater, is wederom gebruik gemaakt van de Blokkendoos Rivieren. In het milieueffectrapport
zijn diverse bouwstenen onderzocht, zoals:
- het terug leggen van de dijk bij Heesselt;
- het aanleggen van een bypass (hoogwatergeul) bij Varik Heesselt;
- het optimaliseren van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden (al dan niet in

combinatie met de aanleg van een hoogwatergeul).

Deze bouwstenen zijn opgenomen in het alternatief Blauw.

Besluit stuurgroep WaalWeelde (2013)
Op 17 januari 2013 heeft de Stuurgroep WaalWeelde West een voorkeursalternatief vastgesteld (zie
figuur 7). Het voorkeursalternatief voorziet onder meer in de aanleg van een hoogwatergeul. Net als
de stuurgroep Delta-Rijn en de Stuurgroep Rijnmond Drechtsteden vond de stuurgroep WaalWeelde
de aanleg van een hoogwatergeul zeer effectief en daarmee een logisch vervolg op de eerdere
strategie Ruimte voor de Rivier. De stuurgroep liet in het midden of de geul een groene of een
blauwe inrichting zou moeten krijgen. De aanleg van een hoogwatergeul maakte veel andere
maatregelen in dit deel van de Waal naar het idee van de stuurgroep overbodig. Het effect van deze
andere maatregelen afzonderlijk lag aanzienlijk lager (ordegrootte van 5 tot 10 cm afzonderlijk).

Figuur 7 Uitsnede kaart voorkeursalternatief WaalWeelde West [9]

In de voorontwerp-structuurvisie was stroomafwaarts van Heesselt, in het binnendijkse gebied
achter Haaften een zoekzone voor een bypass opgenomen. Hoewel de flessenhals bij Haaften en
Zaltbommel een belangrijk knelpunt is voor de waterafvoer van de Waal, is ervoor gekozen om de
maatregel daar toch te schrappen. Dat had een aantal redenen, te weten:
- de gevolgen voor aanwezige functies waaronder (tuinbouw)bedrijven, agrarische bedrijven,

sportvelden, woningen, een Multifunctioneel Centrum en een begraafplaats en (forse)
uitbreidingswensen (o.a. woningbouw Haaften Noord, aanleg leiding biovergister);

- de aanzienlijk kleinere waterstandverlaging die met de bypass Haaften werd behaald dan die
van een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt;

- de hoge investeringskosten in relatie tot het te bereiken waterstandsverlagend (weinig
aantrekkelijke kosteneffectiviteit);
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- het voorkomen van schaduwwerking (minder goed verkoopbaar worden van woningen en niet
door kunnen gaan van ontwikkelingen) omdat de maatregel pas werd voorzien na 2050.

Ook waren in de voorontwerp-structuurvisie in de Stiftsche Uiterwaarden twee nevengeulen
opgenomen. Uit de Voorkeurstrategie Waal en Merwedes bleek echter dat de noordoostelijk
gelegen nevengeul niet noodzakelijk was voor de noodzakelijke waterstandsdaling. Ook voor een
goede instroom voor een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt was die geul niet nodig. Deze is daarom
geschrapt. De meest westelijke nevengeul is wel gehandhaafd. Dit vanwege het belang voor een
goede werking van een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt en ten behoeve van natuurdoelen.

Besluit vaststelling structuurvisie WaalWeelde West
De ontwerp-structuurvisie WaalWeelde West lag tot 19 maart 2015 ter inzage. De reacties op de
zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve structuurvisie. Daarna leggen
Gedeputeerde Staten en de Colleges van Burgemeester en Wethouders het definitieve plan en de
eventuele zienswijzennota voor aan de Provinciale Staten en de gemeenteraden. Provinciale Staten
en de gemeenteraden kunnen dan in juli 2015 besluiten over de vaststelling van de structuurvisie.

Zienswijzen met nieuwe alternatieven
Sommige zienswijzen op de ontwerp-structuurvisie WaalWeelde West bevatten ook alternatieven voor de
hoogwatergeul voorgesteld. Deze worden in het navolgende kort toegelicht.

Tunnelconstructie Kuala Lumpur
In Kuala Lumpur is in 2003 gestart met de bouw van een SMART Tunnel die bij dreigende overstromingen
wordt gebruikt voor de afvoer van water. In tijden dat zich geen waterproblemen voordoen, wordt de tunnel
gebruikt voor de ontsluiting van het wegverkeer. De tunnel heeft een doorsnede van iets meer dan 13 m, is
9,7 km lang en is de langste watertunnel van zuid oost Azië. Hij is in secties geboord. De aanleg nam ca. 4 jaar
in beslag. De kosten bedroegen ca. € 450 miljoen. De tunnel is sinds 2017 in bedrijf.

Geopperd is om in Varik Heesselt meerdere van dit soort tunnels naast elkaar te leggen en deze te
construeren met betaalbare materialen. Voor de hoogwatergeul in Varik Heesselt wordt gerekend met een
breedte van 500 m en een waterlaag van ca. 6 m [1]. Qua oppervlak is dat een factor 15 tot 20 groter dan het
doorstroomoppervlak van de tunnel in Kuala Lumpur. Tunnels hebben meer wrijvingsverlies dan geulen.
Daardoor zal de benodigde doorstroomoppervlakte verder toenemen. Technisch is het boren van één grote
tunnel met een dergelijk doorstroomoppervlak niet mogelijk. Dat zou betekenen dat hij ingegraven moet
worden, waarbij de huizen en opstallen alsnog en over een grote oppervlak moeten verdwijnen. Het boren
van meerdere tunnels is wellicht een optie, maar dat resulteert weer in meer wrijvingsverliezen en een nog
groter doorstroomoppervlak. Op basis van expert judgement wordt de technische haalbaarheid en de
kosteneffectiviteit van tunnels laag ingeschat.

Bochtverruiming Heesselt
Voorgesteld is om de rivierbocht bij Heesselt te verruimen door de uiterwaarden langs de dijk bij Heesselt uit
te graven en het bevaarbaar stroomgebied van de Waal in noordelijke richting te verleggen (Plan C. Kooman).
Op deze manier zijn waterstanden bovenstrooms te verlagen. Bij dit alternatief is het belangrijk om te
beseffen dat de Heesseltsche Uiterwaarden opnieuw ingericht worden. Daarbij wordt ter plaatse van de
aanwezige zandwinplassen en insteekhaven een ondiepere nevengeul aangelegd. De ligging van deze geul
komt globaal overeen met de vaargeul volgens plan C. Kooman. Een verruiming van de rivierbocht op deze
plaats leidt dan wellicht tot 5 a 10 cm extra waterstandsdaling, maar dat is op zichzelf niet voldoende om de
gewenste waterstandsdaling te realiseren en zal dus altijd gecombineerd moeten worden met andere
maatregelen.

Toepassen van innovatieve methoden voor dijkverhoging
Voorgesteld is om beter te kijken naar innovatieve methoden van dijkverhoging. In het kader van de
dijkopgave voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP heeft waterschap Rivierenland diverse
innovatieve methoden voor dijkversterking onderzocht [12]. Een aantal van deze methoden past het
waterschap ook daadwerkelijk toe. Of ook innovatieve methoden zijn beschouwd voor dijkverhoging in het
kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma (zoals Block-IT waterkering), is nagevraagd bij het
waterschap en is van belang voor het MIRT-onderzoek. Belangrijk is wel dat deze methoden bedrijfszeker
moeten zijn, over grote lengte toepasbaar en kosteneffectief. In het invloedsgebied van de hoogwatergeul
geldt immers een hoog beschermingsniveau.
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Rivier in zijn geheel verleggen naar de noordzijde van Varik en Heesselt
In de zienswijze is voorgesteld om de Waal te verplaatsen naar de noordzijde van Varik Heesselt en het
huidige traject van de Waal (geheel of gedeeltelijk) te dempen. Voordeel is dat de bocht verdwijnt, het water
rechtdoor kan stromen en de waterstand bij extreme afvoeren verlaagt. Ook voor de scheepvaart zou dat een
voordeel kunnen zijn. Nadeel is echter dat de Waal aanzienlijk breder is dan de hoogwatergeul die nu in het
gebied is geprojecteerd. Dat betekent dat als gevolg van de rivierverlegging meer huizen en bedrijven moeten
worden gesloopt dan bij de aanleg van een hoogwatergeul, met alle maatschappelijke impact van dien.
Daarnaast versterken bochtafsnijdingen de autonome bodemdaling tot over grote afstand bovenstrooms van
de bochtafsnijding en gaan ze gepaard met morfologisch gevolgen, vooral voor de scheepvaart bij de vaste
laag van Nijmegen. Dit nog los van de aanlegkosten die aanzienlijk hoger zullen zijn dan die van een
hoogwatergeul. En de consequenties voor de beroepsvaart als de pleziervaart, wanneer het kanaal van Sint
Andries tussen de Maas en de Waal moet worden verlegd of komt te vervallen.

4 Pre-verkenning hoogwatergeul Varik Heesselt

In 2013 besloten provincie Gelderland, gemeente Neerijnen en waterschap Rivierenland de
Deltabeslissing Waterveiligheid niet af te wachten. Zij wilden met bewoners en ondernemers in Varik
en Heesselt in gesprek. Niet om draagvlak te verwerven voor de komst van de hoogwatergeul, maar
om alvast gezamenlijk te verkennen welke zorgen leven onder de bevolking en hoe nadelen zijn te
verzachten en voordelen zijn te benutten. Een pre-verkenning dus. Er werd een klankbordgroep
geformeerd met bewoners en belanghebbenden uit het zoekgebied van de geul en uit de dorpen
Varik, Heesselt en Ophemert. Om iedereen goed te informeren is de website www.varik-heesselt.nl
ingericht en is in juni 2014 huis-aan-huis een brochure verspreid gekoppeld aan een informatiedag.

Tijdens de pre-verkenning werd een bandbreedte aan mogelijkheden voor de aanleg van een
hoogwatergeul verkend. Dat resulteerde in drie uitersten: ‘ruim’, ‘compact’ en ‘functioneel’ (zie
figuur 8). Daarmee kunnen van elk uiterste de verschillende gevolgen duidelijk worden voor het
gebruik van het gebied, zoals wonen, landbouw, natuur, recreatie en wegen.

Figuur 8. Alternatieven pre-verkenning met ‘functioneel’(links), ‘compact’ (midden) en ‘ruim’ (rechts)

Bestuurlijke besluitvorming
De pre-verkenning is grotendeels op basis van beschikbare informatie en expert judgement
uitgevoerd en heeft niet geleid tot bestuurlijke besluitvorming. Het heeft daarmee alleen de status
van een informatief document.
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5 Conclusies

5.1 Voorkeurstrategie Waal

In 2001 koos het kabinet voor een trendbreuk in de wijze van bescherming tegen overstromingen.
Het Kabinet zette zoveel mogelijk in op maatregelen die de rivier meer ruimte gaven en hoge
waterstanden voorkwamen. Dijkverbetering werd alleen ingezet op trajecten waar dat niet mogelijk
was, of waar het gezien de totale opgave niet financierbaar was. Dat leidde in 2007 tot de
inwerkingtreding van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier.

Nadat Rijkswaterstaat in 2008 concludeerde dat in 2100 op de Waal een tekort aan ruimte is te
verwachten om een Rijnafvoer van 18.000 m3/s op een veilige manier af te voeren, maakten
overheden en andere organisaties in het kader van het Deltaprogramma plannen om de gebieden
grenzend aan de Waal nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Aanvankelijk werd
voor deze klimaatopgave sterk ingezet op een ruggengraat van binnendijkse, rivierverruimende
maatregelen (aanleg hoogwatergeulen en dijkverleggingen), aangevuld met kleinere, buitendijkse
maatregelen. Maar nadat in 2014 nieuwe normen werden ontwikkeld voor de veiligheid tegen
overstromingen, werd deze ruggengraat verbreed:
1. De opgaven vanuit het nationale hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de nieuwe

normering, piping, bodemdaling en zetting van dijken werden met dijkversterking ingevuld.
2. Voor de klimaatopgave kiezen de stuurgroepen primair voor rivierverruimende maatregelen:

rivierkundige knelpunten worden zoveel mogelijk met ruimtelijke ingrepen opgelost. Daarbij
zetten ze éérst in op oplossingen voor knelpunten die een grote waterstanddaling opleveren.

Dijkverhoging komt voor de klimaatopgave pas aan de orde wanneer rivierverruiming:
- niet kosteneffectief is;
- te weinig meekoppelkansen biedt;
- bedreigend is voor de ruimtelijke kwaliteit;
- niet kan rekenen op draagvlak;
- leidt tot onacceptabele gevolgen voor de scheepvaart;
- leidt tot risico’s voor het splitsingspunt/de afvoerverdeling;
- niet logisch is omdat met dijkverhoging eenvoudig bij een bestaande dijkversterking kan worden

aangesloten.

De Voorkeurstrategie Waal en Merwedes introduceerde een adaptieve programmering, waarbij de
dijkversterking vanuit het HWBP tot 2030 leidend werd. Waar de opgaven voor dijkversterking en de
klimaatopgave in samenhang kunnen worden gerealiseerd, worden die mogelijkheden aangegrepen.

5.2 Het belang van een hoogwatergeul

De hoogwatergeul bij Varik en Heesselt is een belangrijke wervel in de ‘ruggengraat’ van de
Voorkeurstrategie voor de Waal en de Merwedes. De hoogwatergeul zorgt ter hoogte van Heesselt
voor een waterstandsdaling van 45 tot 52 centimeter. Dat is meer dan benodigd voor de Rijnafvoer
van 17.000 m3/s die in 2050 bij Lobith wordt verwacht. Het effect van de hoogwatergeul werkt
bovenstrooms door tot de omgeving Nijmegen, waardoor op dit traject wellicht minder
investeringen noodzakelijk zijn voor het op hoogte brengen en mogelijk ook versterken van de
dijken. Andere redenen waarom gekozen is voor de hoogwatergeul zijn het bestuurlijk draagvlak
vanwege de ruimtelijk/economische meekoppelkansen met andere ruimtelijke functies, zoals
duurzame energiewinning, landbouw en recreatie in een integrale gebiedsopgave.
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5.3 Bestuurlijke besluitvorming

De Deltacommissaris heeft de maatregelen uit de Voorkeurstrategie Waal en Merwedes
overgenomen in zijn voorstel voor de Deltabeslissing Waterveiligheid. In het najaar van 2014 heeft
het Kabinet met brede steun van de Tweede Kamer vijf Deltabeslissingen genomen. Het rijksbeleid
dat voortvloeit uit deltabeslissingen is inmiddels verankerd in de ‘Tussentijdse wijziging van het
Nationaal Waterplan’ (NWP) en opgenomen in het ‘Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021’.
Planologisch worden de maatregelen in het westelijk deel van de Waal verankerd in de Structuurvisie
WaalWeelde West. De ontwerp-structuurvisie lag tot 19 maart 2015 ter inzage. Naar verwachting
kunnen de Provinciale Staten van Gelderland en de raden van de betrokken gemeenten in juli 2015
besluiten over vaststelling.

5.4 Nieuwe normering

In de Deltabeslissing Waterveiligheid zijn nieuwe normen voor de veiligheid tegen overstromingen
zijn overgenomen. Deze nieuwe normen zijn tot stand gekomen met de risicobenadering: de normen
hangen niet alleen samen met de kans op een overstroming, maar ook met de gevolgen van een
overstroming. De omvang van de gevolgen bepaalt daarbij de hoogte van de norm. Iedereen die
achter dijken of duinen woont, krijgt een basis beschermingsniveau: de kans dat hij of zij overlijdt
door een overstroming mag niet groter zijn dan 1:100.000 per jaar (rekening houdend met de
mogelijkheid van evacueren). Waar door overstromingen grote groepen slachtoffers kunnen vallen
en/of grote economische schade kan optreden, en/of ernstige schade door uitval van vitale en
kwetsbare infrastructuur van nationaal belang kan optreden, geldt een hoger beschermingsniveau.
In het Gelderse rivierengebied blijken de gevolgen van een overstroming groot, waardoor het
beschermingsniveau (de norm) hoger is.

Consequentie van deze nieuwe normen is dat naast het waterstandverlagend effect van
hoogwatergeul, ook gekeken moet worden naar de bijdrage aan:
- het realiseren van de nieuwe normen;
- het verminderen van versterkingsopgave van waterschap Rivierenland in het kader van het

HWBP.

Het waterstandverlagend effect van de hoogwatergeul werkt bovenstrooms weliswaar door tot de
omgeving Nijmegen, maar of de dijken daardoor ook minder versterkt hoeven worden, wordt als
onderdeel van het hele pakket aan maatregelen – rekening houdend ook met de nieuwe normering
– op verzoek van het Rijk in het MIRT-onderzoek nader onderzocht. Ook wordt nagegaan in hoeverre
dit leidt tot een mogelijke kostenbesparing voor de dijkverhoging. De gevolgen van het
beschermingsniveau van het eiland Varik-Heesselt dat ontstaat na aanleg van de hoogwatergeul,
zullen na de eventuele startbeslissing MIRT1 nader worden onderzocht.

5.5 Alternatieven voor een hoogwatergeul

In de loop van de tijd zijn tal van waterveiligheidsmaatregelen in en aan de Waal doorgerekend en
beoordeeld. Daarbij is niet alleen gekeken naar het overstromingsrisico (dijk- en klimaatopgave), de
ligging (met het oog op de aanwezige knelpunten), de investerings- en beheerkosten, het
bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak en de meekoppelkansen, maar ook naar de gevolgen
voor wonen en werken, binnendijkse kwel, scheepvaart, ruimtelijke kwaliteit en natuur. Dit zijn
belangrijke beoordelingscriteria die eventueel ook voor nog niet beschouwde maatregelen zullen
gelden. In de pre-verkenning is een voorzet gedaan voor een beoordelingskader dat kan worden
aangehouden om alternatieven te vergelijken met de referentiesituatie (zie bijlage 1).
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Overigens is de referentiesituatie de situatie die in de toekomst zal ontstaan als het project (in dit
geval de hoogwatergeul Varik-Heesselt of eventuele alternatieven daarvoor) niet wordt gerealiseerd.
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat vastgesteld overheidsbeleid (en de gevolgen daarvan) zal worden
gerealiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden op
basis van het vigerende bestemmingsplan.

Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden
De Heesseltsche Uiterwaarden liggen aan de rechteroever van de Waal, tussen rivierkilometer
924,9 en 930,5, in de gemeente Neerijnen. Vanaf 1998 werkt Rijkswaterstaat aan de planvorming
voor de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. De beoogde herinrichting heeft de
volgende twee doelstellingen:
1. het leveren van een bijdrage aan de robuustheid van het riviersysteem op de korte termijn en

de veiligheidsdoelstelling op de lange termijn, door middel van een waterstandverlaging van
minimaal 5,5 cm onder maatgevende omstandigheden (bij een afvoer van 16.000 m3/s);

2. het realiseren van 206 ha nieuwe riviernatuur.

De beide doelstellingen volgen uit bestaande afspraken in het kader van het programma Nadere
Uitwerking Rivierengebied (NURG) tussen de voormalige Ministeries van Verkeer en Waterstaat
en Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De veiligheidsdoelstelling hangt ook
beleidsmatig samen met de lange termijnopgave voor de Waal zoals geformuleerd in het
Nationaal Waterplan.

De herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden heeft een positief effect op de ecologische
waterkwaliteit. De beoogde ingrepen hebben bij het doorlopen van het toetsingskader een
positief effect op elementen van de KRW-maatlatten ten aanzien van de waterplanten, vissen en
macrofauna door realisatie van 2006 ha ecologisch relevant areaal. Parallel aan dit inrichtings- en
uitvoeringsplan laat Rijkswaterstaat Oost Nederland een KRW toetsing uitvoeren.

Op 7 april 2011 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) een projectbesluit
MIRT3 genomen. Basis voor het besluit was het voorkeursalternatief waartoe de Directeur
Generaal Water van Rijkswaterstaat op 2 augustus 2010 al had besloten. De MIRT4 fase loopt
sinds begin 2014. De uitvoering start in 2016 en wordt afgerond in 2019.

Figuur 9. Definitief ontwerp herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden
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5.6 Aanbevelingen voor de MIRT2 Verkenning

Een afvaardiging van de klankbordgroep doet aanbevelingen in geval gekozen wordt voor een
nadere verkenning van de hoogwatergeul ten behoeve van het vaststellen van een
voorkeursbeslissing. Puntsgewijs opgesomd:
- Kijk bij de afweging van alternatieven ook naar de sociale aspecten (leefbaarheid van het

gebied) en doe daarvoor een belevingswaardenonderzoek;
- Breng het perspectief voor de landbouw goed in beeld (Wat betekent de aanleg van een

hoogwatergeul voor schaalvergroting of versnippering van bestaande boerenbedrijven);
- Besteed aandacht aan innovatieve technieken waarmee de gevolgen van de aanleg van een

hoogwatergeul kunnen worden beperkt;
- De aanleg van een hoogwatergeul is niet alleen een kwestie van twee dijken aanleggen. Er zal

ook gekeken moeten worden naar de veiligheid op het eiland. Dit pleit voor een
meerlaagsveiligheid benadering.
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Bijlage 1. Voorzet beoordelingsaspecten preverkenning hoogwatergeul Varik-
Heesselt

Onderwerpen Beoordelingscriteria

Rivierkunde Mate van sedimentatie in de hoogwatergeul en in de vaargeul op de Waal

Mate van dwarsstroming in de vaargeul

Effect op de scheepvaart

Effect op waterbouwkundige constructies in de Waal

Mate van toename MHW benedenstrooms

Water Effect op kwel en grondwaterstanden achterland

Effect op stabiliteit primaire waterkering (inclusief risico's piping)

Mate van robuustheid dijken

Effecten op KRW-doelen

Effect op (grond)waterkwaliteit

Ecologie Effect op Natura 2000 gebieden

Effect op GNN Gelders Natuurnetwerk (GNN) en (GO) Groene Ontwikkelingszones

Effect op beschermde flora en fauna

Barrièrewerking (verstoring ecologische samenhang)

Bodem Effect op bodemkwaliteit

Mate van vrijkomende (verontreinigde) grond/grondbalans

Effect op aardkundige waarden

Landschap,
cultuurhistorie en
archeologie

Effect op landschappelijke waarden

Aantasting (of versterking) visuele kwaliteit

Effect op cultuurhistorische waarden:
- historisch bouwkundige (beschermde) waarden
- geografische waarden (inclusief ensemblewaarde)

Effect op archeologische waarden:
- archeologische verwachtingswaarde
- archeologische beschermde waarden

Recreatie Mogelijkheden voor waterrecreatie

Mogelijkheden voor verblijfsrecreatie

Mogelijkheden voor overige recreatie (inclusief fiets- en wandelrecreatie)

Ruimtelijke
kwaliteit

Belevingswaarde

Gebruikswaarde

Toekomstwaarde

Infrastructuur Effect op verkeersafwikkeling

Effect op verkeersveiligheid

Mate van bereikbaarheid (voor hulpdiensten)

Effect op externe veiligheid (inclusief hoogspanningsleiding)

Beheer en
onderhoud

Wijziging van lengte aan dijken en gebruik van dijken (beheerbaarheid dijken)

Mate van beheersinspanning buiten en binnendijks

Wijzigingen in het baggerwerk

Landbouw Verandering areaal landbouwgrond

Mate van doorsnijding percelen

Mate van schade aan de landbouw (nat, droog)

Wonen Uitbereiding of verlies aan woningvoorraad

Beïnvloeding van de leefkwaliteit van de woonomgeving (hinder tijdens uitvoering)

Werken Verandering areaal werklocaties

Energie Mate waarin voorzien is in het winnen van duurzame energie
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memonummer 05
datum 9 juni 2015
aan Erwin Klerx, John Janssen, Rob Lambermont en Cor de Vaan
van Geert Roovers, Véronique Maronier en Renier Koenraadt
project MIRT-onderzoek Verkenning Hoogwatergeul Varik-Heesselt
projectnr. 266115.05
betreft Verkenning MIRT2 Hoogwatergeul Varik-Heesselt

Dit memo beschrijft ons advies voor het procesontwerp voor de Verkenning MIRT2 Hoogwatergeul Varik-Heesselt.
Achtereenvolgens gaan we in op de gehanteerde uitgangspunten, de hoofdkeuzes in het proces en de hoofdstappen
in het proces.

Uitgangspunten van dit advies

• De planvorming verloopt via het MIRT-Spelregelkader zoals beschreven door het Ministerie van IenM in de
notitie ‘Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport’ (MIRT) uit 2014.
Eventuele consequenties van de trajecten Vernieuwing, Vernatting en Verduurzaming MIRT zijn nog niet
opgenomen in dit advies.

• Dit advies betreft de planvorming: de MIRT-Verkenning (MIRT2) en MIRT-Planstudie (MIRT3). De provincie
Gelderland is de trekkende partij in deze planvorming.

• De provincie wil een vroegtijdige betrokkenheid van lokale stakeholders (bewoners, ondernemers en
belangengroeperingen) en een belangrijke rol van de gemeente Neerijnen, Rijkswaterstaat Oost-Nederland
en waterschap Rivierenland vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.

• De planvorming moet niet alleen leiden tot draagvlak en begrip bij stakeholders, maar daar waar mogelijk
ook tot verrijking van het speelveld (de alternatieven en de invulling van de alternatieven).

• Het besluit om de Heesseltsche Uiterwaarden her in te richten is genomen in april 2012. Het project mag
daarom worden beschouwd als een autonome ontwikkeling. De uitvoering van het project start in 2016 en
wordt in 2019 afgerond.

Hoofdkeuzes

• In zowel MIRT2 als MIRT3 worden overheden en lokale stakeholders (bewoners, ondernemers en
belangengroeperingen) betrokken bij het ontwikkelen en beoordelen van alternatieven.

• Wij adviseren om in de MIRT2 fase een publieke procedure – met formele inspraak – te voeren. Dit heeft als
voordeel dat de discussie over nut en noodzaak en voorkeursbeslissing tijdig kan worden gevoerd en de
uitkomsten van de formele inspraak meegewogen kunnen worden in de Voorkeursbeslissing MIRT2. Zo
voorkomt u dat:

- stakeholders zich bij het nemen van een Voorkeursbeslissing MIRT2 niet gehoord voelen;
- tijdens de planstudie MIRT3 onnodig maatschappelijke en politiek-bestuurlijke onrust ontstaat

omdat de Voorkeursbeslissing MIRT2 is genomen en belanghebbenden daarop niet hebben kunnen
inspreken;

- MIRT3 formele instanties (met name de onafhankelijke Commissie m.e.r.) alsnog een discussie over
het nut en de noodzaak van het project gaan voeren en om nader te onderzoeken alternatieven
gaan vragen.

• De Structuurvisie Waalweelde-West bevat het strategische, ruimtelijke beleid voor dit deel van de Waal.
Hiertegen is geen beroep mogelijk bij de rechter. Dit kan wel indirect, bijvoorbeeld middels een procedure
voor een bestemmingsplannen of omgevingsvergunning.
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Het lijkt ons om een aantal redenen niet verstandig om een aanvullende, gebiedspecifieke structuurvisie op
te stellen:

- het beleid conform Structuurvisie WaalWeelde West komt dan opnieuw ter discussie te staan;
- tegen een structuurvisie voor de hoogwatergeul is (opnieuw) geen beroep mogelijk bij de rechter;
- een structuurvisie is alleen bindend voor de opstellers;
- een nieuwe structuurvisie is verwarrend voor belanghebbenden en bestuurders.

Wij adviseren om – conform het MIRT-spelregelkader - in MIRT3 de planologische uitwerking plaats te laten
vinden. Gezien het brede belang dat de hoogwatergeul dient en de cruciale rol van deze maatregel in de
Voorkeursstrategie Waal en Merwedes, adviseren wij u om dat te doen via een provinciaal inpassingsplan
(PIP). Een PIP is naar ons idee de meest logische, planologische doorvertaling van de Structuurvisie
WaalWeelde West. Alternatief is een verankering via een gemeentelijke bestemmingsplanwijziging, maar dat
vraagt van de gemeenteraad van Neerijnen een belangenafweging die niet ophoudt bij haar
gemeentegrenzen. Bovendien legt dat een flink beslag op beschikbare middelen van de gemeente Neerijnen
(bemensing, tijd en financiën). Een Rijksinpassingsplan ligt wat ons betreft minder voor de hand nu het Rijk zo
uitdrukkelijk de regio vraagt om de planvorming ter hand te nemen.

• Voor de publieke procedure – met formele inspraak – in MIRT2 adviseren wij een plan-MER procedure. Het
plan-MER geeft een goed passend kader om de nut en noodzaak te onderbouwen en op strategisch niveau de
alternatieven te presenteren en af te wegen. Bovendien geldt vanuit de Nbwet ook de verplichting voor het
opstellen van een plan-MER omdat een zogenaamde passende beoordeling noodzakelijk is. Een passende
beoordeling is een natuuronderzoek wat verplicht is wanneer significant negatieve effecten op
instandhoudingsdoelen van Natura 2000 gebieden niet kunnen worden uitgesloten. Doordat het traject van
het plan-MER start met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (‘startnotitie’) kan direct bij het begin van de
planvorming aan alle betrokkenen duidelijk worden gemaakt wat er gaat gebeuren, wanneer en door wie.
Wanneer geen structuurvisie wordt opgesteld en in MIRT2 geen andere procedure behoeft te worden
doorlopen, zal dit een vrijwillig plan-MER zijn, met inspraak en advies van de Commissie m.e.r.. Voor het plan-
MER is Gedeputeerde Staten van de provincie bevoegd gezag.

• Qua scope van het project adviseren wij u om voorlopig uit te gaan van de hoofd- en nevendoelen, wettelijke
en beleidsmatige randvoorwaarden en regionale wensen & ambities zoals beschreven in de bandbreedte
studie en geactualiseerd op basis van de resultaten van het lopende MIRT-onderzoek. Voor het opstellen van
het plan-MER is het van belang om het studiegebied duidelijk te begrenzen. Als plangebied zien wij de
hoogwatergeul en het eiland Varik Heesselt dat daardoor ontstaat. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Wanneer een geul wordt aangelegd heeft kan dat gevolgen hebben voor de bereikbaarheid,
veiligheid en leefbaarheid van het eiland. Het studiegebied is groter en omvat het gebied waar – als
gevolg van de aanleg van een hoogwatergeul – relevante effecten zijn te verwachten. Dat is dus
het plangebied en het gebied daarbuiten tot waar mogelijk effecten optreden.

• Qua referentiesituatie adviseren wij u om uit te gaan van de situatie zoals die beschreven is in de rapportage
‘Effectbeoordeling Voorkeursstrategie Rivieren’. Dat betekent dat de volgende programma's/maatregelen
zijn afgerond:
- Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma: de dijkversterkingen die nodig zijn gebleken bij de eerste

en tweede wettelijke toetsing van waterkeringen;
- Programma Ruimte voor de Rivier om de Rijn in te richten voor een afvoer van 16.000 m3/s;
- Maatregelen die zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst en waarvoor de financiering geregeld is

(zogenaamde referentie + maatregelen). Dit betreft bijvoorbeeld de eerste zes Waalweelde projecten
(waaronder de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden).

- Stroomlijn (vegetatie in uiterwaarden op orde);
- Gebiedsreserveringen voor maatregelen op lange termijn, voor zover die zijn vastgelegd in de AMvB

Ruimte en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

• Wij adviseren verder om de alternatieven uit de pre-verkenning als vertrekpunt voor het MIRT2 proces te
nemen, maar wel ruimte te laten om deze alternatieven via een participatieproces verder te verrijken. Waar
dit vanuit stakeholders wenselijk is, moet er naar ons idee gelegenheid zijn om meekoppelingen opnieuw te
bezien en andere alternatieven (ook als die minder realistisch lijken) op tafel te leggen.

• Wanneer de meerwaarde van een hoogwatergeul Varik Heesselt ten opzichte van dijkversterking en –
verhoging in het kader van de Startbeslissing MIRT1 onvoldoende kan worden onderbouwd, valt naar ons
idee te overwegen om – net als in de rapportage ‘Effectbeoordeling Voorkeursstrategie Rivieren’ – een
referentiestrategie in de Verkenning MIRT2 mee te nemen. In de referentiestrategie beperkt de uitvoering
zich strikt tot de dijk en wordt niet gekozen voor een hoogwatergeul.
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De referentiestrategie zorgt voor een nauwe koppeling met de dijkopgave volgens het
hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP en de verkenning die in dat kader parallel aan de Verkenning
MIRT2 wordt uitgevoerd.

• Als eerste stap in de Verkenning MIRT2 adviseren wij om een beeldende gebiedsvisie op te stellen. In zo’n
visie ligt de focus op het identificeren van kansen op het gebied van wonen en werken, water, landschap,
recreatie en toerisme, infrastructuur, veiligheid en natuur. Een gebiedsvisie is te combineren aan een
belevingswaardenonderzoek door een sleutelpersoon uit de gemeente Neerijnen zoals dat vanuit de
klankbordgroep is aanbevolen en ook is gebeurd bij de Heesseltsche Uiterwaarden. Het is naar ons idee aan
te bevelen wanneer de gemeenteraad van Neerijnen de gebiedsvisie vaststelt, zodat een lokaal en bestuurlijk
fundament wordt gelegd onder de verkenning MIRT2 in zijn algemeenheid en onder de plan-MER in het
bijzonder.

• Voor de publieke procedure – met formele inspraak – in MIRT3 ligt een project-MER procedure voor de hand.
Het project-MER wordt gekoppeld met het ontwerp-projectplan Waterwet, het ontwerp-bestemmingsplan
en de ontwerp vergunningen ter inzage gelegd. Bevoegd gezag voor het project-MER is de provincie
Gelderland (GS). De gemeenteraad van Neerijnen is bevoegd gezag voor het bestemmingsplan en de
vergunningen (exclusief Nb-wet). Het projectplan Waterwet wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur
van het waterschap Rivierenland. De provincie Gelderland als coördinerend bevoegd gezag neemt vervolgens
een besluit over goedkeuring van het projectplan. Indien er sprake is van een provinciaal inpassingsplan, dan
verschaft het PIP tevens een juridische basis voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden aan de
waterstaatswerken. Als gevolg hiervan is een formeel projectplan in de zin van de Waterwet niet meer
noodzakelijk en kan achterwegen worden gelaten conform artikel 5.4, zesde lid, van de Waterwet.

Met deze keuzes achten wij de kans het grootst dat belanghebbenden zich gehoord voelen (zowel inzake nut en
noodzaak als alternatieven als in de besluitvorming) en wordt aan formele instanties zoals de Commissie m.e.r. én GS
en PS een duidelijke rol gegeven. Gemeente en waterschap kunnen – naast hun rol in de projectgroep – via inspraak
hun formele reactie geven, het Rijk is uiteindelijk aan zet bij de vaststelling van de voorkeursbeslissing MIRT2.

De hoofdstappen in het proces
De bovengenoemde hoofdkeuzes leiden schematisch tot het onderstaande proces voor MIRT2 en MIRT3 zoals
weergegeven in figuur 1. Vooralsnog is daarin uitgegaan van een planologische verankering via een
bestemmingsplanwijziging en nog niet via een provinciaal inpassingsplan.

Stappen Verkenning MIRT2
1. Uitbrengen notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER – met formele inspraak;
2. Uitwerken alternatieven, inclusief informele sessies met belanghebbenden en klankbordgroep;
3. Beoordelen alternatieven, inclusief informele sessies met belanghebbenden;
4. Opstellen Verkenningenrapport en plan-MER, inclusief informele raadpleging belanghebbenden en

klankbordgroep;
5. Vaststellen plan-MER door GS provincie Gelderland;
6. Procedure plan-MER inclusief formele inspraak en Advies cie. m.e.r.;
7. Keuze voorkeursalternatief – voorkeursbeslissing.

Keuzemogelijkheden Verkenning MIRT2:
1. plan-MER zónder voorkeursbeslissing in procedure vóórdat Minister MIRT2 besluit neemt.
2. plan-MER mét voorkeursbeslissing in procedure nádat Minister MIRT2 besluit neemt.

Wij adviseren optie 1. Op deze manier kan de inspraak mee worden genomen in Voorkeursbeslissing MIRT2. Nádat de
Minister een Voorkeursbesluit heeft genomen, kan deze in MIRT3 nog mee in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
voor de project-MER.

Stappen Planstudie MIRT3
1. Uitbrengen notitie Reikwijdte en Detailniveau project-MER – met formele inspraak.
2. Uitwerken uitvoeringsalternatieven, inclusief informele sessies met belanghebbenden en klankbordgroep
3. Beoordelen uitvoeringsalternatieven, inclusief informele sessies met belanghebbenden en klankbordgroep
4. Keuze voorkeursalternatief – uitvoeringsalternatief.
5. Opstellen ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-Projectplan Waterwet (of ontwerp-PIP), inclusief project-

MER, en informele raadpleging belanghebbenden en klankbordgroep.
6. Besluitvorming MIRT3
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7. Doorlopen gecoördineerde procedures bestemmingsplan, project-MER, projectplan Waterwet en
vergunningen, inclusief vaststellingen gemeentebestuur, waterschapsbestuur en GS provincie Gelderland óf
doorlopen gecoördineerde procedures PIP, project-MER en vergunningen.

8. Doorlopen overige vergunningsaanvragen
9. Vaststellen definitief bestemmingsplan/PIP

Keuzemogelijkheden Planstudie MIRT3:
De belangrijkste keuzemogelijkheid in MIRT 3
bestaat uit een planologische uitwerking middels
een bestemmingsplan, een provinciaal
inpassingsplan of een Rijksinpassingsplan. Een
provinciaal inpassingsplan kan in beeld komen als
provincie zelf meer regie wil op de planologische
uitwerking. Een bestemmingsplan geeft de
gemeente meer positie, passend bij de lokale
belangen en lokale karakter van de geul. Een
argument om voor een inpassingsplan te kiezen is
dat er sprake is van een belangenafweging die
niet ophoudt bij de gemeentegrenzen. Ook vervalt
de verplichting tot het opstellen van een
projectplan Waterwet (deze wordt onderdeel van
PIP).

Organisatie samenwerking overheden
Tijdens het MIRT-onderzoek hoogwatergeul Varik-Heesselt werken de gemeente Neerijnen, Waterschap Rivierenland,
Rijkswaterstaat Oost-Nederland, ministerie IenM en de provincie Gelderland intensief samen. De provincie Gelderland
voert de regie. Bestuurlijke opdrachtgever is gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland. Ambtelijke
opdrachtgever is Peter van de Kreeke, programmaleider WaalWeelde provincie Gelderland. Er is geen aparte
stuurgroep opgezet. Besluiten worden bestuurlijk voorbereid in de Stuurgroep Deltaprogramma Rijn en genomen in
het BO MIRT. Ambtelijk is een kernteam en een projectteam actief. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd
door het kernteam. Dit kernteam is opgebouwd uit deelprojectleiders die verantwoordelijk zijn voor deelprojecten. Bij
de formulering van deelprojecten is in terminologie rekening gehouden met het IPM-model dat ook bij andere
rivierprojecten door Rijkswaterstaat wordt gehanteerd. Het projectteam voedt het kernteam met informatie, geeft de
eisen mee die noodzakelijk zijn om tot een uitvoerbaar project te komen, pakt deelklussen op die nodig zijn voor
uitvoering van het project en bereidt het bestuurlijk overleg voor. Tot slot is een brede klankbordgroep samengesteld
met belanghebbenden.

Figuur 1.
Schematische weergave procesadvies
Verkenning MIRT2 en Planstudie MIRT3
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Voor MIRT2 lijkt deze organisatiestructuur ons prima werkbaar. Gezien het lokale, regionale en nationale belang in
combinatie met de schaalgrootte en impact van de hoogwatergeul pleiten wij echter voor de instelling van een aparte
stuurgroep. Naar ons idee zouden de gemeente Neerijnen, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat Oost-Nederland,
ministerie IenM en de provincie Gelderland daarin moeten participeren. Dit zijn partijen die verantwoordelijkheid
willen nemen voor de planvorming, organisatie en/of financiering van de hoogwatergeul. Voor het maken van
afspraken over de zeggenschap, de verdeling van taken en rollen, kosten, opbrengsten en risico's, de planning, de
projectorganisatie, etc. kan een bestuursconvenant worden opgesteld, maar de (adviesnota in het kader van de)
Startbeslissing MIRT1 kan in dat opzicht ook houvast bieden. Bestuurlijke besluiten worden uiteindelijk nog steeds in
BO MIRT genomen, maar de voorstellen daartoe worden dan door de nieuw in te stellen stuurgroep voorbereid en
door de Stuurgroep Deltaprogramma Rijn geaccordeerd.

Vanwege de beleidsmatig, procedurele, ruimtelijk en inhoudelijk samenhang raden wij tevens een nauwe koppeling
aan tussen de Verkenning MIRT2 van de hoogwatergeul Varik Heesselt enerzijds en de verkenning van de dijkopgave
binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma anderzijds. Deze dient door de bovengenoemde partijen nader te
worden vormgegeven. Naar ons idee zou het sterk zijn wanneer beide verkenningen onder één stuurgroep worden
uitgevoerd. Dat verhoogt de efficiency en zorgt voor een optimale, bestuurlijke afstemming tussen partijen onderling.

Naschrift
Naast bovengenoemde aspecten, kunnen ook andere aspecten van belang zijn voor het proces tijdens de planvorming
van de hoogwatergeul Varik Heesselt. Daarbij denken wij aan:

- de provinciale toetsing van de hoogwatergeul bij Varik-Heesselt aan haar ruimtelijk kwaliteitskader;
- de aan te vragen vergunningen en ontheffingen in het kader van de Omgevingswet, de NB-wet, De Flora- en

Flaunawet, de Ontgrondingenwet, de Waterwet etc.
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Revisie 04, d.d. 23 april 2015, MIRT 1 Verkenning Bandbreedte Hoogwatergeul Varik-Heesselt,  
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Onderwerpen Wensen en ambities 

 

Draagvlak-argumenten 
Thema Belanghebbenden hebben 

zorgen over: 

Bron Belanghebbenden herkennen 

kansen voor: 

Bron 

Wonen Dalende grondwaarde (nog 

verder) en moeilijke tot 

onmogelijke verkoop van 

woningen (schijnende 

gevallen). 

Gedeputeerde Josan 

Meijers, Erwin Klerx 

Artikel: Het waterschap 

april 2011, Neerijnen 

Magazine dec 2013, Trouw 

3 feb 2014 

Nieuwe woningen op de dijk met 

zicht over het nieuwe landschap 

(niet als verdienmodel), drijvende 

huizen. 

KBG: Bandbreedte 

studie hoog-watergeul 

Varik-Heesselt 26 mei 

2014 

Sloop van woningen, bedrijven 

en andere opstallen. 

KBG: Bandbreedte studie 

hoog-watergeul Varik-

Heesselt 26 mei 2014 

  

Passende en slagvaardige 

regelingen voor het uitkopen 

en verhuizen van bewoners en 

ondernemers 

(schaduwwerking). 

KBG Klankbord-

groepbijeen-komst 2014 
  

Afname leefbaarheid zorgt voor 

vertrek van huidige bevolking 

(leegloop) 

KBG: Klankbordgroep 

bijeenkomst april 2015 
  

Hoogwater-

veiligheid 

Nut en noodzaak 

hoogwatergeul voor het 

vergroten van de 

waterveiligheid (ook in relatie 

tot de 

waterveiligheidsmaatregelen 

die gedaan worden in 

Duitsland). 

Raad en college Neerijnen 

en Zaltbommel en 

vereniging Waalzinning : 

Artikel Gelderlander, 16 

januari en 11 februari 

2014 

Lagere investeringen in 

dijkversterkingen op het traject 

Varik-Nijmegen. 

Gedeputeerde Josan 

Meijers Artikel Trouw 3 

februari 2014 

Onveiligheid als gevolg van 

‘badkuipeffect’ ter hoogte van 

het eiland. 

KBG: Klankbord-

groepbijeenkomst 2014 
Behartigen belangen van lokale 

belanghebbenden door te 

participeren in het 

gebiedsproces.  

Wethouder Teus Kool 

Artikel Gelderlander 11 

februari 2014 

Probleemverplaatsing 

benedenstrooms (a.g.v. het 

sneller afvoeren van water). 

KBG: Klankbord-

groepbijeenkomst 2014 
  

Bereikbaar-

heid / infra 

structuur 

Bereikbaarheid van het ‘eiland’ 

Heesselt. 

KBG: Klankbord groep 

bijeenkomst 2014 
Verbeteren bestaande 

infrastructuur en bereikbaarheid 

(ook voor langzaam verkeer 

Klanbordgroep 

bijeenkomst april 2015 

Gevolgen voor bestaande 

infrastructuur en 

bereikbaarheid. 

KBG: Bandbreedte studie 

hoog-watergeul Varik-

Heesselt 26 mei 2014 

  

Recreatie en 

werk 

gelegenheid 

Aantasting karakter van het 

gebied door intensieve 

recreatie. 

 Ontwikkelmogelijkheden voor 

kleinschalige natuurlijke en 

recreatieve ontwikkelingen 

(horeca, golf- of ijsbaan, 

sportpark, hotel, minicampings 

ed.) = economische impuls voor 

het gebied 

KBG: Bandbreedte 

studie hoog-watergeul 

Varik-Heesselt 26 mei 

2014 en Klankbordgroep 

bijeenkomst april 2015 

  Werkgelegenheid (winkels, 

themabedrijven, 

revalidatiecentrum, ed.) 

Klankbordgroep 

bijeenkomst april 2015 

  Fiets- en wandelpaden over de 

dijken (autovrij m.u.v. 

bestemmingsverkeer) 

 

KBG: Bandbreedte 

studie hoog-watergeul 

Varik-Heesselt 26 mei 

2014 
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Draagvlak-argumenten 
Thema Belanghebbenden hebben 

zorgen over: 

Bron Belanghebbenden herkennen 

kansen voor: 

Bron 

Landbouw Gevolgen waterbeheer en 

maaiveldligging voor agrarisch 

gebruik (waardoor het te nat of 

te droog is). 

KBG: Bandbreedte studie 

hoog-watergeul Varik-

Heesselt 26 mei 2014 

Ruilverkaveling KBG: Klankbord groep 

bijeenkomst 2014 

Gevolgen voor 

werkgelegenheid agrarische 

sector agv het verdwijnen van 

landbouwgronden 

Klankbordgroep 

bijeenkomst april 2015 
  

Toename kwel KBG: Bandbreedte studie 

hoog-watergeul Varik-

Heesselt 26 mei 2014 

  

Versnippering percelen door 

tracé geul. 

KBG: Bandbreedte studie 

hoog-watergeul Varik-

Heesselt 26 mei 2014 

  

Energie Aantasting landschap door 

realisatie van windturbines 

en/of zonnepanelen 

KBG: Klanbordgroep 

bijeenkomst april 2015 
Energiewinning nieuwe dijken 

(zonne-energie en waterkracht). 

KBG 

Bandbreedte studie 

hoog-watergeul Varik-

Heesselt 26 mei 2014 

  Energieneutraal maken van het 

‘eiland’ Heesselt 

KBG: Bandbreedte 

studie hoog-watergeul 

Varik-Heesselt 26 mei 

2014 

Aanleg van 

de geul 

Jarenlange hinder als gevolg 

van graafwerkzaamheden 

(afsluiting wegen, 

geluidshinder, e.d.). 

KBG: Bandbreedte studie 

hoog-watergeul Varik-

Heesselt 26 mei 2014 

  

Stabiliteit van de dijken van de 

hoogwatergeul. 

KBG: Bandbreedte studie 

hoog-watergeul Varik-

Heesselt 26 mei 2014 

  

Afstemming tussen de planning 

en ambitie (normering) van 

verschillende projecten. 

KBG: Bandbreedte studie 

hoog-watergeul Varik-

Heesselt 26 mei 2014 

  

Beheer en 

onderhoud 

Onderhoud om het gebied 

open te houden (zodat het 

water niet snel genoeg 

afgevoerd kan worden). 

KBG: Verslag KBG 30 okt 

2014 
Kans voor natuurontwikkeling 

geul (dynamiek en variatie) 

KBG: Klanbordgroep 

bijeenkomst april 2015 

Herplant te rooien bos 

(compensatie) 

KBG: Bandbreedte studie 

hoog-watergeul Varik-

Heesselt 26 mei 2014 

  

Het waterbeheer op het 

toekomstige eiland (te hoog of 

te lage grondwaterstand) 

KBG: Klanbordgroep 

bijeenkomst april 2015 

  

Ruimtelijke 

kwaliteit 

Verdwijnen van de 

landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden van 

het gebied (openheid, 

monumenten e.d.) 

KBG: Bandbreedte studie 

hoog-watergeul Varik-

Heesselt 26 mei 2014 

Versterking leesbaarheid en 

oriëntatie van het gebied. 

KBG: Bandbreedte 

studie hoog-watergeul 

Varik-Heesselt 26 mei 

2014 

Het verwijderen van 

karakteristieke (fruit)bomen uit 

het landschap 

KBG: Verslag vierde KBG 

bijeenkomst (1 mei 2014) 
Versterking waterfronten (gebied 

grenzend aan het water) met 

zichtlijnen (uitzichtpunten) en 

riviergebonden bedrijvigheid 

KBG: Bandbreedte 

studie hoog-watergeul 

Varik-Heesselt 26 mei 

2014 

Kaal landschap in de geul zelf 

(bij voorkeur diversiteit 

aanbrengen) 

KBG: Klankbordgroep 

bijeenkomst april 2015 
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Draagvlak-argumenten 
Thema Belanghebbenden hebben 

zorgen over: 

Bron Belanghebbenden herkennen 

kansen voor: 

Bron 

Overige Behoud kerkhof KBG: Bandbreedte studie 

hoog-watergeul Varik-

Heesselt 26 mei 2014 

Hoogspanningskabel onder de 

grond. 

KBG: Bandbreedte 

studie hoog-watergeul 

Varik-Heesselt 26 mei 

2014 

  Glasvezel voor het hele gebied. KBG: Klankbord-

groepbijeen-komst 2014 

  Innovatie/informatie centrum 

hoogwaterveiligheid 

KBG: Klankbordgroep 

bijeenkomst april 2015 
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Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de

adviseurs en ingenieurs van Antea Group

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen

en wegen, realiseren woonwijken en

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken

bij thema’s zoals milieu, veiligheid,

assetmanagement en energie. Onder de

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een

allround en onafhankelijk partner voor

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group

zetten we deze expertise ook mondiaal in.

Door hoogwaardige kennis te combineren

met een pragmatische aanpak maken we

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.

Op deze manier anticiperen we op de vragen

van vandaag en de oplossingen van de

toekomst. Al meer dan 60 jaar.





MIRT1 Onderzoek hoogwatergeul Varik-Heesselt

Door de klimaatverandering verwachten we dat er in de toekomst meer water door de Waal zal stromen.
Het Rijk kiest in 2015 een aantal maatregelen om het water op een veilige manier af te voeren. Één van
deze maatregelen is de aanleg van een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt in de gemeente Neerijnen.
Deze hoogwatergeul levert een grote bijdrage aan de veiligheid. Dit MIRT-onderzoek is bedoeld om de
informatie te verzamelen, die nodig is voor een besluit over een Startbeslissing MIRT1. Na een positief
besluit is het mogelijk om een verkenning te starten.

Het MIRT-onderzoek hoogwatergeul Varik-Heesselt is uitgevoerd door een samenwerking van de gemeente
Neerijnen, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, ministerie I&M en de provincie
Gelderland. Het onderzoek is getrokken door de provincie Gelderland.

Het consortium Antea Group en HKV

Het voorliggende rapport maakt deel uit van de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden door
Antea Group en HKV lijn in water ten behoeve van het MIRT1 onderzoek. Antea Group is penvoerder en
verantwoordelijk voor het procesmanagement. Daarnaast levert Antea Group specialistische kennis op
het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, natuur, hydrologie, bodemkwaliteit, geotechniek en
archeologie. HKV zorgt voor de rivierkundige inbreng ten aanzien van effecten en ontwerp. In het ontwerp
worden de gestelde doelen op het gebied van hoogwaterbescherming en duurzaam vaarwegbeheer
geïntegreerd.

Samen versterken Antea Group en HKV elkanders specifieke kwaliteiten. In combinatie beschikken de
bureaus over een rijke ervaring met een groot aantal vergelijkbare projecten langs Nederlands grote rivieren.
Er is sprake van een gelijkwaardige samenwerking, waarbij onderling afspraken zijn gemaakt over de uit te
voeren werkzaamheden. Binnen de samenwerking zijn de lijnen helder en vertrouwd.


