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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding en doel 

In de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier zijn maatregelen 
opgenomen die leiden tot een daling van de maatgevende hoogwaterstand op de 
Rijntakken, de IJssel en de Maas. Het doel is om in 2015 het gewenste 
veiligheidsniveau gerealiseerd te hebben. Tegelijk wordt met de maatregelen de 
ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied verbeterd. Een van de voorgenomen 
maatregelen bestaat uit het verlagen van ca. 600 kribben in de Waal.  
 
Kribben zijn aangelegd met als doel om de rivier op zijn plaats te brengen en houden 
en vervolgens om land te winnen. Kribben zijn zeer belangrijk bij de afvoer van water, 
ijs, grind en zand. Ze zorgen ervoor dat de rivier zonder voortdurend baggeren 
voldoende diep blijft en er geen zandbanken ontstaan. Doordat ze dwars op de 
stroomrichting liggen hebben ze echter ook een opstuwend effect op de 
hoogwaterstanden. Door bodemdaling van het zomerbed ligt een steeds groter deel 
van de kribben voor een steeds langere periode boven water. Mede hierdoor zijn de 
kribben inmiddels hoger dan strikt noodzakelijk voor hun functionaliteit. Verlaging van 
de kribben vergroot het doorstroomprofiel en leidt daarmee tot een daling van de 
maatgevende hoogwaterstanden. De uitvoering van de kribverlaging is in 
verschillende fasen verdeeld. Een deel van deze fasen is al afgerond of nog in 
uitvoering. 
 
Het project Kribverlaging Waal uit de PKB bestond oorspronkelijk uit vier maatregelen: 
 
W1:  maatregel Kribverlaging Waalbochten 
W2: maatregel Kribverlaging Midden Waal  
W3: maatregel Kribverlaging Waal Fort Sint Andries  
W4: maatregel Kribverlaging Beneden-Waal 
 
Maatregel W1 (kribverlaging Waalbochten) is komen te vervallen omdat de 
dijkverlegging bij Lent zoveel waterstandsdaling realiseert dat de voorgenomen 
kribverlaging op dit traject niet meer nodig is. Fase 1 (Pilot op W2):  verlaging van 
70 kribben tussen Nijmegen en Druten (rkm 888-900) op de Midden-Waal, bij wijze 
van pilot. Dit project is uitgevoerd in 2009. Doel van deze 1e fase was om ervaring op 
te doen met de aanbesteding en uitvoering, maar ook om de hydraulische en 
ecologische gevolgen van de kribverlaging goed in beeld te krijgen.  
Fase 2 (overige W2): Verlaging van de resterende kribben op de Midden Waal 
(rivierkilometer 886,8-911). De uitvoering start in september 2011. 
Fase 3 (W3 en W4):  W3 (914,8 – 934,2) en W4 (934,2 – 953,0). Dit rapport hoort bij 
fase 3.  
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Nieuw in het maatregelenpakket voor fase W3 en W4 is dat naast de kribverlaging ook 
langsdammen worden aangelegd tussen Wamel (ca. rivierkm. 911) en Ophemert (ca. 
rivierkm. 922). De maatregel langsdammen vervangt de maatregel kribverlaging op dit 
traject. De bestaande kribben achter de langsdammen worden verwijderd. De kribben 
tegenover de langsdammen op dit traject blijven intact. De staatssecreatris van 
Infrastructuur en Milieu moet nog besluiten (verwachting derde kwartaal 2011) of de 
maatregel langsdammen daadwerkelijk als alternatief voor een deel van de 
kribverlaging wordt uitgevoerd.  
 
Ten opzichte van de huidige kribben heeft een langsdam verscheidene voordelen: 
- tijdens hoogwater is de weerstand lager waardoor water nog sneller kan 

worden afgevoerd; 
- tijdens laagwater blijft de waterstand in de vaargeul hoger met als gevolg een 

grotere vaardiepte voor de scheepvaart; 
- betere ijsgeleiding; 
- forse reductie baggerinspanning; 
- minimalisatie invloed golfslag door scheepvaart op oevers; 
- vermindering dwarsstromingen op scheepvaart; 
- sterke verbetering ecologische ontwikkeling oevers. 
 
Langsdammen hebben als voordeel boven kribverlaging dat ze minder weerstand 
veroorzaken, doordat ze in de lengterichting van de rivier georiënteerd zijn. Tegelijk 
hebben langsdammen positief effect op de scheepvaartfunctie, de eventuele afvoer 
van ijs en de ecologische ontwikkeling van de rivier (zie ook hoofdstuk twee). 
 
Deze aspecten sluiten aan bij de visie ‘WaalSamen’. Langsdammen worden dan ook 
gezien als een volwaardig alternatief voor een deel van de voorgenomen 
kribverlagingen. Doorslaggevend hiervoor is de duurzaamheid van een dergelijke 
constructie en de kansen die het biedt om aan te haken met andere projecten, zoals 
de herinrichting van de uiterwaarden voor de Kaderrichtlijn Water 
 
De ingrepen kunnen effecten hebben op beschermde soorten planten en dieren, 
beschermde natuurgebieden en de Ecologische Hoofdstructuur. Daarom worden in dit 
rapport de ingrepen getoetst aan: 
- De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet). 
- De Flora- en faunawet (Ffwet). 
- De Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Voor een nadere toelichting van het wettelijk kader, zie bijlage 1. 
 
In het rapport wordt verslag gedaan van bronnenonderzoek zoals uitgevoerd voor het 
project Kribverlaging Waal (DHV, 2011a, 2011b), bepaling van de effecten op 
beschermde soorten planten en dieren (Ffwet) en beschermde natuurgebieden 
(Natura 2000 en EHS) en mogelijkheden voor mitigatie van de effecten. Het doel is zo 
veel mogelijk informatie te verzamelen om te bepalen of de ingreep kan leiden tot 
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overtredingen van de wetten en regels die toezien op bescherming van de natuur. Als 
dat het geval is, wordt bepaald onder welke voorwaarden ontheffing (Ffwet), 
vergunning (Nbwet) en/of ontheffing (EHS) kan worden verkregen. 
 
De aard van de maatregelen is nader beschreven in hoofdstuk twee. Deze 
beschrijving vormt uitgangspunt voor de huidige toetsing. Details over de wijze van 
uitvoering worden bij de aanbesteding door de aannemer in een werkplan vastgelegd. 
Indien nodig kunnen hiervoor in een later stadium aanvullende 
vergunningen/ontheffingen worden aangevraagd.  
 

1.2  Aanpak toetsing Natuurbeschermingswet 1998 

Het plangebied ligt deels in en deels aan of nabij Natura 2000-gebieden Uiterwaarden 
Waal en Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem. Een deel van het plangebied 
valt buiten de Natura 2000 begrenzing (zie hoofdstuk drie). Als de aanleg en het 
gebruik van langsdammen en de verlaging van de kribben negatieve effecten heeft op 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Waal of 
Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem, is een vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: “Nbwet”) vereist. Ook kunnen maatregelen 
om negatieve effecten te voorkomen, te verminderen of te compenseren nodig zijn.  
 
Om dit te kunnen bepalen moeten de mogelijke effecten op de habitattypen en 
soorten waarvoor het gebied is aangewezen in beeld worden gebracht. Dit kunnen 
zowel positieve als negatieve effecten zijn. De voorliggende rapportage kan 
beschouwd worden als een passende beoordeling. De centrale vragen van deze 
beoordeling zijn:  
- welke effecten op Natura 2000-gebieden (kunnen) optreden? 
- wat is de grootte van deze effecten (kwantitatief of kwalitatief)? 
- moeten deze effecten in het licht van de instandhoudingsdoelen voor deze 

gebieden als significant worden beschouwd? 
 
Meer in detail geeft deze rapportage antwoord op de volgende vragen: 
- Welke beschermde natuurgebieden (in dit geval Natura 2000-gebieden) liggen 

binnen de invloedssfeer van het project? Wat zijn de instandhoudingsdoelen 
voor deze natuurgebieden? 

- Wat is de ligging van het plangebied ten opzichte van de habitattypen, de leef-
gebieden van soorten of andere natuurwaarden waarvoor de betreffende 
natuurgebieden zijn aangewezen? Welke functies heeft het plangebied en zijn 
invloedssfeer voor deze beschermde natuurwaarden? 

- Welke effecten op beschermde natuurgebieden heeft de ingreep? 
- Welke maatregelen kunnen worden genomen om de effecten te vermijden of te 

verminderen? Hoe effectief zijn deze mitigerende maatregelen?  
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- Wat zijn de effecten van het plan/project als deze worden beschouwd in 
samenhang met andere activiteiten en plannen, met andere woorden, wat zijn 
de cumulatieve effecten? 

- Is nader onderzoek of compensatie nodig ? 
- Kunnen significante effecten (inclusief cumulatieve effecten) worden 

uitgesloten?  
- Moet voor het project een vergunning worden aangevraagd? 
 
De uitkomsten van het onderzoek kunnen als volgt zijn: 
- Er treden met zekerheid geen effecten op; er is geen vergunning nodig en 

evenmin aanvullende maatregelen. Aanbevolen wordt de conclusies van dit 
onderzoek aan het bevoegd gezag voor te leggen. 

- Er treden wel effecten op, maar deze zijn zeker niet significant; voor het project 
is een vergunning nodig, die kan worden aangevraagd op basis van deze 
passende beoordeling. Vooroverleg met het bevoegd gezag wordt aanbevolen. 

- Er treden wel effecten op, deze zijn mogelijk (of zelfs zeker) significant; voor het 
project is een vergunning nodig, die kan worden aangevraagd op basis van 
deze passende beoordeling. Het doorlopen van de ADC-toets is hiervoor 
noodzakelijk (zie bijlage 1). Vooroverleg met het bevoegd gezag is aan te 
raden. 

 
De effecten van de ingreep worden getoetst aan de instandhoudingsdoelen die voor 
het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal resp. Loevestein, Pompveld en Kornsche 
Boezem gelden. Deze zijn ontleend aan de ontwerp-aanwijzingsbesluiten van najaar 
2008 (ministerie van LNV, 2008a, b). Voor een invulling van het begrip significantie 
wordt gebruikt gemaakt van de Leidraad Significantiebepaling (Steunpunt Natura2000, 
2010; zie bijlage 2). 

 1.3 Aanpak toetsing Flora- en faunawet 

Bij de aanleg van de langsdammen en de uitvoering van de kribverlagingen zal 
rekening moeten worden gehouden met het huidige voorkomen van door de Flora- en 
faunawet beschermde soorten planten en dieren. Als de voorgenomen ingreep leidt 
tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, zal 
moeten worden nagegaan of een vrijstelling geldt of dat een ontheffing ex artikel 75 
van de Flora- en faunawet moet worden verkregen (zie bijlage 1).  
 
Dit rapport beschrijft de effecten van de ingreep op beschermde en/of bijzondere 
soorten planten en dieren. In dit rapport wordt ingegaan op de volgende vragen: 
- Welke beschermde soorten planten en dieren komen mogelijk of zeker voor in 

de invloedssfeer van de langsdammen en de kribverlagingen . 
- Welke effecten op beschermde soorten heeft de ingreep?  
- Kunnen de effecten een wezenlijke negatieve invloed op soorten hebben? 
- Worden verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden? Zo ja, 

welke? 
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- Moet hiervoor ontheffing worden aangevraagd? 
- Zijn er mogelijkheden voor mitigatie (vermindering) en compensatie van schade 

aan beschermde soorten? 
 
Deze rapportage kan dienst doen bij de onderbouwing van de ontheffingsaanvraag ex 
art. 75 Ffwet. De beoordeling van het voorkomen van en effecten op beschermde 
soorten is opgesteld op basis van het in 2008, 2009 en 2010 uitgevoerde veldwerk 
(Dorenbosch et al., 2008a; 2009a & Ekoza, 2010), de huidige ter beschikking staande 
kennis en inschattingen van deskundigen.  
 
De werkzaamheden worden net uitgevoerd onder het regime van de Gedragscode 
Flora- en faunawet van Rijkswaterstaat. Wel zal bij het opstellen van mitigerende 
maatregelen zo veel mogelijk de lijn van die gedragscode worden gevolgd. 
 
De toetsing is een bepaling en beoordeling van de huidige aanwezigheid van 
beschermde soorten planten en dieren in het plangebied, de functie van het 
plangebied en de directe omgeving voor deze soorten en de te verwachten effecten 
van de voorgenomen ingreep op beschermde soorten.  
 

 1.4 Aanpak nee, tenzij-toets EHS 

Het plangebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het 
ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke 
kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij-regime’. Als een 
voorgenomen ingreep de nee, tenzij-toets met positief gevolg doorloopt kan de 
ingreep plaatsvinden. Eventuele nadelige effecten moeten worden gemitigeerd en de 
resterende schade moet worden gecompenseerd. Als een voorgenomen ingreep niet 
voldoet aan de voorwaarden uit het nee, tenzij-regime dan kan de ingreep niet 
plaatsvinden (zie ‘Spelregels EHS’, ministerie van LNV & IPO, 2007, Ruimtelijke 
verordening Provincie Gelderland, 2010). 
 
Een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS is 
niet toegestaan. Tenzij: 
- Er sprake is van redenen van groot openbaar belang; 
- Er geen alternatieven zijn; 
- De resterende schade (na mitigatie) wordt gecompenseerd.  
 
De nee, tenzij-toets in de voorliggende rapportage geeft antwoord op de volgende 
vragen: 
- Wat zijn de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS ter plaatse van de 

ingreep? Hieronder vallen ook de beheertypen (natuurdoeltypen). 
- Welke effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS heeft de 

ingreep? 
- Zijn deze effecten als significant te kwalificeren? 
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- Hoe kunnen de effecten worden gemitigeerd of gecompenseerd? 
 
De wezenlijke kenmerken en waarden zijn omschreven in een streekplanuitwerking 
(Provincie Gelderland, 2006; Provincie Gelderland, 2009). De wezenlijke kenmerken 
en waarden zijn de actuele en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen 
voor het gebied. Het gaat daarbij om: de bij het gebied behorende natuurdoelen en -
kwaliteit, geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de 
waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en 
openheid, de landschapsstructuur en de belevingswaarde. De natuurdoelen zijn per 
perceel gespecificeerd als natuurdoeltype of beheertype. 
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 2 Ingreep en plangebied 

 2.1 Ruimte voor de Rivier 

In 2006 is de planologische kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier vastgesteld. 
De PKB heeft als doelstellingen waterbeheersing (bescherming tegen 
overstromingen) en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. 
Een van de maatregelen van de PKB is het verlagen van in totaal 750 Waalkribben 
tussen de Pannerdensche kop – bij Millingen aan de Rijn – en Gorinchem. De kribben 
worden verlaagd om de doorstroming en bergingscapaciteit van de rivier bij hoogwater 
te verbeteren. Gezien de autonome bodemdaling die in een deel van de Rijntakken 
heeft plaatsgevonden, geldt dat het gemiddelde niveau van de kribben inmiddels 
hoger ligt dan voor de scheepvaart noodzakelijk wordt geacht. Het verlagen van de 
kribben zorgt daarom voor een verminderde kans op overstromingen, zonder dat dit 
gevolgen heeft voor de scheepvaart. Verlaging van de hoogwaterstanden is ook 
belangrijk, omdat de maatgevende afvoer in de toekomst naar verwachting toeneemt.  
 
De eerste fase van de kribverlaging is inmiddels uitgevoerd (verlaging van 70 kribben 
tussen Beuningen en Deest). Voor deze ingreep is een monitoringsprogramma 
uitgevoerd voor morfologische en ecologische effecten (Van Kouwen & van der Wal, 
in prep., 2011). De voorbereidingen voor de uitvoering van fase 2 zijn momenteel in 
volle gang. Naar verwachting zal eind augustus 2011 het SNIP3-besluit voor fase 3 
worden genomen. Figuur 2.1 geeft een impressie van de kribverlaging voor en na de 
ingreep. 
 
Het project Langsdammen Waal sluit aan bij het project Kribverlaging Waal. Het 
project vormt een alternatief voor de voorgenomen kribverlagingen over ruim tien 
kilometer langs de Waal tussen Wamel (ca. rivierkm. 911) en Ophemert (ca. rivierkm. 
922). De geplande langsdammen vallen in traject W3 en een klein deel van W2 van 
het project kribverlaging Waal. In deze kribvakken worden de kribben verwijderd vanaf 
de zool van de krib tot aan de oeverlijn. Daarvoor in de plaats komt een langsdam op 
zo’n 90 meter uit de oever parallel aan de rivier. Daar achter ontstaat een vrij 
afstromende oevergeul zonder kribben (figuur 2.2). 
 
De huidige situatie (voor kribverlaging) vormt de referentie voor deze beoordeling. 
Wanneer de staatssecretaris daartoe besluit, zal op het genoemde traject de aanleg 
van langsdammen worden uitgevoerd in plaats van kribverlaging. Op het overige deel 
van de Waal wordt de kribverlaging volgens plan uitgevoerd. 
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Figuur 2.1 Artist impression van de kribverlaging in de Waal. 
 

 
Figuur 2.2 Artist impression van de langsdam in de Waal (R. de Koning). 

 2.2 Het plangebied 

Het plangebied omvat een traject van de Waal tussen Wamel en Gorinchem (figuur 
2.3 t/m 2.6). Het plangebied ligt geheel in de Provincie Gelderland. De kribverlagingen 
vinden plaats op het traject ‘Waal – Fort Sint Andries’ (W3) (rivierkm 914,7 – 934,2) en 
‘Beneden Waal’ (W4) (rivierkm 934,2 – 953,0). De langsdammen vallen binnen het 
traject W3, maar de maatregel begint zo’n drie kilometer stroomopwaarts daarvan, bij 
Wamel. De langsdam ligt om precies te zijn tussen rivierkm 911,5 en 918,2 aan de 
linkeroever van de Waal en tussen rivierkm 918,2 tot rivierkm 921,3 op de 
rechteroever van de Waal, tot Ophemert (figuur 2.3 t/m 2.6).  



 

13 

Het onderzoeksgebied voor de natuurtoets betreft voor de Flora en faunawet het deel 
dat direct onder invloed staat van de ingrepen op het gehele traject (rivierkilometer 
911,5 -953,0). Deze zone concentreert zich langs de rivieroever (verstoring) en de te 
verlagen of verwijderen kribben (aantasting leefgebied). Voor de toetsing aan de 
Natuurbeschermingswet 1998 worden de betreffende Natura 2000-gebieden 
beschouwd voor zover ze vallen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden, 
zowel voor permanente als tijdelijke effecten (zie paragraaf 3.1).  
  
Aan het beschouwde traject liggen de volgende gemeenten: 
W3: Tiel, West Maas en Waal, Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel; 
W4: Neerijnen, Zaltbommel, Lingewaal en Gorinchem. 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.3* t/m 2.6 Ligging plangebied en geplande ingrepen (kaart 1 t/m 4)  

  (Bron: RWS). 
 
* De strekdammen op kaartblad nr. 1 moeten rood zijn. (Bron: RWS). 
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 2.3 De ingrepen 

Het project omvat op hoofdlijnen twee soorten ingrepen: het verlagen van kribben en 
de aanleg van langsdammen, zie projectplan. Deze ingrepen worden op verschillende 
plaatsen uitgevoerd in het plangebied. Waar de langsdammen komen worden geen 
kribben verlaagd: ze worden achter de langsdam verwijderd en ter plaatse aan de 
overzijde van de rivier onaangetast gelaten. Als onderdeel van de maatregel 
langsdammen worden op twee locaties gestrekte oevers verwijderd. Als onderdeel 
van de maatregel kribverlaging worden op het traject W4 op vijf locaties verlande 
kribvakken verlaagd. Vier van deze kribvakken bevinden zich bij haveningangen 
(bijlage 5). Hier volgt een toelichting per type ingreep. 
 
Kribverlaging 
In fase W3 en W4 van het project Kribverlaging Waal worden in totaal 455 kribben 
verlaagd. Enkele kribben worden niet (of later) verlaagd omdat ze ook een functie 
hebben als haveningang, veerstoep en dergelijke dan wel omdat de verlaging met 
andere werkzaamheden wordt gecombineerd. De hydraulische taakstelling (gewenste 
daling van het maatgevend hoogwater) bedraagt 6 tot 8 cm. Hiertoe worden de 
kribben met 0,5 tot 2,0 m verlaagd. 
 
De breedte van het zomerbed van de Waal is op dit traject ongeveer 300-400 m. De 
afstand van de punt van een krib tot de uiterwaard aan de andere zijde is ongeveer 
250-300 m. 
 
Uitgangspunt bij de kribverlaging is om de kruin van de kribben te verwijderen, de 
kribben af te graven en vervolgens af te werken met stortsteen (figuur 2.7).  De hoogte 
van de verlaagde kribben is bepalend voor het hydraulische effect, de kribben dienen 
dus voldoende te worden verlaagd. 
 

 
Figuur 2.7 Schets verlaging kribben. 
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Voor de kribverlaging worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
– De bestaande zet- en stortsteen worden verwijderd en afgevoerd of mogelijk 

hergebruikt; 
– De onderliggende vlijlaag wordt verwijderd en afgevoerd; 
– De vrijgekomen grond wordt ontgraven en afgevoerd of mogelijk hergebruikt; 
– De perkoenpalen worden verwijderd en afgevoerd; 
– De ontstane verlaagde nieuwe kribrug wordt afgewerkt met een filterconstructie 

en stortsteen.  
 
Langsdammen 
In twee binnenbochten van de Waal tussen Wamel (km 911,5) en Ophemert (km 
922,0) worden de kribben verwijderd. Daarvoor in de plaats komt een langsdam op 
een afstand van circa dertig meter uit de huidige kribkop (zo’n negentig meter vanaf 
de huidige oever). Hierdoor ontstaat een brede stromende oevergeul achter de 
langsdam (figuur 2.2). De langsdam bestaat uit twee delen: een deel van ca. zeven 
kilometer op de linkeroever  (rivierkilometer 911,5 - 918,2) en een deel van ca. drie 
kilometer aansluitend stroomafwaarts daarvan op de rechteroever (rivierkilometer 
918,2 – 921,3) (figuur 2.3 t/m 2.6).  
 

 
Figuur 2.8 Gestrekte oever met verland kribvak bij Wamel (foto: W. Liefveld). 
 
Het principe van een langsdam is eenvoudig. De opbouw is in grote lijnen dezelfde als 
die van kribben, maar dan in de lengterichting van de rivier. Dit in tegenstelling tot 
kribben die dwars op de stromingsrichting liggen.  
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De hoogte van de langsdam is gelijk aan die van de kop van de huidige kribben. Hij 
ligt ongeveer 30 meter verwijderd uit de kop van de bestaande kribben, dus op zo’n 
zestig tot tachtig meter van de vaste oever (figuur 2.2). Het zicht op de rivier wordt niet 
belemmerd. In de langsdam komen op enkele plaatsen flexibele verlagingen om de 
water- en sedimenttoestroom achter de dam te reguleren. Afhankelijk van de 
gewenste toestroom naar de oevergeul kunnen deze verlagingen verder verlaagd 
worden door stenen te verwijderen of juist verhoogd door stenen toe te voegen. Op de 
locatie van het voetveer bij Tiel wordt een opening in de langsdam gelaten voor de 
vaarbewegingen van het veer. Op twee locaties waar momenteel geen kribben zijn 
wordt de aanliggende oeververdediging van stortsteen verwijderd en de grasoever 
afgegraven in lijn met de aansluitende oever. Het areaal van de gestrekte oevers dat 
wordt afgegraven is in totaal ca. 10 ha. De oeverbescherming wordt hier verwijderd 
zodat de nieuwe oever één geheel vormt met de rest van de oever achter de 
langsdam. Ten slotte wordt achter de nieuwe langsdam de waterbodem van de 
nieuwe oevergeul voor een deel verlaagd om voldoende waterstandsdaling te 
realiseren (zie onder).  
 
De langsdammen worden opgebouwd uit een zandlichaam, waarna een 
filterconstructie wordt aangebracht. Hierop wordt een bescherming aangebracht in de 
vorm van grove steenbestorting. De aannemer kan hiervoor deels gebruik maken van 
materialen afkomstig van kribverlaging (uit het project kribverlaging) en -verwijdering 
(in het traject van de langsdammen). De breedte van de bovenkruin zal circa 2 meter 
bedragen. De taluds worden aangelegd in een verhouding 1:2,5 (bijlage 3).  
 
Aan de achterzijde van de langsdam, tussen de bestaande oever en de geplande 
langsdam, ontstaat een langzaam tot snel stromende oevergeul met verschillende 
dieptes. Deze geul staat niet of nauwelijks onder invloed van golfslag en onnatuurlijke 
stromingspatronen, veroorzaakt door de scheepvaart in de hoofdgeul. De ecologische 
waarde van de oeverzone neemt hiermee aanzienlijk toe.  
 
Achter de langsdam worden de kribben verwijderd tot aan de vegetatiegrens op de 
oever. De stenen die in de waterbodem verwerkt zijn worden ook verwijderd. Omdat 
deze stenen vrij diep zitten, ontstaat ter hoogte van de voormalige kribben tijdelijk een 
patroon van kuilen. Door sedimentatie zullen deze kuilen naar verwachting in de loop 
der jaren steeds verder opvullen. De afgekapte kribben worden op de kop afgewerkt 
en zijn nog voor een klein deel zichtbaar voor ze onder het zand van de oever 
verdwijnen. In de vaste oever blijven de kribdelen die onder het zand verborgen zijn 
aanwezig. Door voortgaande erosie zullen delen van deze kribben op den duur 
waarschijnlijk deels blootgelegd worden. 
 
De bestaande kribben in de buitenbochten van dit traject blijven ongewijzigd; deze 
worden niet verlaagd. Wel worden de kribben tussen km 921,590 en km 920,820 
verlengd en verlaagd voor een goede stroomgeleiding. Hiermee worden ongewenste 
rivierkundige effecten als gevolg van een te abrupte overgang voorkomen. 
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Volgens hydraulische berekeningen ontneemt het lichaam van de langsdam zoveel 
ruimte aan het doorstroomprofiel, dat het nodig is de bodem van de oevergeul te 
verlagen om de gewenste waterstandsdaling te kunnen realiseren. Hiertoe wordt de 
bodem van de oevergeul met maximaal 2 meter verlaagd vanaf de inkassing van de 
langsdam. Vanaf hier loopt het talud flauw op (1:7) naar de oever tot het bestaande 
bodemniveau bereikt wordt. De ondiepe oeverzone (bij gemiddelde zomerafvoer 0-2 
m diep) blijft hierbij onaangetast. Dit is van groot belang voor de ecologische waarde 
van de oeverzone. 
 
De oevergeul op de rechter oever is smaller dan die op de linker oever. Bij vergraving 
van de waterbodem volgens bovenstaande werkwijze zou hier de zone van ondiep 
water verdiept worden. Om dit te voorkomen is voor de oevergeul op de linker oever 
de 0-2 m (-50 cm OLR) waterdiepte bij zomerafvoer als uitgangspunt genomen. Deze 
lijn wijzigt niet ten opzichte van de huidige situatie. Vanuit deze lijn gaat een talud met 
een helling van 1:3 naar beneden tot -min 4,75m OLR. Vanuit daar gaat het in een 
horizontaal vlak naar de inkassing. Dit betekent dat de bodem ter plaatse van de 
inkassing over een variabele afstand in het horizontale vlak met maximaal 2 m 
verlaagd wordt tot aan de 1:3 lijn.  

 2.4 De uitvoering 

Het gehele project wordt als een design & construct op de markt gezet. Hierbij worden 
functionele eisen gesteld aan de eindsituatie. Het uitvoeringsontwerp en de wijze van 
uitvoering wordt grotendeels door de aannemer bepaald. Aan de vormgeving van de 
langsdam worden meer functionele eisen gesteld dan aan de kribverlaging vanwege 
de hydraulische en morfologische complexiteit. De aannemer wordt gestimuleerd om 
in het uitvoeringsontwerp elementen op te nemen die de ruimtelijke kwaliteit 
bevorderen. Het gaat hierbij om de elementen: insteek in de oever, ronding van de 
kruin en, vooral optische, versmalling van de krib. Een van de mogelijkheden hiervoor 
is de vorm van de kruin te accentueren, zodat het karakter van een rivier met kribben 
duidelijker naar voren komt. 
 
Voor de voorliggende toetsing zijn we uitgegaan van de volgende 
vergunningvoorwaarden en proceseisen: 
- Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats over water; 
- Voor het vervoer van personeel kan ook gebruik gemaakt worden van 
 bestaande wegen. Dit geldt ook voor incidenteel benodigd materieel of 
 materiaal, maar niet voor de structurele aan- en afvoer van stortstenen en 
 zand; 
- Materialen die vrijkomen en niet hergebruikt worden, worden conform wet- en 
 regelgeving afgevoerd. 
 
Met de uitvoering wordt medio 2012 begonnen. De werkzaamheden lopen naar 
verwachting door tot half 2015. Vanwege de mogelijkheid van vertraging worden de 
benodigde natuurvergunningen/ontheffingen aangevraagd voor de periode t/m eind 
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2015. Werkzaamheden vinden uit praktisch oogpunt niet plaats bij hoge waterstanden, 
zoals in de winter. Er zal gewerkt worden met een kribbenpaspoort als instrument om 
zorgvuldig te werken. Dit is een beschrijving per krib, waarin wordt aangegeven met 
welke bijzonderheden rekening moet worden gehouden (bijvoorbeeld het gebruik door 
derden of dat deze krib onder archeologische begeleiding wordt verlaagd). Ook staat 
erin wat gevoelige perioden zijn van (in de omgeving) voorkomende beschermde 
soorten. Ook wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol dat de aannemer 
opstelt voor de uitvoering. Bij het project kribverlaging wordt lerend gewerkt. 
Ervaringen uit de eerdere 2 fasen van kribverlaging worden meegenomen in deze 3e 
fase. Er zal in elk geval verspreid over het hele traject tussen Tiel en Gorinchem op 
meerdere plekken tegelijkertijd gewerkt worden. Dit gebeurt juist ook om de gebieden 
te ontzien die in bepaalde tijden van het jaar gevoelig liggen voor verstoring 
(broedseizoen) of uitvoering (waterstanden, gebruikers). De langsdam wordt 
gaandeweg aangelegd tegelijk met het verwijderen en verlagen van de kribben. De 
kribverlagingen vinden in het Natura2000-gebied plaats aan één zijde van de rivier 
tegelijk.  

 2.5 Verwachte effecten 

 2.5.1 Kribverlaging, langsdammen en oeververlaging 

Het project kribverlaging en langsdammen Waal omvat twee verschillende typen 
maatregelen: in een deel van het plangebied worden de kribben verlaagd en in een 
deel worden ze helemaal verwijderd en komt er een langsdam in de rivier. De 
ingrepen zijn  grotendeels vergelijkbaar, maar er zijn ook enkele belangrijke 
verschillen. Dit geldt voor de uitvoering, maar ook voor de te verwachten effecten.  
 
Belangrijk verschil met de kribverlaging is dat bij de aanleg langsdammen de hele krib 
verwijderd wordt, bij kribverlaging is dit maximaal twee meter van de kruin. Dit heeft 
aanvullende effecten op:  
1)  soorten die zich ophouden in het onderste onderwaterdeel van de kribben;  
2)  stromingspatronen en morfologische processen in de oeverzone. 
 
Daarnaast wordt als nieuw werk een langsdam aangelegd parallel aan de oever. Dit 
heeft als aanvullende effecten: 
3)  bescherming oeverzone tegen scheepvaartgolven; 
4)  nieuw (vervangings)habitat voor soorten die op kribben leven.  
 
Aanvullend worden op twee locaties achter de langsdam de aanliggende oever 
inclusief de verdediging verwijderd en de oever verlaagd. Dit heeft consequenties 
voor: 
5)  aanwezige oevervegetatie; 
6)  soorten die foerageren op de grasoevers. 
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Deze paragraaf geeft een inschatting van de te verwachten hydraulische, 
morfologische en ecologische effecten. Meer precieze effecten op beschermde 
soorten, habitattypen en gebieden worden in de hoofdstukken 3, 4 en 5 beschreven.  
 

 2.5.2 Hydraulische effecten 

Bij het verlagen van kribben en de aanleg van de langsdam wordt de ruwheid van het 
zomerbed (hydraulische weerstand) verkleind. Daardoor kan er in perioden met hoog 
water meer water worden afgevoerd. Dit heeft een waterstandsverlaging van de rivier 
tot gevolg bij hoge afvoeren. Bij waterstanden onder de nieuwe kruinhoogte ontstaat 
geen verschil ten opzichte van de huidige situatie. Nu staan de kribben nog 100 dagen 
per jaar onder water. In de nieuwe situatie zal dit 265 dagen per jaar zijn (dus 100 
dagen per jaar boven water). Voor de trajecten W3 en W4 is de minimale 
waterstandsdaling 6-9 cm. Deze waterstandsverlaging is dermate beperkt dat de 
verandering in de overstromingsfrequentie van de uiterwaarden naar verwachting 
verwaarloosbaar is. In de toekomst worden steeds vaker hoge rivierafvoeren verwacht 
(afvoerpatroon wordt grilliger), waardoor de overstromingsfrequentie juist zal 
toenemen (De Wit, 2009). De uiterwaarden zullen nog steeds elk jaar inunderen. De 
waterstandsverlaging is niet dermate groot dat dit invloed heeft op de periode van 
inundatie. Wel verandert de waterstand bij extreem (maatgevend) hoogwater. Verder 
is het effect op het bovenstroomse deel van het traject het grootst, benedenstrooms 
zal er minder verandering optreden.  
 

 2.5.3 Morfologische effecten 

Morfologische effecten worden veroorzaakt door veranderingen in stromingspatroon 
en sedimenttransport. Het stromingspatroon in de huidige kribvakken worden 
gedomineerd door:  
1) de ligging van twee neren, waarbij er een diepe ontgrondingskuil 

benedenstrooms van de kribkop ligt; 
2) golfwerking door scheepsgolven en in mindere mate door windgolven; 
3) zuiging a.g.v. scheepspassages, waarbij de waterstand in het kribvak binnen 

enkele minuten meer dan een halve meter kan wisselen.  
 
Direct benedenstrooms van een reguliere kribkop wordt een ontgrondingskuil gevormd 
door turbulente stroming rondom de kribkop. Deze kuilen kunnen tientallen meters 
lang zijn en tot meerdere meters diep zijn (Hadel, 2001). Ontgrondingskuilen zijn 
favoriete locaties voor sportvissers omdat bepaalde vis zich hier concentreert 
(bijvoorbeeld barbeel) en de locaties goed bereikbaar zijn vanaf de kribkop. De grootte 
van de ontgrondingskuilen wordt beïnvloed door scheepvaart. Langs de linkeroever 
van de Midden Waal varen diepliggende opgaande schepen op korte afstand langs de 
belijning. De waterbeweging die dit veroorzaakt lijkt te leiden tot het afvlakken van 
ontgrondingskuilen en het verdiepen van de oeverzone buiten de ontgronding. De 
gemiddeld grootste kuilen zijn daarom te vinden in de Beneden Waal en langs de 
rechteroever van de Midden Waal. De kuilen zijn het grootst bij lange kribben en in 
buitenbochten (Van Kouwen & van der Wal, in prep., 2011).  
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Figuur 2.9 Schematische weergave van het stroombeeld in een kribvak bij een niet 

overstroomde krib. (Bron: Van Kouwen & van der Wal, in prep. 2011, 
aangepast uit: Ten Brinke, 2003). 

 
Kribverlaging 
Doordat de verlaagde kribben gedurende een langere periode onder water staan, is er 
ook gedurende een langere periode een meer natuurlijk stromingspatroon in de 
kribvakken. De stroming in een kribvak en om de kribkop is complex. Een vuistregel is 
dat de stroomsnelheid in een kribvak ongeveer 30% is van de stroomsnelheid in de 
vaargeul wanneer de krib niet overstroomd is. Als de kribben overstromen is de 
stroomsnelheid in het kribvak naar schatting 70-80% van de stroming in de hoofdgeul 
(pers. med. Van der Wal). Dit zal dus een groter deel van het jaar het geval zijn. Het 
deel van de waterkolom dat lager dan de krib ligt is dan echter nog relatief luw. Uit de 
resultaten van de monitoring blijkt dat het kribvakdagvolume als gevolg van de 
kribverlagingen afneemt. Dit is een teken van toegenomen dynamiek in de kribvakken, 
doordat ze langer meestromen (Van Kouwen & van der Wal, in prep. 2011).  
 
Welke invloed dit heeft op erosie- en sedimentatieprocessen is nog niet geheel 
duidelijk. Om deze effecten te onderzoeken wordt de bodemhoogte in een aantal 
kribvakken binnen de pilot (traject 1e fase rkm 888-900) gemonitord. Op dit moment 
zijn gegevens geanalyseerd van één hoogwaterseizoen. De gegevens van 2010 en 
januari 2011 zijn nog niet beschikbaar. Door de beperkte periode waarover gegevens 
beschikbaar zijn, zijn de conclusies nog slechts beperkt toepasbaar en nog niet te 
generaliseren. Voor bepaalde processen is geen éénduidig beeld te schetsen. 
Verdere monitoring en analyse zal naar verwachting meer duidelijkheid geven. 
Hieronder zijn voorlopige conclusies van de morfologische veranderingen 
opgenomen.  
 
Er treedt verandering op in de diepteverdeling van de kribvakken. De verschillende 
kribvakken waar de diepte gemeten is na de kribverlaging laten hiervan echter geen 
eenduidig beeld zien. De aanzanding lijkt toe te nemen op plaatsen waar al 
sedimentatie plaatsvindt en de erosie lijkt sterker te worden waar deze nu al optreedt. 
De bodemverandering en sedimentatie wijzen er echter op dat de dynamiek is 
toegenomen: zowel erosie (diepere delen van het kribvak) als sedimentatie (ondiepe 
deel) nemen toe in kribvakken bij verlaagde kribben. Ook is te zien dat de hoge 
oeverwal na kribverlaging meer zand ontvangt (mond. med. A. Sieben). 
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In de nieuwe situatie zal door de kribverlaging meer stroming en stromingsvariatie 
optreden. Verwacht wordt dat hierdoor meer erosie- en sedimentatieprocessen 
optreden. De verwachting is dat de diepteverdeling tussen de hoofdgeul en de 
kribvakken verandert. Door een toename van stroming over de kribben tijdens 
hoogwater, zal een deel van de bodem van de kribvakken eroderen en lager komen te 
liggen. De verwachting is dat oevers hierdoor landwaarts opschuiven. Doordat een 
kleiner aandeel van het rivierwater tijdens hoogwater door de hoofdgeul stroomt, zal in 
de kribvakken erosie optreden en zal de hoofdgeul een geringere diepte krijgen, 
omdat het substraat hier sedimenteert.  
 
Wel is duidelijk dat de ontgrondingskuil, die vóór het verlagen van de kribben 
benedenstrooms van de kribkop aanwezig was, minder diep wordt. Ondanks dat deze 
kuil ondieper wordt, blijft deze bestaan, ook na het verlagen van de kribben.  
 
Na uitvoering van de kribverlaging zal naar verwachting de frequentie van 
vaargeulonderhoud niet veranderen ten opzichte van de huidige situatie (vrijwel 
permanent in het laagwaterseizoen). Ook de methode en locaties zijn naar 
verwachting hetzelfde. Omdat de frequentie, locatie en methode van het baggeren 
niet wijzigen zijn effecten op natuurwaarden niet te verwachten. 
 
Langsdammen 
Bij de aanleg van langsdammen is geen sprake meer van kribvakken. Het 
theoretische kribvakdagvolume is dus nog groter dan bij kribverlaging. De oever 
stroomt dus meer met de rivier mee. Cruciaal is echter dat de onnatuurlijke golf- en 
stromingsdynamiek door scheepvaartpassage verdwijnt. De resterende 
stromingsdynamiek is uitsluitend die van de actuele rivierafvoer met hogere snelheden 
in de winter en lagere in de zomer. Over het dwarsprofiel van de geul is volgens de 
rivierkundige modellen een grote variatie in stroomsnelheid, variërend van lage 
snelheden in de ondiepe oeverzones en op de bodem van de geul (vanaf 0 m/s) tot 
hogere snelheden bovenin de waterkolom en in de smalle delen van de geul (tot 1 
m/s). De stroomsnelheid ligt in het grootste deel van de geul tussen 0,5 en 0,75 m/s 
bij een afvoer van 2.266 m3/s (afvoer Bovenrijn). In de zomer zijn deze 
stroomsnelheden lager door de lagere afvoer. 
 
Bij de aanleg van de langsdammen ontstaat op acht plaatsen een verbinding met de 
hoofdgeul doordat telkens ongeveer 200m van de dam verlaagd is. (ca 1,5 km van de 
9,5 km). Dit beïnvloedt het stromingspatroon als volgt: 
1) De neren verdwijnen, de stroming wordt meer parallel aan de oever. Mogelijk 

ontstaan nieuwe neren bij de openingen in de dam.  
2) De golfwerking vermindert, omdat scheepgolven tegengehouden worden door 

de dam. In de buurt van de openingen in de dam zullen de golven wel de 
nevengeul inlopen, maar ze zullen breken op de drempels in de dam. Hierdoor 
zijn ze veel van hun energie kwijt voor ze bij de oever aankomen. Windgolven 
kunnen nog wel aanwezig zijn. 
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3) Zuiging zal afnemen maar waarschijnlijk niet helemaal verdwijnen (bij 
openingen in de dam blijft deze werking optreden).  

 
Morfologische veranderingen zullen voornamelijk optreden bij een hoogwater.  Achter 
de drempels in de langsdam kunnen ontgrondingskuilen ontstaan terwijl het daar 
geërodeerde zand en grind een eindje verder in de zijgeul afgezet wordt. Afhankelijk 
van het sedimentaanbod en de afmetingen van de drempels in de dam kunnen 
mogelijk zelfs nieuwe zandplaten voor de oever ontstaan. Dit is in Duitsland het geval, 
maar daar zijn de dimensies van de geul veel kleiner.  
 
De kribben die in het plangebied weggehaald worden liggen in de binnenbochten van 
de Waal en zijn daardoor relatief kort. De ontgrondingskuilen zullen in het plangebied 
minder groot zijn dan op trajecten langs buitenbochten. Door het verwijderen van de 
kribben ontstaat een geleidelijker en natuurlijk stroombeeld op de oevers. De 
ontgrondingskuilen en de diepe kuilen die ontstaan door het verwijderen van de 
kribben zullen zich vullen met sediment en dus ondieper worden. De functie als 
stroomluwe plek die zich in de huidige situatie concentreert in de ontgrondingskuilen 
(door de diepte) is dankzij de langsdam verspreid over een veel groter deel van het 
kribvak te vinden (ondiepe zones). Omdat bij de aanleg van de langsdammen de 
kribresten in de oever niet verwijderd worden, blijven ook nog beschutte zones in de 
oever aanwezig. Het gehakkelde oeverpatroon tussen de kribben blijft hierdoor 
zichtbaar, zij het veel kleinschaliger. Naar verwachting zal het zand rond de nieuwe 
kribkoppen eroderen en zal de oeverlijn zich naar achteren verplaatsen. Lokaal zullen 
steilwanden ontstaan met nieuwe strandjes ervoor. Op den duur zal zich een nieuw 
evenwicht op de oevers instellen met bijpassend talud. Op plekken waar bomen op de 
oever staan, ontstaat aanvullende variatie in stromingspatronen rond de wortels van 
deze bomen. Aanwezigheid van stromingsluwe plekken achter de langsdam is 
cruciaal voor de functie van opgroeigebied voor jonge vis. 
 
Al met al wordt het leefmilieu in de oevergeul minder dynamisch dan in de huidige 
kribvakken. De verwachting is dat de maatregelen leiden tot een veel natuurlijker 
stromingspatroon in de oeverzone. Dit komt vooral doordat de onnatuurlijke 
golfwerking als gevolg van scheepvaart grotendeels verdwijnt. De ontgrondingskuilen 
zullen ondieper worden en dus minder luwte opleveren. Vergelijkbare condities met 
lagere stroomsnelheden zullen echter ‘verdund’ over de ondiepe oevers van het 
kribvak terug te vinden zijn.  
 

 2.5.4 Ecologische effecten (algemeen) 

Omdat de morfologische effecten van langsdammen en kribverlaging op onderdelen 
verschillen, verschillen ook de ecologische effecten. Het gaat hier vooral om de 
effecten op het waterleven, aansluitend bij de doelstellingen voor de Europese 
Kaderrichtlijn Water en specifieke beschermde soorten vanuit natuurwetgeving. 
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Kribverlaging 
Deltares heeft in 2010 in het kader van de pilot, op twee locaties proefprojecten van 
kribverlaging in de Waal gemonitord. Hierbij hebben zij onder meer visbemonsteringen 
uitgevoerd bij vijf kribben en kribvakken per locatie bij verlaagde en bij onverlaagde 
kribben (Van Kouwen & van der Wal, in prep. 2011). De bemonstering is eenmalig 
uitgevoerd in november.  
 
De soortensamenstelling lijkt door de kribverlaging niet te veranderen. Omdat de 
vangstaantallen relatief laag zijn geven incidentele vangsten weinig informatie. Zo zijn 
barbeel en snoek alleen bij verlaagde kribben gevonden en kopvoorn en rivierprik bij 
onverlaagde, maar dit kan op toeval berusten. Wel lijkt de abundantie bij niet-
verlaagde kribben iets hoger terwijl de soortenrijkdom en de gemiddelde grootte van 
de vissen juist iets groter is bij de verlaagde kribben. De aantallen vis zijn echter zo 
laag dat aan deze resultaten geen bindende conclusies verbonden kunnen worden 
(Van Kouwen & van der Wal, in prep. 2011). In de winter trekt vis zich terug in de 
luwere delen van de rivier, vaak nevenwateren, terwijl ze in het voorjaar juist de 
ondiepe oeverzones opzoeken.  
 
De kribvakken zijn ook bemonsterd op morfologische parameters. Hieruit blijkt dat de 
dynamiek in de verlaagde kribvakken toeneemt (kleiner kribvakdagvolume). De 
sedimentatie op de hoge oever neemt toe, op de lage oever lijkt juist erosie plaats te 
vinden. De substraatsamenstelling lijkt nauwelijks door de kribverlaging te worden 
beïnvloed. Wel vullen de ontgrondingskuilen zich duidelijk sneller. Omdat zich nog 
geen morfologisch evenwicht heeft ingesteld kunnen ook aan deze resultaten nog 
geen bindende conclusies worden verbonden (Van Kouwen & van der Wal, in prep. 
2011). 
 
De resultaten van de kribverlaging laten op het eerste gezicht zien dat deze ingreep 
weinig verandering in de leefcondities voor doelsoorten geeft. De kribvakken stromen 
langer mee, dus de stromingsdynamiek neemt toe, maar de golfdynamiek door 
scheepvaart blijft gelijk. Van langsdammen wordt wel een positief effect verwacht 
omdat het de negatieve effecten van golfslag uitsluit en de stromingspatronen op de 
oever veel natuurlijker laat verlopen.  
 
De langsdammen krijgen een grote meerwaarde als DLG de oevers gaat herinrichten 
als KRW-maatregel. De langsdam schept hiervoor mogelijkheden die er daarvoor niet 
waren. In plaats van de aanleg van smalle oevergeultjes kan voor KRW nu een groot 
deel van de oever achter de langsdam verlaagd worden en in contact gebracht 
worden met de rivier. Hier kan een zeer flauw oevertalud gehanteerd worden en kan 
vrije erosie en sedimentatie op de oevers plaatsvinden. DLG heeft intenties geuit voor 
deze plannen (pers med. Jans). 
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Langsdammen 
Om een beeld te krijgen van wat het effect kan zijn van langsdammen in de Waal voor 
effect op de ecologische waarden, bekijken we hier de resultaten van vergelijkbare 
projecten in binnen- en buitenland.  
 
Langsdammen van meer dan een kilometer zijn nog niet te vinden in de Nederlandse 
rivieren. Wel zijn op enkele plekken kleinere varianten van langsdammen aangelegd. 
Dit is vaak op plekken waar kribben minder handig zijn, bijvoorbeeld omdat er een 
kanaal op de rivier aantakt. Vanwege de verhoogde golfdynamiek door het draaien 
van de schepen is een langsdam dan een betere oplossing dan kribben. Een 
langsdam is vaak een alternatief voor een geheel verstevigde oever. Een aanliggende 
oeververdediging sluit natuurlijke oeverprocessen echter geheel uit. Daarom is een 
langsdam ecologisch en morfologisch wenselijker dan een geheel verstevigde oever.  
 
In de Lek is een langsdam te vinden tegenover Nieuwegein waar het Lekkanaal 
aantakt. De beste referentielocatie voor het huidige pilotproject langsdammen in de 
Waal is echter de nevengeul bij Opijnen. Deze nevengeul is in 1994 aangelegd door 
het verbinden van een aantal kribvakken achter een strekdam.  
 
Omdat dit een van de eerste nieuwe nevengeulen in Nederland is, heeft Rijkswater-
staat de morfologische en ecologische ontwikkeling ervan in de eerste vijf jaar goed 
gevolgd. De nevengeul is ontworpen met een zeer klein debiet (maximaal 1,2% van 
de hoofdgeul) om nadelige effecten voor de scheepvaart in de hoofdgeul te beperken. 
De stroomsnelheid in de geul blijkt relatief laag: maximaal 0,8 m/s. De morfologische 
activiteit is dan ook zeer gering, maar de geul zandt wel langzaam aan. 
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Figuur 2.10 Voorbeelden van langsdammen op de kruising Lek-Lekkanaal (foto links 
boven) en bij Opijnen (overig foto’s) [Bron: Google Earth en Tom Buijse]. 

 
De macrofaunagemeenschap in de nevengeul bevat veel bijzondere soorten die in de 
hoofdgeul niet of nauwelijks meer te vinden zijn. Het zijn echter vooral soorten die 
gebonden zijn aan vegetatie of slib en niet specifiek de gewenste stroomminnende 
soorten. Twee exoten, de Kaspische slijkgarnaal en de Kaspische vlokreeft, 
overschaduwen de inheemse stroomminnende soorten. Dit zijn beide soorten van 
hard substraat. Er komen wel meer stroomminnende soorten in de nevengeul voor 
dan voor de aanleg.  
 
Vooral voor vis blijkt de nevengeul bij Opijnen een belangrijke functie te vervullen. 
Hoewel algemene (eurytope) soorten dominant zijn, komen alle soorten van rivieren in 
de geul voor. Hieronder zijn ook alle stroomminnende soorten die kenmerkend zijn 
voor nevengeulen. De geulen blijken al direct na aanleg een belangrijke rol te 
vervullen als opgroeigebied voor karakteristieke riviervissoorten. De diversiteit aan 
jonge vis is dan ook relatief groot. Opvallend zijn de hoge dichtheden kopvoorn, 
serpeling, barbeel en sneep. Deze soorten zijn voor alle levensstadia afhankelijk van 
stromend water. Ook rivierdonderpad is in het verleden in de geul aangetroffen 
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(Kranenbarg, 2004), hoewel deze recent door de Kessler’s grondel (exoot) lijkt te 
worden verdrongen. Ook rivierprik komt in de geul voor (Simons et al., 2000). 
 
Er komen nauwelijks waterplanten of helofyten voor in de geul bij Opijnen. Wel zijn 
pioniervegetaties aangetroffen met slijkgroen en naaldwaterbies. Tijdens de 
najaarstrek zijn de flauwe oevers favoriet onder macrofauna-etende watervogels zoals 
oeverloper, grutto en wulp. 
  
De geul bij Opijnen levert duidelijk een serieuze bijdrage aan het herstel van 
leefgebied voor rivierorganismen. Belangrijk aandachtspunt is om ook op termijn de 
doorstroming voldoende in stand te houden. Flauwe, gevarieerde oevers met 
voldoende (variatie in) stroomsnelheid zijn cruciaal voor de gewenste ecologische 
ontwikkeling. Ook de lengte van de geul is belangrijk. De effecten van passerende 
scheepvaartgolven zijn met name via de uitstroomopening over minstens een 
kribvaklengte merkbaar. Ook bij de in stroomopening is de dynamiek hoog door 
passerende schepen. Het middendeel van de geul moet dus voldoende lengte hebben 
voor het vereiste beschutte milieu, zoals bij Opijnen het geval is. Bij de geul van 
Opijnen is ook een duidelijke gradiënt te zien van zandig substraat bij de 
instroomopening naar meer slibbig substraat in de rustige delen. In de oevergeul 
achter de langsdam zal het substraat op de oevers zandiger blijven door de grotere 
dynamiek bij hoge afvoeren.   
 

 
Figuur 2.11 De nevengeul van Opijnen valt bij zeer lage waterstanden grotendeels 

droog en stroomt dan niet meer mee (hier mei 2011). Jonge vis overleeft 
deze korte perioden in de diepere delen die water blijven bevatten.  
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De geul achter de langsdammen zal alle functies in de levenscyclus van vissen 
kunnen vervullen. Zo fungeren de nevengeulen in Opijnen en Gameren als 
opgroeigebied en zeer waarschijnlijk ook als paaigebied voor eurytope soorten. 
Typische stromingsminnende soorten als barbeel en kopvoorn hebben grindhoudend 
paaisubstraat met snelstromend water nodig. Dit vinden ze in de bovenloop van de 
Waal en de Rijn in Duitsland. De larven stromen met het water mee naar de 
benedenstrooms gelegen nevengeulen met rustiger water, waar ze verder opgroeien. 
Het gebied achter de langsdammen kan deze functie ook vervullen. Voor reofiele 
soorten als winde en riviergrondel kan het zandige substraat op de oever ook geschikt 
paaisubstraat vormen, zeker als er ondergelopen vegetatie te vinden is (Kranenbarg, 
2004). Volwassen vis verlaat de nevengeulen vaak om de rivier op te trekken. Omdat 
het gebied achter de langsdam ook diepe delen bevat (>3m), is die verplaatsing naar 
verwachting niet nodig en kunnen de meeste vissoorten hun hele levenscyclus achter 
de langsdam voltooien.  
 
In Duitsland heeft de rivierbeheerder met name in de Elbe langsdammen aangelegd 
die geschikt referentiemateriaal opleveren voor de Nederlandse situatie. De 
uitgebreide monitoringsprogramma’s geven goed inzicht in de effecten op 
verschillende parameters. De belangrijkste biologische graadmeter in de 
onderzoeksprogramma’s is macrofauna. 
  
Opvallend effect op de ecologische waarden van de Duitse langsdammen in de Elbe 
(BFG, 2008) is dat niet zozeer de soortensamenstelling of het aantal soorten 
macrofauna verandert, maar vooral de dichtheid aan organismen. Die is beduidend 
hoger achter de langsdammen dan in nabijgelegen kribvakken. Waardevol element 
blijken de erosiekuilen, omdat de geul ’s zomers droogvalt. In de kuilen blijft wel water 
staan. Hier zit veel macrofauna in. Waarschijnlijk komt dit omdat de vis in de 
erosiekuilen dood gaat en de macrofauna dus meer overlevingskans heeft (pers. med. 
Schoor). Het is echter niet duidelijk of dit echt een toegevoegde waarde is of een 
kwestie van een concentratie van organismen. Opmerkelijk genoeg komen deze 
erosiekuilen wel achter langsdammen en achterloopse kribben voor, maar niet in de 
standaard kribvakken. Belangrijke bevinding van het onderzoek is ook dat er relatief 
weinig exoten op de nieuw ingerichte locaties teruggevonden zijn. Vaak zijn dit juist de 
eerste soorten die de nieuw beschikbare niches koloniseren. De onderzoekers 
verwachten een hogere soortenrijkdom te kunnen bereiken wanneer het aandeel dood 
hout op de (natte) oever toeneemt. Dit baseren ze onder meer op onderzoek aan de 
soortenrijkdom op verschillende substraattypen in de Elbe. Hier zitten bovendien 
specifieke soorten bij die echt van dood hout afhankelijk zijn.  
 
De inrichting van de oevers is dus zeker van belang voor het ecologisch functioneren 
van de langsdammen (Schöll, 2011, Rödiger et al., 2011). Vegetatie en met name 
bomen op de oevers, zorgen voor een hogere soortenrijkdom in de waterfase. Ook 
variatie in de waterfase, zoals variatie in stroming en structuur, heeft een positief 
effect op de soortenrijkdom.  
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Deze resultaten kunnen niet los gezien worden van de specifieke kenmerken van 
deze langsdammen. Zo blijken de onderzochte geulen achter de langsdammen in de 
Elbe al vanaf het voorjaar afgetakt te raken. Dit in combinatie met de nauwe 
instroomopening en de beperkte hoogte van de dam blijken beperkende factoren voor 
de ecologische ontwikkeling van het gebied achter de langsdammen te zijn. Bij een 
geoptimaliseerd en vooral ruimer ontwerp kunnen de effecten dus nog gunstiger 
uitpakken, zo concluderen de onderzoekers.  
 
Een bekende en veel gerefereerde langsdam is die bij Walsum Stapp in de 
Niederrhein. De gemiddelde aantallen en dichtheden van macofaunasoorten zijn hier 
binnen de constructie van de langsdam onderzocht. De buitenzijde van de langsdam 
blijkt minder soortenrijk te zijn dan de binnenzijde van de langsdam. De meeste 
soorten zijn echter aangetroffen op een grindeilandje achter de langsdam. In dit 
project zijn ook veel exoten aangetroffen.  
 
Belangrijkste element van de langsdammen lijken de oever en de eventuele 
zandbanken of eilanden die ontstaan. Voor macrofauna is hout in en om het water een 
belangrijk element. 
 
Concluderend kan verwacht worden dat de oevergeul achter de langsdam naar een 
positieve uitwerking heeft op de dichtheden vis en macrofauna. Analoog aan wat we 
zien in Nederlandse nevengeulen zullen in de oevergeul ook meer karakteristieke 
riviersoorten voorkomen, die passen bij stromend water over zandige bodem. Soorten 
die afhankelijk zijn van dood hout of waterplanten hebben geen baat bij de huidige 
opzet van de langsdammen.  
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 3 Toetsing aan de Natuurbeschermingswet 
1998 

 3.1 Inleiding 

De Natuurbeschermingswet 1998 is sinds 1 oktober 2005 van kracht en 
implementeert de gebiedsbescherming uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen in 
de Nederlandse wetgeving. Het netwerk van Natura 2000-gebieden vormt de basis 
voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in Europa. De Natura 2000-gebieden 
herbergen dan ook habitattypen en soorten die op Europees niveau van belang zijn, 
door bijvoorbeeld de functie als schakel van internationale trekroutes van trekvogels. 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het voorkomen van beschermde habitattypen en soorten en de 
te verwachten effecten van de ingrepen. Voor de toetsingen van de effecten van de 
langsdammen in de Waal aan de natuurwetgeving is gebruik gemaakt van bestaande 
gegevens over de verspreiding van beschermde habitattypen en plant- en diersoorten. 
 
Voor het overkoepelende project Kribverlaging Waal zijn reeds verschillende 
natuurtoetsen uitgevoerd en is gericht veldonderzoek in het plangebied uitgevoerd. In 
deze toetsingen ging het alleen om de maatregel kribverlaging. In de voorliggende 
toetsing zijn ook de langsdammen meegenomen.  
De belangrijkste bronnen staan hieronder vermeld. Een volledige lijst van bronnen is 
te vinden in de literatuurlijst achterin dit rapport. 
- Inventarisaties in 2008 en 2009 door Bureau Natuurbalans – Limes Divergens 

naar vissen, planten en rivierrombout (Dorenbosch et al., 2008a en 2009a, 
Ekoza, 2010); 

- Bestaande vogelgegevens van zowel broedvogels als overwinterende vogels 
van SOVON (De Boer, 2008) en Lensink (et al., 2008);  

- Verspreiding van habitattypen volgens de Provincie Gelderland 
(www.atlasgroengelderland.nl); 

- Visgegevens van RAVON (2007); 
- Fact sheets voor soorten van de Habitatrichtlijn (Schut et al., 2008), 

broedvogels (Sierdsema et al., 2008) en niet-broedvogels (Lensink et al., 2008); 
- Concept beheerplan Rijntakken (Provincie Gelderland, 2010); 
- Natuurtoetsen kribverlaging (zonder langsdammen) (DHV 2009a, 2009b, 2011). 

 3.2 Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied 

 3.2.1 Begrenzing en karakteristieken Natura 2000-gebieden  

De uiterwaarden van de Waal op het traject W3 maken deel uit van Natura 2000-
gebied Uiterwaarden Waal. Traject W4 sluit voor een deel aan op het Natura 2000-
gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (figuur 3.1).  
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Figuur 3.1 Ligging plangebied en Natura 2000-gebieden (Bron: DHV). 
 
Uiterwaarden Waal 
Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal omvat het winterbed van de Waal en 
daarmee alle uiterwaardgebieden aan de noord- en de zuidoever van de Waal van 
Nijmegen tot aan Zaltbommel. De begrenzing aan de waterzijde ligt op de 
denkbeeldige lijn langs de kop van de kribben. De vaargeul valt dus buiten het Natura 
2000-gebied. Het gebied heeft een lengte circa 50 km en beslaat een oppervlakte van 
5.370 ha. Het gehele gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied, 583 ha is 
aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Dit betreft de Rijswaard en de Kil van Hurwenen. 
Het hele gebied zal als één Natura 2000-gebied onder de Nbwet worden 
aangewezen. Binnen het gebied valt ook het beschermd natuurmonument Kil van 
Hurwenen met een oppervlakte van 51 ha. Bestaande bebouwing, tuinen, erven, 
verhardingen en hoofdspoorwegen maken geen deel uit van het aangewezen gebied. 
Bovenstrooms grenst het gebied aan Natura 2000-gebied de Gelderse Poort.  
Het karakteristieke rivierenlandschap van het gebied Uiterwaarden Waal bestaat uit 
een breed, voornamelijk laaggelegen, hoogdynamisch winterbed. De reliëfrijke 
uiterwaarden bestaan voornamelijk uit graslanden, afgewisseld met enkele akkers, 
bosjes, bomenrijen, moerasgebiedjes en geïsoleerde oude riviertakken (strangen en 
geulen). Veel uiterwaarden zijn vergraven voor zand en/of kleiwinning. 
 
De delen die als Habitatrichtlijngebied zijn aangemeld, de Rijswaard en de Kil van 
Hurwenen, zijn uiterwaarden met oude meanders en hun oeverlanden en 
stroomruggen. Daarnaast liggen er enkele grote plassen (ontstaan door zand- en 
kleiwinning). Deze uiterwaarden bevatten soortenrijke glanshaverhooilanden, 
stroomdalgraslanden en open water, waar deels verlanding plaatsvindt. 
 
Aangezien de Nbwet geen onderscheid kent tussen Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden, zal het gebied worden aangewezen als één Natura 2000-
gebied. De begrenzing zal dan (vrijwel) gelijk lopen met de huidige grens van het 
Vogelrichtlijngebied.  
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Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 
Het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem bestaat uit drie 
deelgebieden. Alleen het gebied Loevestein ligt in de uiterwaarden van de Waal en is 
dus relevant voor deze natuurtoets. Pomveld en Kornsche Boezem blijven verder 
buiten beschouwing. Loevestein ligt in de provincie Gelderland in de gemeente 
Zaltbommel. Op hoofdlijnen omvat het deelgebied Loevestein het gebied gelegen 
tussen de Waal en de Afgedamde Maas, inclusief de strook aan weerszijden van de 
Nieuwendijk. Bestaande bebouwing, tuinen, erven, verhardingen en hoofdspoorwegen 
maken geen deel uit van het aangewezen gebied. 
 
Het landschap bestaat uit een brede relatief hoog gelegen uiterwaard met 
rivierduintjes en graslanden en natte moerasgebieden op locaties waar kleiwinning 
heeft plaatsgevonden en in verlande strangenstelsels. Het deelgebied Loevestein ligt 
rond het gelijknamige slot. Het zijn buitendijkse, deels bekade en deels onbekade, 
uiterwaardgebieden die langs de Waal en de Afgedamde Maas liggen. Het gebied 
wordt gekenmerkt door stroomdalgraslanden, (matig) voedselrijke graslanden, (matig) 
voedselrijke wateren en wilgen- en populierenbossen. De aangrenzende Boezem van 
Brakel is een binnendijks moerasgebied, dat na vergraving gevormd is in een 
komkleigebied. Hier zijn enkele wielen aanwezig. 
 
Het projectgebied ligt grotendeels binnen Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal 
(figuur 3.1). Het zomerbed tussen de kribben (de kribvakken) valt binnen de Natura 
2000-begrenzing, maar de hoofdvaargeul niet. Omdat de langsdam zo’n dertig meter 
uit de kribkoppen wordt aangelegd valt dit deel van de ingreep buiten het Natura 
2000-gebied. Er is echter wel sprake van externe werking. Het verwijderen van de 
kribben, de oeververgravingen en waterbodemvergravingen vallen binnen de Natura 
2000-begrenzing.  
 

 3.2.2 Instandhoudingsdoelen  

In het kader van de Natuurbeschermingswet dient te worden bepaald of de 
kribverlaging (mogelijk) significant negatieve effecten veroorzaakt op Natura 2000-
gebieden, in het licht van de instandhoudingsdoelen voor die gebieden. Hiertoe 
moeten de mogelijke effecten van de activiteit op dit gebied en op habitattypen en 
soorten, waarvoor het gebied is aangewezen of aangemeld in beeld worden gebracht. 
Ook positieve effecten als gevolg van bijvoorbeeld meer ruimte voor rivierdynamiek 
horen hier bij. 
 
Voor de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Waal en Loevestein, Pompveld en 
Kornsche boezem zijn ontwerp-aanwijzingsbesluiten in procedure gebracht 
(september 2008). De instandhoudingsdoelen beschrijven de doelen voor de 
instandhouding van habitattypen en leefgebieden en populaties van een aantal plant- 
en diersoorten (tabellen 3.1 t/m 3.4). Deze instandhoudingsdoelen zijn leidend 
geweest voor de toetsing in dit rapport. De aanwijzingsbesluiten – en daarmee de 
instandhoudingsdoelen – zijn nog niet definitief vastgesteld. 
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Voor het gebied Uiterwaarden Waal gelden ook zo geheten “complementaire” 
instandhoudingsdoelen. Deze doelen voor habitattypen en soorten van de 
Habitatrichtlijn gelden voor het hele Vogelrichtlijngebied gebied Uiterwaarden Waal. 
De complementaire doelen kunnen anders zijn dan de doelen binnen het gedeelte dat 
als Habitatrichtlijngebied is aangemeld. Naar verwachting zal dit onderscheid in de 
definitieve aanwijzing niet meer worden gemaakt. De complementaire doelen zijn ook 
gewoon instandhoudingsdoelen, waaraan de ingreep wordt getoetst. 
 
Tabel 3.1 Instandhoudingsdoelen voor habitattypen van Uiterwaarden Waal 

(Ontwerpbesluit, Ministerie van LNV 2008b). 
 

Naam Doel omvang 
habitattype 

Doel kwaliteit 
habitattype 

H3270 Slikkige rivieroevers = > 
H3270 Slikkige rivieroevers (complementair) > > 
*H6120 Stroomdalgraslanden = > 
*H6120 Stroomdalgraslanden (complementair) > > 
H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

> > 

*H910E_A Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) 

= > 

*H910E_A Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) (complementair) 

> > 

Prioritaire habitattypen zijn aangegeven met een asterisk (*). 
= betekent behoud 
> betekent toename (omvang) of verbetering (kwaliteit) 
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Tabel 3.2 Instandhoudingsdoelen voor soorten van Uiterwaarden Waal 
(Ontwerpbesluit, Ministerie van LNV 2008b). Populatiedoelen voor niet-
broedvogels zijn gebaseerd op het gemiddeld seizoensgemiddelde 
99/00-03/04 (SOVON & CBS, 2005). 

Naam Doel omvang 
leefgebied 

Doel kwaliteit 
leefgebied 

Doel populatie 

Soorten van de Habitatrichtlijn    
Zeeprik (regulier en complementair) > > > 
Rivierprik (regulier en complementair) > > > 
Elft (regulier en complementair) = = > 
Zalm (regulier en complementair) = = > 
Grote modderkruiper (regulier en 
complementair) 

= = = 

Kamsalamander (regulier en 
complementair) 

> > > 

Bever (regulier en complementair) = = > 
    
Broedvogels   (draagkracht 

voor ... 
broedparen) 

Porseleinhoen > en/of ... ... > 10 
Kwartelkoning > en/of ... ... > 30 
Zwarte stern > en/of ... ... > 20 
    
Niet-broedvogels   (seizoens-

gemiddelde) 
Fuut = = 90 
Aalscholver = = 260 
Kleine zwaan = = 9 
Kolgans = (<) = 5.500 
Grauwe gans = (<) = 2.400 
Brandgans = = 610 
Smient = (<) = 4.700 
Krakeend = = 50 
Pijlstaart = = 30 
Slobeend = = 90 
Tafeleend = = 190 
Kuifeend = = 530 
Nonnetje = = 6 
Meerkoet = = 780 
Kievit = = 1.100 
Grutto = = 70 
Wulp = = 160 

= (<) betekent achteruitgang ten gunste van enkele habitattypen of soorten toegestaan. 
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Tabel 3.3 Instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen van Loevestein, 
Pompveld en Kornsche Boezem (Ontwerpbesluit, Ministerie van LNV 
2008a). 

Naam Doel omvang 
habitattype 

Doel kwaliteit 
habitattype 

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden > > 
H3270 Slikkige rivieroevers > > 
*H6120 Stroomdalgraslanden = = 
H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

> > 

*H910E_A Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) 

= > 

Prioritaire habitattypen zijn aangegeven met een asterisk (*). 
= betekent behoud 
> betekent toename (omvang) of verbetering (kwaliteit) 
 
Tabel 3.4 Instandhoudingsdoelen voor soorten van Loevestein, Pompveld en 

Kornsche Boezem (Ontwerpbesluit, Ministerie van LNV 2008a). 
Naam Doel omvang 

leefgebied 
Doel kwaliteit 

leefgebied 
Doel populatie / overig 

Bittervoorn = = = 
Grote modderkruiper > > = 
Kleine modderkruiper = = = 
Rivierdonderpad = = = 
Kamsalamander = = = 

 
In beide gebieden komt ook het beschermde habitattype H6530_A Ruigten en 
zoomen (moerasspirea) voor. Voor dit habitattype zijn geen gebieden aangewezen, 
omdat dat niet nodig is voor de instandhouding van dit in ons land wijd verbreide 
habitattype. Het habitattype is wel op de kaart weergegeven, maar wordt niet in de 
effectbeoordeling betrokken. 
 
Voor beide gebieden gelden ook een aantal algemene instandhoudingsdoelen. De 
ingreep is zodanig beperkt dat deze algemene instandhoudingsdoelen niet in gevaar 
worden gebracht. Zij kunnen dan ook buiten beschouwing blijven. 

 3.3 Verspreiding van habitattypen en soorten  

 3.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf is beschreven welke beschermde habitattypen en soorten in het 
kader van de Natuurbeschermingswet 1998 in en rond het plangebied voorkomen en 
hun leefgebied hebben.  
 
Tabellen 3.5 en 3.6 geven een samenvatting van het voorkomen van habitattypen en 
soorten van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal en Loevestein, Pompveld en 
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Kornsche boezem, in en rond het plangebied. In de volgende paragrafen is hiervoor 
de onderbouwing en herkomst van informatie gegeven.  
 
Tabel 3.5 Samenvatting voorkomen habitattypen en soorten langs traject van de 

langsdammen en kribverlaging In Uiterwaarden Waal. 

Naam Voorkomen / functie 
Habitattypen  
H3270 Slikkige rivieroevers - 
*H6120 Stroomdalgraslanden - 
H6510_A Glanshaverhooilanden In of nabij plangebied 
*H91E0_A Zachthoutooibossen - 
  
Soorten van de Habitatrichtlijn  
Zeeprik  Doortrek in vaargeul 
Rivierprik  Doortrek in vaargeul, mogelijk opgroeigebied in plangebied 
Elft  Doortrek in vaargeul 
Zalm  Doortrek in vaargeul 
Grote modderkruiper  - 
Kamsalamander  - 
Bever  - 
  
Broedvogels  
Porseleinhoen - 
Kwartelkoning - 
Zwarte stern - 
  
Niet-broedvogels  
Fuut foerageren (open water); slapen (water) 
Aalscholver foerageren (open water); slapen (bomen, bos) 
Kleine zwaan foerageren (grasland); slapen (open water) 
Kolgans foerageren (grasland); slapen (open water) 
Grauwe gans foerageren (grasland, bouwland); slapen (open water) 
Brandgans foerageren (grasland); slapen (open water) 
Smient foerageren (grasland); dagrustplaats (open water) 
Krakeend foerageren (open water, moeras1, grasland) 
Pijlstaart foerageren (open water, moeras); dagrustplaats (open 

water) 
Slobeend foerageren (moeras, grasland); dagrustplaats (open water) 
Tafeleend foerageren (open water); dagrustplaats (open water) 
Kuifeend foerageren (open water); dagrustplaats (open water) 
Nonnetje foerageren (open water); dagrustplaats (open water) 
Meerkoet foerageren (moeras, grasland); dagrustplaats (open water) 
Kievit foerageer- en rustgebied (grasland) 
Grutto foerageer- en rust gebied (grasland) 
Wulp foerageer- en rust gebied (grasland) 
1 moeras is inclusief ondiep water. 
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Tabel 3.6 Samenvatting voorkomen habitattypen en soorten langs traject van de 
langsdammen en kribverlaging in Loevestein, Pompveld en Kornsche 
Boezem. 

Naam Voorkomen / functie 
Habitattypen  
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden - 
H3270 Slikkige rivieroevers - 
*H6120 Stroomdalgraslanden Nabij plangebied 
H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

- 

*H910E_A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) - 
  
Soorten van de Habitatrichtlijn  
Bittervoorn - 
Grote modderkruiper - 
Kleine modderkruiper - 
Rivierdonderpad Waarschijnlijk in plangebied 
Kamsalamander - 
 

 3.3.2 Habitattypen  

 
Figuur 3.2 Ligging habitattypen in Uiterwaarden Waal (traject W3)  
 (Gegevens: provincie Gelderland). 
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Figuur 3.3 Ligging habitattypen in Loevestein, Pomveld en Kornsche Boezem 

(traject W4) (Gegevens: provincie Gelderland). 
 
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (Loevestein, Pompveld & 
Kornsche Boezem) 
Het habitattype Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden is kenmerkend voor 
laagdynamische wateren met een goede waterkwaliteit. In het gebied bij Loevestein 
komt het habitattype voor in enkele geïsoleerde binnendijkse nevenwateren (figuur 
3.3). Dit habitattype kan daarom verder buiten beschouwing worden gelaten. 
 
H3270 Slikkige rivieroevers (Uiterwaarden Waal, Loevestein, Pompveld & Kornsche 
Boezem) 
Het habitattype Slikkige rivieroevers komt in het plangebied alleen voor langs 
nevenwateren, zoals de nevengeul bij Opijnen (figuur 3.2). In de kribvakken langs de 
rivier komt het habitattype momenteel niet voor. De rivieroever van de Waal is te 
dynamisch voor dit habitattype door de scheepvaartdynamiek. 
 
*H6120 Stroomdalgraslanden (Uiterwaarden Waal, Loevestein, Pompveld & Kornsche 
Boezem) 
Stroomdalgraslanden komen lokaal op korte afstand van het zomerbed van de Waal 
voor. In de Uiterwaarden Waal en bij Loevestein (op de Bloemplaat en op de oude 
zomerkade), worden kleine oppervlakten van dit habitattype aangetroffen die 
kwalitatief zeer waardevol zijn. Met name in het gebied bij Loevestein ligt het 
habitattype dicht tegen de kribvakken aan (figuur 3.3). Bij Hurwenen ligt een perceel 
stroomdalgrasland wat verder de uiterwaard in. Op de rivieroever zelf komen daar ook 
soorten uit het habitattype voor, maar dit is niet voldoende om aan het habitattype te 
voldoen. 
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Van oorsprong komt dit habitattype voor op de zandige oeverwallen en andere 
ruggen, maar het type kan ook voorkomen op zandige dijken. Voor 
stroomdalgraslanden zijn periodiek verse zandafzettingen na hoogwater en een 
gericht vegetatiebeheer (liefst maaibeheer, evt. begrazing) belangrijk voor de kwaliteit 
van het habitattype. Periodieke inundatie met basenrijk rivierwater is ook van belang 
om verzuring te voorkomen.  
 
H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) (Uiterwaarden Waal, 
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem) 
Glanshaverhooilanden komen op een paar plekken in het plangebied voor. De 
Rijswaard bij Zaltbommel is verreweg het belangrijkste terrein voor dit habitattype 
langs de Waal en tevens één van de gebieden die voor glanshaverhooilanden binnen 
Nederland de grootste bijdrage leveren. Verder komt het habitattype ook voor in de Kil 
van Hurwenen. Het habitattype ligt in Uiterwaarden Waal ligt op enige afstand van de 
rivieroever.  
Het habitattype komt ook voor in de Stiftsche waard, maar dat maakt geen deel uit van 
het gebied dat als Habitatrichtlijngebied is aangemeld. Voor H6510_A Glanshaver-
hooilanden geldt geen complementair doel voor het Vogelrichtlijngebied. Aangezien 
dit onderscheid bij de definitieve aanwijzing waarschijnlijk zal vervallen, is het de 
vraag of de Glanshaverhooilanden in de Stiftsche waard dan wel bescherming zullen 
genieten. 
 
In het Natura 2000 deelgebied Loevestein is 30,2 ha Glanshaverhooiland aanwezig. 
Dit habitattype komt op hogere delen van uiterwaarden voor en op kleihoudende 
grond van dijken. het komt hier niet in het plangebied voor. 
 
*H91E0_A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) (Uiterwaarden Waal, 
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem) 
Zachthoutooibossen komen op korte afstand van het zomerbed van de Waal voor. 
Langs het hele traject worden plaatselijk kleine oppervlakten van dit habitattype 
aangetroffen in de buurt van het plangebied (figuur 3.4). 
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Figuur 3.4  Satelliet-beeld uit 2010 van de Dreumelse waard met zachthoutooibos tot 

aan het zomerbed. Een groot deel van de wilgen in het kribvak is 
inmiddels gekapt (2011). 

 
 3.3.3 Habitatrichtlijnsoorten 

In figuur 3.5 zijn waarnemingen van vissoorten weergegeven waarvoor de gebieden 
Uiterwaarden Waal en Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem zijn aangemeld. 
Het betreft gegevens van RAVON van de periode 2000-2006. Recentere gegevens 
van onder meer Ekoza (2010) zijn niet in de figuur verwerkt. 
 

 
Figuur 3.5 Waarnemingen van relevante vissoorten 2000-2006. (Gegevens: 

RAVON). 
 
Trekvissen: zeeprik, elft en zalm (Uiterwaarden Waal) 
Voor de soorten zeeprik, elft en zalm heeft de Waal voornamelijk een functie als 
doortrekgebied. De soorten komen met name in de hoofdstroom (de vaargeul) voor en 
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minder in de kribvakken. Van elft zijn geen waarnemingen na 1989 bekend (Van 
Kessel & Kranenbarg, 2011). Zeeprik en zalm zijn in lage aantallen (en niet elk jaar) in 
de Waal aangetroffen bij verschillende bemonsteringen (Van Kessel & Kranenbarg 
2011, Van Kessel et al., 2010). Hieruit blijkt dat de vissen door het plangebied trekken 
op weg naar de voortplantingsgebieden bovenstrooms.  
 
Rivierprik (Uiterwaarden Waal) 
Ook de rivierprik gebruikt de Waal voornamelijk als doortrekgebied en komt dus met 
name in de hoofdstroom voor en minder in de kribvakken. Er zijn echter steeds meer 
aanwijzingen dat de soort ook in de onze grote rivieren paait. De aantallen rivierprik 
die voor de paai de Rijn intrekken zijn namelijk veel groter dan de aantallen die 
vervolgens richting Duitsland doortrekken om te paaien (Van Kouwen & van der Wal, 
in prep. 2011). Met name de grindige Bovenwaal komt als paaigebied in aanmerking. 
Er zijn nog geen waarnemingen van paaiende prikken in de rivier, maar er worden wel 
af en toe larven gevonden. De bekende paaigebieden van de rivierprik die door de 
Waal trekt liggen in Duitsland. Bovenstrooms en benedenstrooms van het plangebied 
zijn sporadische waarnemingen van rivierprik bekend (o.a. Van Kouwen & van der 
Wal, in prep. 2011, Patberg et al., 2005), onder andere bij de aantakking van de 
afgedamde Maas (figuur 3.5). Dit ligt echter buiten het Natura 2000-gebied 
Uiterwaarden Waal. In het plangebied binnen Uiterwaarden Waal is één priklarf 
gevangen in een kribvak (figuur 3.5). Waarschijnlijk betrof dit een larf van de rivierprik 
(op het oog echter niet van beekprik te onderscheiden). De soort is in het verleden 
ook aangetroffen in de nevengeul bij Opijnen (Simons et al., 2000).  
 
Larven leven tot vier jaar in het sediment van de rivieroevers met een voorkeur voor 
slibbige bodems met een hoog organisch stofgehalte, bijvoorbeeld met plantenresten 
(Winter & Griffioen, 2007). Door hun leefwijze zijn ze moeilijk te inventariseren. 
Daarom kan de bodemsamenstelling als belangrijke habitatfactor worden gebruikt om 
een indicatie te geven van de geschiktheid voor de rivierprik. Door een duiker is in 
2008, tijdens de inventarisatie voor de kribverlagingen, de bodem van vier kribvakken 
beoordeeld op geschikt substraat voor rivierprikken. Hieruit kwam naar voren dat er 
langs het onderzochte traject van de Waal (net bovenstrooms van het plangebied) in 
de kribvakken nauwelijks geschikte slibbanken voor larven van rivierprikken zijn 
(Dorenbosch et al., 2008a). 
 
Bittervoorn (Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem) 
De bittervoorn is gebonden aan laagdynamische wateren met waterplanten. Voor de 
voortplanting is de soort afhankelijk van zoetwatermosselen. De soort komt voor in 
enkele geïsoleerde nevenwateren bij Loevestein en niet in de kribvakken of hoofdgeul 
van de Waal. Deze locaties liggen buiten de invloedssfeer van de kribverlagingen en 
langsdammen. Om deze reden wordt de bittervoorn hier verder buiten beschouwing 
gelaten. 
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Grote modderkruiper (Uiterwaarden Waal en Loevestein, Pompveld & Kornsche 
Boezem)  
De grote modderkruiper leeft in modderbanken van rustige wateren en komt slechts 
sporadisch in de rivier voor (Van Kessel & Kranenbarg, 2011). De soort kan worden 
aangetroffen in stilstaande of langzaam stromende wateren, zoals sloten, vennen, 
plassen en meanders. De kribben en kribvakken maken geen onderdeel uit van het 
leefgebied voor deze soort. De grote modderkruiper kan verder buiten beschouwing 
worden gelaten. 
 
Kleine modderkruiper (Pompveld & Kornsche Boezem) 
De kleine modderkruiper is een soort van laagdynamische wateren (stilstaand of 
langzaam stromend). Kleine modderkruipers worden aangetroffen in sloten, beken, 
strangen en meren. Ze komen voor in wateren. De soort is aangepast aan een leven 
op en in de waterbodem en komt verspreid over heel Nederland voor. Wel is de soort 
bij de uitstroom van de Afgedamde Maas in de Waal waargenomen. Waarschijnlijk zijn 
dit individuen die afkomstig uit de Afgedamde Maas die laagdynamisch is. De Waal 
maakt echter geen belangrijk onderdeel uit van het leefgebied van deze soort. De 
kribben en kribvakken maken geen onderdeel uit van het leefgebied voor deze soort 
(Kessel & Kranenbarg, 2011). De kleine modderkruiper kan verder buiten 
beschouwing worden gelaten. 
 
Rivierdonderpad (Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem) 
Het gebied Loevestein is aangemeld voor rivierdonderpad. In dit gebied is de soort 
echter niet aangetroffen binnen de kribvakken (figuur 3.5). Omdat de soort lastig te 
bemonsteren is, is het voorkomen van de soort tussen de kribben echter niet geheel 
uit te sluiten. In het gebied Uiterwaarden Waal zijn wel enkele sporadische 
waarnemingen bekend (figuur 3.5). In dit gebied geldt echter alleen de 
soortbescherming onder de Flora en faunawet (zie hoofdstuk vier).   
 
Kamsalamander (Uiterwaarden Waal en Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem) 
De kamsalamander komt niet voor in de Waal zelf of op de directe oever waar de 
kribben liggen. De soort komt voor in stilstaande, geïsoleerde wateren met een goede 
onderwatervegetatie. De kamsalamander komt bijvoorbeeld in geïsoleerde poelen in 
de uiterwaarden voor, die ook bij hoge afvoer niet overstromen. Deze locaties liggen 
buiten de invloedssfeer van de kribverlagingen, langsdammen en oeververgravingen. 
Om deze reden kan de Kamsalamander verder buiten beschouwing worden gelaten. 
 
Bever (Uiterwaarden Waal) 
Het voorkomen van bevers is bekend van de nabije omgeving van het plangebied. De 
soort is kenmerkend voor het rivierengebied, maar komt niet in het hoog dynamische 
deel van de rivier nabij de hoofdstroom voor. Wel kan de bever het winterbed 
gebruiken als migratieroute, met name wanneer de oevers in de toekomst natuurlijker 
worden ingericht. De bever wordt langs de Waal voornamelijk aangetroffen in 
zandwinplassen, kleiputten of moerasbos. In het plangebied zijn waarnemingen van 
bever en beversporen bekend uit de Dreumelse waard (www.telmee.nl). 
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 3.3.4 Broedvogels 

Alleen Uiterwaarden Waal is aangewezen voor vogels. Loevestein, Pomveld en 
Kornsche boezem blijft dus buiten beschouwing. Waar hier gerefereerd wordt aan ‘het 
plangebied’ wordt bedoeld ‘het deel van het plangebied binnen Uiterwaarden Waal’. 
Het plangebied is niet vlakdekkend onderzocht op broedvogels.  
Het voorkomen van (broed-)vogels is bepaald aan de hand van database van SOVON 
(De Boer, 2008) aangevuld met informatie over voorkomen aan de hand van 
biotoopeisen, het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor Uiterwaarden Waal en gegevens uit 
de fact sheets voor broedvogels van Natura 2000-gebieden (Sierdsema et al., 2008).  
 
Porseleinhoen  
Het porseleinhoen prefereert natte en moerassige terreinen, zoals hoogvenen, natte 
graslanden, zoetwatermoerassen, geïnundeerde uiterwaarden en verlandingszones 
van kleiputten, met langdurig plas- dras staande gras-, russen- of zeggenvegetatie in 
liefst open landschap met ondiep, voedselrijk water. De Kil van Hurwenen is een 
bekende broedplek (www.synbiosis/alterra.nl) waarin 2009 nog een roepende vogel 
werd vastgesteld (waarneming.nl). Uit 2001-2006 zijn geen territoria van deze soort 
vastgesteld (De Boer, 2008). Op, tussen en nabij de kribben ontbreekt geschikt 
broedbiotoop voor deze soort (DHV, 2010, 2011). 
 
Kwartelkoning  
De kwartelkoning broedt bij voorkeur in redelijk open terreinen met een kruidenrijke 
vegetatie, zoals uiterwaarden van rivieren. Echter ook extensief beheerd gras- of 
akkerland, veenweidegebieden en incidenteel rietvelden, grienden, bosaanplantingen 
en boomgaarden behoren tot de broedbiotoop. De rijk gestructureerde hooilanden en 
ruigten in de rivieruiterwaarden vormen een belangrijk broedgebied van de 
kwartelkoning in Nederland. Het afgelopen decennium vormden de Uiterwaarden 
Waal daarvan een belangrijk deelgebied en komt de soort verspreid over het hele 
traject voor in lage dichtheden.  
De aantallen wisselen sterk van jaar tot jaar met in goede jaren meer dan 10 
roepende vogels en in slechte jaren geen. Een bekende broedplek is de Stiftse Waard 
waar in de meeste jaren verschillende exemplaren aanwezig zijn. Andere plekken zijn 
bijvoorbeeld Loevestein en in de uiterwaarden bij Hurwenen. Op, tussen en nabij de 
kribben ontbreekt een geschikt broedbiotoop voor deze soort. De kwartelkoning lijkt 
weinig verstoringsgevoelig gezien het voorkomen in druk bewandelde uiterwaarden. 
 
Zwarte stern  
De broedbiotoop van de zwarte stern bestaat vooral uit zoetwatermoerassen, vennen, 
uiterwaarden, plassen en sloten, en oevers van meren en langzaam stromende 
rivieren. Van belang is de aanwezigheid van drijvende waterplanten (vaak 
krabbescheer) of kunstmatige vlotjes waarop de nesten worden gebouwd. Plaatselijk 
nestelt de soort in slootkanten van graslanden en op drooggevallen modderplaten. 
Zwarte sterns broeden in de Uiterwaarden Waal alleen in de geïsoleerde wateren van 
de Kil van Hurwenen, waar 5-10 paar jaarlijks tot broeden komen (De Boer, 2008). Ze 
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foerageren op vis en insecten in de omringende oppervlaktewateren. Op, tussen en 
nabij de kribben ontbreekt geschikt broedbiotoop voor deze soort. 
 

 3.3.5 Niet-broedvogels  

Uiterwaarden Waal is aangewezen voor zeventien soorten niet-broedvogels (tabel 
3.2). Informatie over het voorkomen in Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal is 
gebaseerd op meerjarige gegevens van SOVON die geaggregeerd zijn voor dit gebied 
(www.sovon.nl) en op meer gedetailleerde telgegevens van SOVON die zijn 
opgevraagd voor de natuurtoetsen voor het project Kribverlaging Waal (SOVON 
gegevens over de periode 2002 t/m 2006, in De Boer, 2008). Voor het merendeel van 
deze soorten geldt dat de uiterwaarden een functie hebben als foerageergebied en in 
mindere mate als slaapplaats. Het plangebied herbergt in de winter aanzienlijke 
aantallen herbivore watervogels in de uiterwaarden (tabel 3.7). In het plangebied 
bevindt zich in de noordelijke uiterwaarden bij Wamel een belangrijk ganzen 
foerageergebied (figuur 3.6). Daarnaast foerageren vogels verspreid over de 
graslanden en plassen in de uiterwaarden, maar ook binnendijks buiten het Natura 
2000-gebied.  
 

 
Figuur 3.6  Dichtheid van ganzen in de winter in het gebied Uiterwaarden Waal 

uitgedrukt in kolgansdagen (Gegevens: SOVON). 
 
De meeste watervogels worden aangetroffen op de plassen in de uiterwaarden en niet 
op de rivier zelf (De Boer, 2008). Het gaat hier zowel om foeragerende visetende 
vogels als plantenetende watervogels die de plassen als rust- en drinkplaats 
gebruiken of hier foerageren. Slaapplaatsen van watervogels zijn vooral grote 
stilstaande of rustige wateren. In het plangebied is een belangrijke slaapplaats de plas 
in de Dreumelse waard (figuur 3.7). Verder is niet uitgesloten dat op de overige en 
kleinere plassen in de uiterwaarden vogels rusten/slapen, maar dit zullen geen grote 
aantallen zijn.  
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Binnen de herbivore (plantenetende) niet-broedvogels wordt onderscheid gemaakt in 
herbivoren die op het land foerageren en herbivoren die in water foerageren. 
Daarnaast zijn nog te onderscheiden: viseters, eenden die vooral op macrofauna 
(schelpdieren, waterkevers, insectenlarven, garnaaltjes enz.) foerageren en 
steltlopers. Onderstaand worden de soorten per groep behandeld. 
 

 
Figuur 3.7 Ganzen slaap- en foerageergebieden en weidevogelgebied. (Gegevens: 

www.gelderland.nl). 
 
Tabel 3.7 Overzicht voorkomen niet-broedvogels in Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden Waal in 2004-2009 ( www.sovon.nl).  

  seizoensgemiddelde  gemiddeld trend 
Soort   04/05  05/06  06/07  07/08  08/09 seizoensgem. sinds 99/00 

Fuut 61 62 78 69 55 65 ? 
Aalscholver 226 276 185 273 249 242 ? 
Kleine Zwaan 0 0 0 3 0 1 -- 
Kolgans 5.183 5.029 4.914 6.298 4.927 5.270 ? 
Grauwe Gans 3.615 3.505 3.942 4.046 3.917 3.805 ++ 
Brandgans 1.512 1.200 396 1.170 1.400 1.136 + 
Smient 2.799 2.711 2.260 2.117 1.862 2.350 -- 
Krakeend 76 104 126 158 184 130 ++ 
Pijlstaart 40 28 20 6 25 24 ? 
Slobeend 122 189 165 170 162 162 ++ 
Tafeleend 53 48 59 50 33 49 -- 
Kuifeend 415 630 498 532 471 509 ? 
Nonnetje 2 4 2 1 1 2 -- 
Meerkoet 382 445 462 590 530 482 - 
Kievit 275 592 337 405 314 385 -- 
Grutto 7 101 77 26 85 59 ? 
Wulp 64 108 205 169 156 140 ? 
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Herbivoren-land 
Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal is aangewezen voor verschillende soorten 
ganzen en de smient (tabel 3.2). Deze soorten foerageren voornamelijk op 
graslanden. De vogels foerageren in het gehele gebied, met de hoogste concentraties 
in de uiterwaarden nabij Brakel en Hurwenen (figuur 3.6). De plas bij Dreumel is een 
belangrijke slaapplaats (figuur 3.7).  
 
Kolgans 
De kolgans is een wintergast in Nederland in de periode november-maart. 
Productiegrasland vormt het belangrijkste foerageergebied, daarna akkerland 
(wintergraan, bieten, aardappelen, koolzaad en stoppelvelden (Lensink et al., 2008). 
Als slaapplaats worden ofwel de foerageergebieden, of allerlei wateren (zoet of zout), 
en zand- en modderbanken gebruikt, die tot enkele tientallen kilometers van de 
foerageergebieden kunnen liggen . 
 
In de Uiterwaarden Waal zijn aantallen kolganzen van nationale en internationale 
betekenis. Het gaat om een gemiddeld seizoensgemiddelde van 5.270 vogels (tabel 
3.7) die in het gebied foerageren en voor het merendeel ook slapen. Binnen het 
Nederlandse Natura 2000 netwerk leveren de uiterwaarden langs de grote rivieren de 
grootste bijdrage als foerageergebied voor de kolgans. De aantallen kolganzen zijn 
het hoogst in februari, wanneer duizenden tot meer dan 8.000 vogels aanwezig zijn 
binnen het plangebied (De Boer, 2008).  
 
Grauwe gans  
De grauwe gans is in Nederland zowel broedvogel als wintergast. Tijdens de rui 
foerageert de soort vooral op riet, maar vlak voor en na de ruiperiode ook veel op 
gras. De slaapplaatsen bevinden zich tot enkele tientallen kilometers van de 
foerageergebieden, op zoet of zout water, zand- en modderbanken . 
 
In de Uiterwaarden Waal zijn de aantallen grauwe ganzen van nationale en 
internationale betekenis. De gebieden hebben voor de soort o.a. een functie als 
foerageergebied en als slaapplaats. Het gebied is in Nederland voor de grauwe gans 
van middelgrote betekenis. De afgelopen jaren foerageerde ongeveer 2,8% van de 
Nederlandse vogels in de Uiterwaarden Waal. Het seizoensgemiddelde van de 
grauwe gans in het Natura 2000-gebied is 3.805 exemplaren (tabel 3.7). De ganzen 
foerageren verspreid over het gehele plangebied, vooral op de graslanden. De 
graslanden het dichtst bij de rivieroever zijn vaak wat minder aantrekkelijk omdat ze 
minder voedselrijk zijn. De plas bij Dreumel vormt een belangrijke ganzenslaapplaats 
(figuur 3.7). Jaarrond zijn grauwe ganzen in grote aantallen aanwezig in het 
plangebied. Telgegevens zijn alleen beschikbaar voor de periode september-april. In 
die periode wisselen de aantallen sterk per maand en per uiterwaard en de aantallen 
in het plangebied kunnen dan oplopen tot meer dan 3.500 vogels (De Boer, 2008).  
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Brandgans  
Brandganzen afkomstig uit de Russische broedgebieden concentreren zich in het 
najaar in Nederland, waar hoofdzakelijk op intensief beheerde graslanden wordt 
gefoerageerd. Ook in de wintergebieden foerageren brandganzen voornamelijk op 
grasland en plaatselijk ook op akkerland. De slaapplaatsen bestaan uit rustige 
wateren, zand- of modderbanken en kunnen tot enkele tientallen kilometers van de 
foerageergebieden liggen . 
 
In het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal zijn de aantallen brandganzen van 
internationale betekenis. Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal heeft voor de 
soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. In het plangebied vormt 
het grootste deel van de uiterwaarden foerageergebied. De plas bij Dreumel is een 
belangrijk slaapgebied (figuur 3.7). De brandganzen komen in het plangebied met 
name in januari-maart voor met 2.000 tot meer dan 5.000 vogels (De Boer, 2008).  
 
Smient  
Smienten verblijven met name in de periode november-maart in Nederland. In de loop 
van de winter foerageert de soort meer en meer in natte graslanden en neemt het 
belang van de binnendijkse gebieden en het rivierengebied toe. De soort maakt 
overdag gebruik van open water en ondergelopen graslanden om te rusten en 
foerageert ‘s nachts, maar in rustige gebieden wordt ook overdag gefoerageerd. 
Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal is van belang als slaapplaats en als 
foerageergebied. Smienten foerageren zowel binnen als buiten het 
uiterwaardengebied op graslanden. Langs het traject van de kribverlagingen en de 
langsdammen foerageren de smienten ‘s nachts in de uiterwaarden en binnendijkse 
graslanden en slapen ze overdag op de plas in de Dreumelse waard. 
 
De aantallen smienten in Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal vertonen een 
dalende trend (tabel 3.7). Dit komt onder meer door het omzetten van 
productiegraslanden in meer natuurlijke biotopen en verschuivingen binnen de 
foerageergebieden in Nederland. Het laatste komt mogelijk door verminderde 
jachtdruk in gebieden buiten Nederland en/of mogelijk een noordwaartse verschuiving 
van het overwinteringsgebied. 
 
Herbivoren-water 
Krakeend 
Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal heeft voor de krakeend onder andere een 
functie als foerageergebied. De krakeend is een typische soort van wateren en komt 
jaarrond in Nederland voor. De aantallen liggen het hoogst in de periode augustus-
december . De krakeend is een planteneter, die foerageert langs de oevers van de 
wateren waar ze verblijven. Ze houden van wateren met kunstmatige dammen, taluds 
en dergelijke; ze eten vooral draadalgen en wieren die op het stenige substraat 
groeien. Binnen het Natura 2000-gebied Uiterwaarden komen kleine aantallen 
krakeenden voor (tabel 3.7). Ze foerageren in het plangebied vooral in de 
uiterwaardplassen omdat waterplanten in dit deel van de rivier ontbreken. Binnen het 
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plangebied variëren de gemiddelden per maand van vele tientallen tot meer dan 150 
vogels (De Boer, 2008).  
 
Pijlstaart  
De pijlstaart komt in Nederland vooral voor als doortrekker en overwinteraar in de 
periode september-maart. De pijlstaart komt in het najaar en de winter veel voor in 
kwelders, slikken, zandplaten en akkerland (gemaaide graanvelden). In het voorjaar 
hebben ondiepe zoetwaterplassen en drassige graslanden de voorkeur. In de winter 
verblijven de grootste aantallen in het Wadden- en Deltagebied. Het Natura 2000-
gebied Uiterwaarden Waal heeft voor de pijlstaart onder andere een functie als 
foerageergebied voor kleine aantallen pijlstaarten (tabel 3.7). Binnen het plangebied 
gaat het om gemiddeld tientallen tot meer dan 80 vogels (De Boer, 2008). Voedsel is 
zowel plantaardig (zaden en wortelstokken van waterplanten) als dierlijk (waterkevers, 
insectenlarven, mollusken, kikkervisjes, garnalen) en wordt al grondelend van 
waterbodem opgevist tot ongeveer een halve meter diepte. In het gebied 
Uiterwaarden Waal vinden ze dit vooral in de nevenwateren. 
 
Meerkoet  
De meerkoet is een algemene en wijdverbreide soort die in Nederland jaarrond 
voorkomt. Gedurende het winterhalfjaar trekken veel vogels door en overwinteren 
grote groepen op grote oppervlaktewateren. De meerkoet overwintert met vele 
honderden vogels verspreid over het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal (tabel 
3.7). Binnen het plangebied gaat het om vele honderden tot meer dan 1.500 vogels 
(De Boer, 2008). De slaapplaatsen bestaan uit rustige, open wateren en de oevers 
van allerlei wateren. Meerkoeten foerageren voornamelijk op plantaardig materiaal en 
schelpdieren, in het water of op de oevers, maar in de winter ook op grasland.  
 
Kleine zwaan 
Kleine zwanen overwinteren in Nederland in watergebieden met veel waterplanten 
zoals de randmeren en in grote graslandgebieden. Ze voeden zich bij voorkeur met de 
knolletjes en wortelstokken van waterplanten, wat in de loop van de winter verschuift 
naar oogstresten en uiteindelijk gras. In het rivierengebied is het een zeldzame soort 
op doortrek of als wintergast (tabel 3.7, zie ook Lensink et al., 2008). Binnen het 
plangebied wordt de soort in zeer kleine aantallen (0-12) vastgesteld in de periode 
2002-2006 (De Boer, 2008). 
 
Viseters 
Fuut  
Voedselrijke zoete wateren met een ondiepe randzone en drijvende planten vormen 
een ideale biotoop voor futen, omdat deze veelal visrijk zijn. De Uiterwaarden Waal 
hebben voor de fuut onder andere een functie als foerageergebied. Binnen het Natura 
2000-gebied Uiterwaarden Waal komen kleine aantallen futen voor (tabel 3.7). Binnen 
het plangebied variëren de aantallen van vele tientallen tot meer dan 100 vogels (De 
Boer, 2008). Ze foerageren vooral op de uiterwaardplassen in het gebied. Ze 
foerageren vooral op de uiterwaardplassen in het gebied. 
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Aalscholver  
Aalscholvers komen jaarrond voor als niet-broedvogel in het Natura 2000-gebied 
Uiterwaarden Waal. Het gebied heeft o.a. een functie als foerageergebied en als 
slaapplaats. Met name in het voorjaar en najaar zijn de aantallen hoger (tabel 3.7). In 
Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal komen doorgaans honderden vogels voor. 
Binnen het plangebied variëren de aantallen van vele tientallen tot meer dan 500 
vogels (De Boer, 2008).  
 
Nonnetje  
Het nonnetje is een overwinteraar in Nederland met de grootste aantallen in 
december-maart. De soort verblijft vooral op het IJsselmeer. Vis vormt de 
voornaamste voedselbron. Bij strenge vorst verblijven grotere aantallen langs de grote 
rivieren en in het Deltagebied. Nachtelijke slaapplaatsen bestaan uit ongestoorde, 
beschutte wateren zoals de Dreumelse waard. Binnen het Natura 2000-gebied 
Uiterwaarden Waal komen kleine aantallen nonnetjes voor (tabel 3.7). Binnen het 
plangebied overwinteren zeer kleine aantallen (0-8) nonnetjes (De Boer, 2008).  
 
Macrofauna-eters 
 
Slobeend  
De slobeend komt jaarrond in Nederland voor. Met name in de periode augustus-
december en maart-april zijn vogels in Nederland aanwezig . De slobeend filtert met 
zijn gespecialiseerde snavel vooral ongewervelden uit het water. De Uiterwaarden 
Waal hebben voor de slobeend onder andere een functie als foerageergebied. 
Slobeend komt verspreid over het plangebied voor om te foerageren en gebruikt 
onder andere de plas in de Dreumelse waard als slaapplaats. Enkele honderden 
vogels verblijven gemiddeld in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal (tabel 3.7). 
Binnen het plangebied verblijven in september-april gemiddeld een paar honderden 
vogels binnen het plangebied (De Boer, 2008). De grootste aantallen worden 
vastgesteld in april met meer dan 300 vogels. De soort foerageert in dit gebied vooral 
in de nevenwateren. 
 
Tafeleend  
De tafeleend is in Nederland vooral een overwinteraar met de grootste aantallen in de 
periode september-december. De belangrijkste gebieden zijn het Markermeer, 
IJsselmeer en de randmeren. De soort foerageert met name op benthos 
(schelpdieren) en ondergedoken waterplanten en doet dit vooral ’s nachts tot op 
enkele meters diepte. Dagrustplaatsen bevinden zich op rustige zoete wateren, vaak 
in de luwte van dijken tot op vele kilometers van de foerageergebieden. Natura 2000-
gebied Uiterwaarden Waal heeft een gemiddeld seizoensgemiddelde van rond de 50 
vogels (tabel 3.7). Binnen het plangebied verblijven ruim honderd tot bijna 400 vogels 
(De Boer, 2008). In de Uiterwaarden Waal zijn de grootste aantallen te vinden in de 
Crobsche Waard, Dreumelse Waard en de Hondse Waard (De Boer, 2008). Deze 



 

53 

plassen worden gebruikt als slaapplaats en in de ondiepere delen wordt ook 
gefoerageerd. Tafeleenden foerageren verder verspreid over het plangebied 
 
Kuifeend  
De kuifeend is een algemene overwinteraar in Nederland met de grootste aantallen in 
het IJsselmeergebied . De kuifeend prefereert zoete, niet al te diepe wateren. De soort 
zoekt overwegend ‘s nachts naar voedsel, waarbij tot op enkele meters diepte wordt 
gefoerageerd op ongewervelde dieren (vooral driehoeksmosselen) en in mindere 
mate op plantenmateriaal. De dagrustplaatsen kunnen zich tot op vele kilometers 
(gemiddeld 3-5 km en maximaal 15 km) van de foerageergebieden bevinden en 
bestaan uit rustige, redelijk windstille wateren. In de Uiterwaarden Waal komt deze 
soort vooral voor in de Ochtense Buitenpolder, Drutense waarden, Hiensche 
Uiterwaarden, nabij IJzerdoorn, Crobsche waard en Oosterhoutse waarden (DHV 
2010, 2011). Binnen het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal gaat het in de 
winterperiode om vele honderden vogels (tabel 3.7). Binnen het plangebied gaat het 
om vele honderden tot meer dan duizend vogels (De Boer, 2008).  
 
Steltlopers  
De verspreiding van de steltlopers in de uiterwaarden van de Waal wordt in de 
winterperiode voornamelijk gestuurd door het voedselaanbod en het aanbod aan 
geschikt rustgebied. Ideaal habitat langs de Waal bestaat uit grasland in een open 
uiterwaard dat regelmatig inundeert of anderszins nat blijft met voldoende 
regenwormen en andere ongewervelden. Plas-dras situaties trekt steltlopers aan 
vanwege de goede bereikbaarheid van voedselbronnen en omdat natte gebieden ook 
geschikte rust- en slaapplaatsen herbergen. Rust- en foerageergebieden liggen 
doorgaans op minder dan 5 km van elkaar, voor grutto ook op meer dan 10 km 
(Lensink et al., 2008). De kribvakken zelf hebben momenteel geen functie voor deze 
soorten, drassige oevers van nevengeulen (zoals bij Opijnen) wel.  
 
Kievit  
De Uiterwaarden Waal hebben voor de kievit onder andere een functie als 
foerageergebied en als slaapplaats. Buiten het broedseizoen bestaat de biotoop van 
de kievit uit open terreinen; vooral grasland geniet de voorkeur. Verspreid in het 
gehele plangebied worden kieviten waargenomen (DHV, 2010, 2011). Binnen Natura 
2000-gebied Uiterwaarden Waal gaat het om vele honderden vogels (tabel 3.7). 
Binnen het plangebied gaat het doorgaans om vele honderden exemplaren (De Boer, 
2008). De aantallen kieviten zijn het hoogst tijdens de trektijd in maart-april en 
september-november. In de trektijd kunnen de aantallen binnen het plangebied pieken 
tot meer dan 1.500 vogels. Met name in de Crobsche Waard en in de graslanden bij 
Heerewaarden verzamelen zich dan vele honderden vogels.  
 
Grutto  
De Uiterwaarden Waal hebben voor de grutto onder andere een functie als 
foerageergebied. De grutto heeft buiten de broedtijd een voorkeur voor vochtige 
gebieden, waaronder vochtige graslanden en uiterwaarden. Over het gehele 
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plangebied worden beperkte aantallen grutto’s waargenomen (DHV, 2010, 2011). De 
aantallen wisselen jaarlijks sterk. Zo wisselt het seizoensgemiddelde in Natura 2000-
gebied Uiterwaarden Waal variërend van minder dan tien tot meer dan honderd (tabel 
3.7). Vooral de maand maart is belangrijk als de vogels arriveren uit de 
overwinteringsgebieden in Afrika en zich dan met name ophouden in natte gebieden 
zoals geïnundeerde uiterwaarden. In maart verblijven binnen het plangebied meer dan 
800 vogels (De Boer, 2008).  
 
Wulp  
De Uiterwaarden Waal hebben voor de wulp onder andere een functie als 
foerageergebied en als slaapplaats. De wulp heeft buiten het broedseizoen een 
voorkeur voor de het Waddengebied en de Zoute Delta waar respectievelijk 85% en 
11% van het landelijk aantal verblijft. Langs meren, rivieren en plassen, en op 
graslanden in het binnenland worden meer verspreid, maar veelvuldig foeragerende 
en slapende wulpen aangetroffen. Binnen het Natura 2000-gebied gaat het om 
honderd tot honderden vogels (tabel 3.7). Binnen het plangebied verblijven doorgaans 
vele tientallen tot meer dan honderd vogels voor (De Boer, 2008). In januari-februari 
zijn de aantallen het grootst met meer dan 300 exemplaren.  

 3.4 Effecten 

 3.4.1 Inleiding 

De effecten van de kribverlagingen en langsdammen worden alleen beschreven voor 
habitattypen en soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Waal en 
Loevestein, Pompveld en Kornsche boezem zijn aangewezen of aangemeld en 
waarvan het voorkomen binnen het traject van de ingrepen waarschijnlijk is c.q. niet 
kan worden uitgesloten. De effecten worden zowel voor de uitvoeringsfase (tijdelijk) 
als uiteindelijke situatie na ingebruikname (permanent) beschreven. Voor de 
beoordeling zijn we uitgegaan van de wijze van uitvoering zoals beschreven in 
hoofdstuk twee. Naast negatieve effecten worden ook positieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen beschouwd. 
In de conclusie (paragraaf 3.7) is een tabel opgenomen waarin de effecten per 
habitattype en soort zijn samengevat. 
Om te beoordelen of de voorgenomen activiteiten mogelijk gevolgen kunnen hebben, 
is per habitattype en per soort gekeken naar: 
-  de plaats van voorkomen;  
-  de karakteristieken van het habitattype of de soort;  
-  de gevoeligheid voor de relevante verstorende factoren. 
 
Uit deze analyse komen de te verwachten effecten voor het betreffende habitattype of 
de betreffende soort naar voren. Vervolgens is dit effect gerelateerd aan de 
instandhoudingsdoelen van het habitattype respectievelijk de soort. Bij deze afweging 
zijn de volgende aspecten in beschouwing genomen: 
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-  wat zijn de instandhoudingsdoelen van het habitattype of de soort? 
- wordt de omvang of de kwaliteit van het habitattype of het leefgebied van de 

soort aangetast en zo ja in welke mate? 
-  wat is de populatieomvang van de soort en hoe groot is het deel van de 

populatie dat door de voorgenomen activiteit wordt beïnvloed? 
-  wat is de staat van instandhouding van het habitattype of de soort? 
- welke factoren bepalen de staat van instandhouding, als deze niet gunstig is? 

Dragen de effecten daaraan bij? 
- zijn er cumulatieve effecten, door de samenloop met andere plannen en 

projecten? 
 
De bepaling van de effecten en de beoordeling daarvan in termen van significantie 
volgt in beginsel de Leidraad significantie bepaling (Steunpunt Natura2000, 2010). 
 
Hieronder worden de effecten die voor de beschermde natuurwaarden van belang 
kunnen zijn kort toegelicht. 
Vernietiging van habitattype of leefgebied. Dit kan optreden als de krib, een te 
verlagen kribvak of te verwijderen gestrekte oever onderdeel uitmaakt van de 
groeiplaats van een habitattype of het leefgebied van een soort waarvoor een Natura 
2000-gebied is aangewezen. Vernietiging kan ook optreden door transport of opslag 
van materiaal en materieel. 
Veranderingen in waterstanden en dynamiek. De ingrepen zijn erop gericht om bij te 
dragen aan een lagere waterstand, vooral in een situatie van hoge waterstand. Dit kan 
leiden tot andere patronen van sedimentatie. erosie, inundatie en toe- en afvoer van 
voedingsstoffen en basen.  
Vertroebeling. Door de graafwerkzaamheden kan vertroebeling van delen van de rivier 
optreden. Dit kan leiden tot verminderde geschiktheid als leefgebied, bijv. door 
zuurstofloosheid. 
Verstoring. Leefgebieden van diersoorten en vogels kan optreden door de 
werkzaamheden en transportbewegingen. 
 
De volgende effecten zijn niet nader beschouwd, omdat op voorhand duidelijk is dat 
deze van geen belang zijn. 
Effecten van stikstofuitstoot en -depositie. Uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak 
door het materieel en de transportmiddelen waarmee de werkzaamheden worden 
uitgevoerd kan in beginsel tot een verhoging van de stikstofdepositie op gevoelige 
habitattypen. In deze toetsing wordt er van uitgegaan dat deze depositie veel te klein 
is om op enige plaats tot merkbare ecologische effecten te leiden. De uitstoot is 
bovendien steeds maar tijdelijk en zeer lokaal. 
Vergiftiging. Het risico bestaat dat er bij de werkzaamheden in de bodem opgeslagen 
giftige stoffen vrijkomen. Om redenen van milieuhygiëne zal de aannemer de 
werkzaamheden zo moeten uitvoeren dat dit wordt verkomen. Er zullen dus ook geen 
effecten op de beschermde natuurwaarden optreden. 
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 3.4.2 Habitattypen 

H3270 Slikkige rivieroevers 
Het habitattype H3270 slikkige rivieroevers komt momenteel niet voor in de kribvakken 
langs de rivier zelf (figuur 3.3 en 3.4). Van de werkzaamheden zelf zijn dan ook geen 
negatieve effecten te verwachten op dit habitattype.  
 
De gehele Waal is door zijn relatief hoge dynamiek en lage uiterwaarden wel de 
belangrijkste rivier voor H3270 slikkige rivieroevers (zie ontwerp-aanwijzingsbesluit). 
Onder meer door de effecten van scheepvaartgolven, ontwikkelt het habitattype zich 
tot nu toe vooral langs nevengeulen en niet langs de directe rivieroever. Dit blijkt 
onder meer uit het grote areaal H3270 slikkige rivieroevers bij de nevengeul van 
Opijnen (zie figuur 3.3). 
 
In de nieuwe situatie zal door de kribverlagingen en de langsdam meer 
stromingsvariatie en morfodynamiek optreden (paragraaf 2.5). Verwacht wordt dat 
hierdoor meer erosie- en sedimentatieprocessen optreden, wat positief kan zijn voor 
H3270 slikkige rivieroevers dat baat heeft bij hoge dynamiek (pioniersituaties). De 
omvang van deze erosie- en sedimentatieprocessen is echter moeilijk te voorspellen 
(Van Kouwen & van der Wal, in prep. 2011). Tegelijk blijft de ongunstige dynamiek als 
gevolg van scheepvaart aanwezig op de trajecten waar alleen kribverlaging 
plaatsvindt. Op het traject waar de langsdammen worden aangelegd liggen de oevers 
met toegenomen dynamiek grotendeels beschut tegen de scheepvaartgolven. Het 
project langsdammen levert naar verwachting dan ook een positieve bijdrage aan het 
streven naar uitbreiding van H3270 slikkige rivieroevers op dit traject en staat de 
ontwikkeling ervan zeker niet in de weg. 
 
* H6120 Stroomdalgraslanden 
H6120 Stroomdalgraslanden van hoge kwaliteit liggen alleen bij Loevestein vlak bij de 
kribvakken (figuur 3.3). In het gebied Uiterwaarden Waal ligt het habitattype verder de 
uiterwaard in. In de twee te verwijderen gestrekte oevers komt het habitattype niet 
voor.  
 
H6120 Stroomdalgraslanden zijn afhankelijk van periodiek verse zandafzettingen en 
rivierwater dat incidenteel de wortelzone bereikt (en zo basen aanvoert die verzuring 
tegen gaan). Deze omstandigheden zijn van oorsprong vooral op actieve oeverwallen 
te vinden. Uit de monitoring van de kribverlagingen blijkt dat er mogelijk meer 
oeverwalvorming door zandafzetting op de oever te verwachten is. Bij de 
langsdammen is dit in nog sterkere mate te verwachten omdat de kribben helemaal 
verwijderd worden wat nog meer ruimte biedt voor natuurlijke morfodynamiek.  
 
De ingrepen hebben geen zodanige waterstandverlaging tot gevolg dat de 
basenaanvoer en daarmee de instandhouding van het stroomdalgrasland in gevaar 
komt. De inundatiefrequentie in het gebied verandert niet door de maatregelen 
(paragraaf 2.5.1). En de verandering in waterstanden is bij niet-maatgevende 
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hoogwaters minder dan 6 tot 8 cm, wat naar verwachting niet tot betekenisvolle 
verschillen in de basenaanvoer leidt. 
 
De aanwezige stroomdalgraslanden nabij de rivieroever bij Loevestein dienen te 
worden ontzien, ook voor eventuele verplaatsingen van materieel binnen de 
kribvakken. Voor deze locaties is in de ecologische begeleiding extra aandacht 
vereist.  
 
Hiervan uitgaande is er is geen sprake van negatieve effecten op dit prioritaire 
habitattype als gevolg van de kribverlagingen, de aanleg van langsdammen of de 
vergravingen van de verlande kribvakken in de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden 
Waal en Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem. Naar verwachting dragen de 
maatregelen zelfs bij aan de uitbreiding van (de omstandigheden voor) dit habitattype.  
 
H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 
Het habitattype H6510_A Glanshaverhooilanden komt op enkele plaatsen vlak langs 
het zomerbed van de rivier voor, echter buiten de kribvakken en buiten de kribvakken 
die verlaagd worden (figuur 3.4). Tijdens de werkzaamheden moeten de stukken met 
H6510_A glanshaverhooilanden wel gemeden worden, bijvoorbeeld als een kraan 
zich van het ene naar het andere kribvak verplaatst over het kribvakstrand.  
 
Dit habitattype is vooral afhankelijk van een juist (maai)beheer. De hydrologische 
omstandigheden veranderen niet zodanig dat effecten op het habitattype te 
verwachten zijn (paragraaf 2.5.1.). Er is daarom geen sprake van (significant) 
negatieve effecten als gevolg van de kribverlagingen en langsdammen in de Natura 
2000-gebieden Uiterwaarden Waal en Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem. 
 
*H91E0_A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)  
Op enkele plaatsen komt het prioritaire habitattype H91E0_A Zachthoutooibossen 
voor in de buurt van het zomerbed, maar (inmiddels) buiten de kribvakken (figuur 3.3). 
De werkzaamheden vinden buiten deze gebieden plaats en het habitattype wordt dan 
ook niet direct aangetast. Ook veranderen de hydrologische omstandigheden niet 
zodanig dat effecten op het habitattype te verwachten zijn (paragraaf 2.5.1).  
 
De hoeveelheid H91E0_A zachthoutooibossen in de uiterwaarden wordt vooral 
bepaald door het vegetatiebeheer. De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat in het 
kader van het programma Stroomlijn op veel plekken in de uiterwaarden bomen 
gekapt vanwege de negatieve effecten op de doorstroming en de scheepvaartfunctie 
(zicht en radarfunctie).  
 
De maatregelen kribverlaging en langsdammen hebben geen negatieve of positieve 
effecten op dit habitattype in de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Waal en 
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem.   
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 3.4.3 Habitatrichtlijnsoorten 

Vissen (algemeen) 
Kribben zijn onnatuurlijke elementen in het riviersysteem. Door het verlagen en 
verwijderen van de kribben krijgen natuurlijke processen, zoals variatie in 
stroomsnelheden, weer de ruimte. Door deze variatie in stroomsnelheden en de 
ruimte voor morfodynamiek zullen ook meer substraatgradiënten ontstaan, wat een 
positieve bijdrage aan het leefgebied van riviervis levert. Op locaties waar 
langsdammen komen ontstaat tegelijk beschutting tegen scheepvaartgolven. De 
onnatuurlijke hydrodynamiek als gevolg van passerende schepen vormt momenteel 
een van de grootste beperkingen voor de ecologische ontwikkeling van oevers. 
Doordat de kribrestanten onder het zand op de oever blijven liggen, blijven er ook na 
het verwijderen van de kribben relatief luwe delen in de oevergeul aanwezig, waar 
vissen zich kunnen ophouden. Ook in de ondiepe oeverzone zijn de stroomsnelheden 
laag.  
 
Samenvattend zijn de hydro-morfologische effecten van kribverlaging en 
langsdammen beperkt. Er ontstaat minder luwte in de vorm van ontgrondingskuilen, 
en ook stromende kribvakken langer mee met de rivier. Achter de langsdammen komt 
hier weer luwte voor terug door beschutting tegen de verstorende effecten van 
passerende schepen. Deze laatste factor wordt vaak genoemd als een van de 
belangrijkste beperkende factoren voor (opgroeigebieden voor) vis in de Waal.   

 
Rivierprik 
Permanent effecten: Door het verlagen of verwijderen van de kribben zal gedurende 
een langere periode meer stroming in de kribvakken plaatsvinden (en op een meer 
natuurlijke manier). Er zullen echter nog steeds luwere plekken overblijven waar vis 
zich kan ophouden (onderin de waterkolom is minder stroming) (Hadel, 2001). 
Geschikt substraat voor te paaien ontbreekt in de huidige situatie. Als opgroeigebied 
voor larven zijn de oevers op dit moment weinig geschikt door gebrek aan slikkige 
oevers met organisch materiaal en de verstorende effecten van passerende schepen 
(Dorenbosch et al., 2008a). naar verwachting zal zich achter de langsdam meer 
slibbig substraat afzetten (zie paragraaf 2.5.3).  
De langsdam beschermt lokaal de oeverzone bovendien tegen de onnatuurlijke 
golven en stroming door passerende schepen. De oevergeul functioneert in die zin op 
vergelijkbare manier als de huidige nevengeulen langs de Waal, maar dan met iets 
meer stroming. Het is ideaal als paai- en opgroeigebied zo dicht bij elkaar liggen: 
omdat de larven nog weinig mobiel zijn hebben ze een opgroeigebied nodig niet te ver 
van de paaigebieden. Het feit dat vlak bij het plangebied incidenteel een larve van 
rivier- of beekprik in de oever is gevonden, duidt erop dat de soort wel in de buurt aan-
wezig is. De incidentele waarneming en onderzoek door Deltares geeft echter aan dat 
de habitatomstandigheden kennelijk nu onvoldoende geschikt zijn.  
 
De ondiepe oeverzone (0-2 m) is het meest relevant als opgroeigebied voor vis. Een 
klein deel van de oevergeul achter de langsdam wordt afgegraven voor de 
geulverdieping (bijlage 3). Hierdoor gaat 4 ha ondiep water (0-2 m bij zomerafvoer) 
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verloren van de 30 ha in de huidige situatie. Er komt echter ook ondiep water bij op de 
plekken waar de kribben verwijderd worden. Dit levert in totaal 12,3 ha op. In eerste 
instantie zijn de plekken waar de kribben lagen nog diep, maar dit zal zich in de loop 
der tijd opvullen, op dezelfde manier als de ontgrondingskuilen. Het deel dat wordt 
afgegraven is het meest dynamische deel van de oeverzone, wat ook ’s winters in 
beweging is. In dit deel van de bodem is de kans op de aanwezigheid van 
rivierpriklarven in de huidige situatie dan ook minimaal.   
 
Er is geen (permanent) negatief effect. De functie als paaigebied zal mogelijk iets 
verbeteren. De functie als opgroeigebied zal op het traject van de langsdammen ook 
verbeteren door afwezigheid van scheepvaarteffecten, meer geschikt substraat, een 
groter areaal ondiep water èn de potentiële combinatie van paai- en opgroeigebied 
vlak bij elkaar. Voor de effecten op het gebied als doortrekgebied, zie bij ‘trekvissen’. 
 
Tijdelijke effecten: De werkzaamheden vinden in principe plaats vanaf een schip, dus 
de waterbodem wordt niet onnodig omgewoeld. Er kan vanaf het land worden 
gewerkt, mits dit geen extra vertroebeling van de rivier veroorzaakt. Op de plekken 
waar de waterbodem vergraven wordt zou tijdelijk vertroebeling van het water kunnen 
optreden. Onderzoek wijst echter uit dat bij baggerwerkzaamheden op de rivieren de 
tijdelijke vertroebeling van de waterkolom niet meer is dan wat al veroorzaakt wordt 
door scheepvaart (Schroevers, 1999). Bovendien stroomt opgewerveld materiaal 
meteen weg met het rivierwater, zodat er geen zuurstofproblemen ontstaan. (Vaak 
wordt gebaggerd materiaal bovenstrooms ook weer in de rivier gestort.) Tijdens de 
uitvoering blijft het plangebied dus geschikt voor rivierprik. Een klein deel van de 
ondiepe oever wordt afgegraven door de geulverdieping (bijlage 3). Omdat dit deel 
van de oever al zeer dynamisch is, is de kans op rivierprikken hier minimaal. Er is dus 
geen tijdelijk negatief effect van de langsdammen op de instandhoudingsdoelen voor 
rivierprik. De effecten op de migratie van rivierprik worden beschreven in de volgende 
alinea (‘trekvissen’).  
 
Zowel voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal als voor Loevestein, 
Pompveld en Kornsche Boezem is er geen sprake van significant negatief effect van 
de kribverlaging en de langsdammen op (het leefgebied van) de rivierprik. Op het 
traject van de langsdammen is zelfs een positief effect te verwachten. 
 
Trekvissen (zeeprik, rivierprik, elft, zalm) 
Permanente effecten: Het is mogelijk dat de huidige kribben voor trekvissen een 
vertraging veroorzaken, omdat ze de doorgaande trekroute langs de ondiepe 
oeverzone belemmeren. Een groot deel van het jaar staan de huidige kribben boven 
water en vormen zo een barrière in de oeverzone, waardoor de trekvis is gedwongen 
om door de vaargeul (met de grote scheepvaartdrukte) te trekken. Als de kribben 
verlaagd of verwijderd zijn, kunnen trekvissen van een groter deel van de oever 
ongestoord gebruik maken. Met name de aanleg van de langsdam zou daardoor een 
positief effect kunnen hebben op trekvissen zoals de zeeprik, rivierprik, elft en zalm. 
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Er is echter weinig bekend over het gebruik van de rivier door trekvissen (Hadel 2001) 
en de eventuele barrièrewerking in de oeverzone. 
 
Tijdens de migratie maken trekvissen in de huidige situatie mogelijk gebruik van de 
erosiekuilen als rustplaats tijdens de trek. In de situatie na kribverlaging en aanleg van 
de langsdam vinden vissen deze luwte achter de langsdam in de resterende kuilen, de 
ondiepe oevers, of achter de kribresten of laag in de waterkolom achter de verlaagde 
kribben. Door de afwezigheid van scheepvaarteffecten is de dynamiek in de 
kribvakken achter de langsdam veel lager dan in de huidige situatie. Het ‘uitrusten’ 
kan dus in de oevergeul plaatsvinden. Het verondiepen van de ontgrondingskuil bij de 
kop van de krib heeft daarom geen negatief effect op de functie voor trekvissen. De 
ingebruikname van de verlaagde kribben en de langsdam heeft dan ook geen negatief 
effect op de instandhoudingsdoelen voor trekvissen. Mogelijk is spraken van positieve 
effecten door de verminderde dynamiek. 
 
Tijdelijk effecten: De aanleg van de langsdammen vindt naar verwachting plaats 
buiten de periode van hoogwater in de winter. In voorjaar en zomer overlapt deze 
periode deels de trektijd van zeeprik, rivierprik, zalm en elft. Het betreft echter een 
zodanig klein deel van de breedte van de rivier en van het etmaal, dat het 
functioneren van de trekroute niet wordt belemmerd. Bovendien wordt éénzijdig 
gewerkt zodat er altijd één oeverzijde ongestoord is. Onderzoek wijst uit dat bij 
baggerwerkzaamheden op de rivieren de tijdelijke vertroebeling van de waterkolom 
niet meer is dan wat al veroorzaakt wordt door scheepvaart (Schroevers, 1999). 
Bovendien stroomt opgewerveld materiaal meteen weg met het rivierwater, zodat er 
geen zuurstofproblemen ontstaan. Tijdens de uitvoering blijft het plangebied dus 
geschikt voor trekvissen.  
 
Zowel voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal als voor Loevestein, 
Pompveld en Kornsche Boezem is er geen sprake van significant negatief effect van 
de krib(vak)verlaging of de langsdammen op (het leefgebied van) de trekvissen 
zeeprik, rivierprik, elft en zalm. 
 
Rivierdonderpad 
Permanente effecten: Onder water gelegen delen van de kribben vormen potentieel 
geschikt leefgebied voor de rivierdonderpad. Deze blijven binnen het Natura 2000-
gebied Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem intact omdat hier alleen 
kribverlaging plaatsvindt.  
 
Tijdelijke effecten: Er zullen wel werkzaamheden aan de stortstenen op de kruin 
plaatsvinden. Hier worden stenen weggehaald, verplaatst of herplaatst. Indien de 
rivierdonderpad aanwezig is, zal deze hinder ondervinden van de werkzaamheden 
onder water, mede omdat de soort erg honkvast is. Er blijven echter onder water altijd 
delen van de krib onaangetast waar de soort zich terug kan trekken.  
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Significante effecten van de ingreep op (het leefgebied van) de rivierdonderpad 
kunnen worden uitgesloten. 
 
Overigens is de Flora- en faunawet ook relevant voor de beoordeling van de effecten 
op de rivierdonderpad, over de gehele lengte van het werkgebied. Zie daarvoor het 
volgende hoofdstuk. 
 
Bever  
Permanente effecten: Het voorkomen van bever binnen de kribvakken in het 
plangebied kan worden uitgesloten, waardoor permanente effecten zijn uitgesloten. 
Migratie van bevers langs over de rivier zal niet veranderen door de ingrepen. Op het 
traject van de langsdam zal dit zelfs gunstiger zijn dan met de huidige kribben die 
dwars op de migratierichting liggen. Ook is de oeverzone beter beschermd tegen 
golfslag door scheepvaart.  
 
Tijdelijke effecten: Er zijn waarnemingen bekend van bever en beversporen in het 
zachthoutooibos ten zuid-oosten van de Dreumelse plas (figuur 3.8). Tijdens de 
werkzaamheden zouden eventueel aanwezige bevers hier verstoord kunnen worden. 
De bever is volgens de effectenindicator gevoelig voor geluid, trillingen en optische 
verstoring. Gedragsobservaties van bevers in uiterwaarden waar zandwinning 
plaatsvindt, laten zien dat de soort zich weinig aantrekt van de werkzaamheden 
aldaar. Deels is dit te verklaren doordat de werkzaamheden overdag plaatsvinden en 
de bever doorgaans pas vanaf de schemer actief wordt en klaarblijkelijk minder snel 
hinder ondervindt van verstoring. Bovendien ligt de afstand tussen hun leefgebied en 
de werkzaamheden ruim boven de verstoringsafstand voor bever (ca. 100m). 
Werkzaamheden aan de kribben hebben dus geen significante verstorende effecten 
op de bever.  
Significant negatieve effecten op de bever in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden 
Waal zijn uitgesloten. 
 



 

62 

 
Figuur 3.8 Zachthoutooibos in de Dreumelse waard. Hier zijn ook 

vraatsporen van bever gevonden (foto W. Liefveld). 
 

 3.4.4 Effecten op broedvogels 

Het habitat van de broedvogels porseleinhoen, kwartelkoning en zwarte stern ligt niet 
in de kribvakken of in de directe omgeving. Ze broeden in of langs elders in de 
uiterwaarden gelegen wateren (porseleinhoen en zwarte stern; Kil van Hurwenen) of 
hooilanden aan de andere zijde van de oeverwal zoals in de Stiftsche Waard.  
 
Tijdelijke of permanente effecten op deze soorten van de kribverlagingen of de 
langsdammen zijn dan ook uitgesloten. Wel geldt dat de werkzaamheden op grond 
van de Flora- en faunawet niet tot verstoring van broedende vogels mogen leiden. Dit 
is in hoofdstuk 4 beschreven. 
 

 3.4.5 Effecten op niet-broedvogels 

Per soortgroep (gebaseerd op voedselvoorkeur) wordt de omvang van de permanente 
en tijdelijke effecten van de kribverlagingen en de ingrepen voor de langsdammen in 
beeld gebracht, opgebouwd uit de verschillende functies van het Natura 2000-gebied 
uiterwaarden Waal voor de betreffende soortgroep en bekeken voor de verschillende 
planonderdelen. Waar gerefereerd wordt aan ‘niet-broedvogels’ wordt bedoeld ‘niet-
broedvogels waarvoor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal is aangewezen’.  
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Herbivoren-land (grauwe gans, brandgans, kolgans, smient) 
Permanente effecten 
Het verlagen of verwijderen van de kribben en de aanleg van de langsdam 
veroorzaakt in de eindsituatie geen aantasting van de huidige foerageergebieden en 
slaap- of rustplaatsen voor herbivore niet-broedvogels. Het toekomstige gebruik van 
de agrarische weilanden en daarmee de functie als foerageergebied voor graseters 
wijzigt niet.  
 
Wel neemt het areaal foerageergebied voor herbivore niet-broedvogels af ter plaatse 
van de twee te verwijderen gestrekte oevers ten zuidwesten van Wamel en ter hoogte 
van de Dreumelse Waard (figuur 3.7). Het gaat hier om twee percelen met een 
gezamenlijk oppervlak van 10 ha. In bijlage 4 is te zien welke ecotopen1 in deze twee 
percelen voorkomen en wat de bijbehorende oppervlaktes zijn. In totaal gaat het om 
2,5 ha ‘natuurlijk of productiegrasland’2 en 1,5 ha ‘productiegrasland’. In het gehele 
Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal is ruim 2.000 ha productiegrasland aanwezig, 
circa 770 ha ‘natuurlijk of productiegrasland’ en 112 ha natuurlijk grasland (gebaseerd 
op de gereviseerde ecotopenkaart van 2005). Dit is weergegeven in bijlage 4. 
 
Om na te gaan of het verlies aan foerageerhabitat (2,5 en 1,5 ha) significant zou 
kunnen zijn, hebben we gebruikt gemaakt van de berekende draagkracht van 
herbivore watervogels van Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal, door Voslamber & 
Liefting (2011) uitgedrukt in kolgansdagen (zie tabel 3.8). Het verlies aan draagkracht 
als gevolg van de vergraving van de gestrekte oevers, is vergeleken met de 
draagkracht van het gehele Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal en afgezet tegen 
de draagkracht die nodig is voor de instandhoudingsdoelen van de betrokken soorten. 
Ook is bekeken in hoeverre de huidige draagkracht benut wordt door de herbivore 
niet-broedvogels. 
 
De berekening van het aantal kolgansdagen maakt het mogelijk oppervlaktes 
foerageergebied om te rekenen naar aantallen ganzen en omgekeerd. Hiervoor zijn 
draagkrachtschattingen bekend, afhankelijk van de verschillende vegetatietypen in het 
foerageergebied (Lensink et al., 2008). De draagkrachtschattingen zijn bekend voor 
‘natuurlijk grasland’ (345 kolgansdagen per ha) en voor ‘productiegrasland’ (1990 
kolgansdagen per ha), maar niet voor het ecotoop ‘natuurlijk of productiegrasland’. 
Daarom is voor dit ecotoop de helft bij natuurlijk grasland meegerekend en de andere 
helft bij productiegrasland. De totale draagkracht van het Natura 2000-gebied 
Uiterwaarden Waal bedraagt 4.614.672 kolgansdagen (zie tabel 3.8). Hiervan worden 
gemiddeld 4.067.286 kolgansdagen benut (Voslamber & Liefting, 2011). Er is dus een 
gemiddelde ‘overcapaciteit’ van 547.386 kolgansdagen in het Natura 2000-gebied 
Uiterwaarden Waal. De situatie in oktober 2005 vormt hierbij het ijkmoment. 
 

                                                             
1 Een ecotoop is een aanduiding van een vegetatiestructuur in combinatie met een hoogteligging (overstromingsduur), morfologie 
of bodemtype en beheertype. Bijvoorbeeld: productiegrasland op hoogwatervrij terrein. Rijkswaterstaat karteert in een vijfjarige 
cyclus het gehele rivierengebied.  
 
2 De ecotopenkartering is voor een groot deel gebaseerd op luchtfoto-interpretatie. Omdat hier niet altijd goed op te zien is of het 
om natuurlijk of productiegrasland gaat wordt soms de code ‘natuurlijk of productiegrasland’ toegekend. 
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Tabel 3.8 Draagkracht van Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal in oktober 2005 
(Bron: Voslamber & Liefting, 2011) uitgedrukt in kolgansdagen en de 
aantasting van deze draagkracht door het vergraven van de twee 
gestrekte oevers (bij Wamel en Dreumel), gebaseerd op de gereviseerde 
ecotopenkaart Rijntakken 2005 (RWS Dienst Oost Nederland).  

 
Aanwezige 
draagkracht 

Benodigde 
draagkracht 

Overcapaciteit Permanent aangetast 
door ingreep 

4.614.672 4.067.286 547.386 5.904 

 
Op dezelfde wijze is het aantal kolgansdagen voor de te vergraven percelen berekend 
(ecotoop ‘natuurlijk of productiegrasland’ is weer voor de helft bij natuurlijk grasland 
meegerekend en voor de helft bij productiegrasland). Door het vergraven van de 
gestrekte oevers gaan 5.904 kolgansdagen voor kolgans verloren (1.990 x 2,75 ha + 
345 x 1,25 ha) (tabel 3.8).  
 
De aanwezige draagkracht van het gebied Uiterwaarden Waal ligt ruim boven de 
draagkracht die nodig is voor de instandhoudingsdoelen van kolgans, grauwe gans, 
brandgans en smient samen (tabel 3.2). Uit de gegevens van Voslamber & Liefting 
(2011) blijkt dat de beschikbare capaciteit van potentieel foerageergebied binnen de 
Natura 2000 begrenzing van de Uiterwaarden Waal momenteel voor 88% wordt 
benut. De 5.904 kolgansdagen die verloren gaan door het vergraven van de gestrekte 
oevers in het plangebied van de kribverlagingen en langsdammen Waal kunnen dus 
gemist worden zonder dat dit effect heeft op het aantal foeragerende ganzen en 
eenden in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal. De ingreep heeft daarmee 
geen permanent significant negatief effect op de populatieomvang en dus geen 
permanent significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen voor herbivore 
niet-broedvogels. Dit is onder voorbehoud dat er geen sprake is van cumulatieve 
effecten. In §3.5 worden de cumulatieve effecten beoordeeld.  
 
Smient vertoont binnen het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal een negatieve 
trend. Dit is echter een landelijk verschijnsel waarvan de achtergrond niet geheel 
duidelijk is. De berekening van de draagkracht van het gebied laat zien dat er 
voldoende foerageergebied van geschikte kwaliteit voor de smienten aanwezig is, dus 
de oorzaak voor de afnemende aantallen ligt niet in het Natura 2000-gebied.  
 
Tijdelijke effecten foerageergebied 
Kolgans, grauwe gans, brandgans en smient foerageren voornamelijk op grasland (en 
in mindere mate op bouwland) en rusten op grote stilstaande of rustige wateren. 
Alleen smient foerageert ’s nachts, de andere soorten overdag. Tijdelijke effecten die 
tijdens de uitvoering (overdag) op zullen treden, zoals geluid en trillingen, kunnen 
verstoring veroorzaken van verschillende soorten. Daarnaast zijn de meeste 
vogelsoorten gevoelig voor optische verstoring. Er zijn getallen bekend dat de 
gemiddelde verstoringafstand door recreatie (wandelaars (met hond), fietsers, 
gemotoriseerd verkeer e.d.) voor ganzen 200 m bedraagt (Krijgsveld et al., 2008). Uit 
verstoringsonderzoek van beroepsscheepvaart op het Ketelmeer bleek voor futen en 
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zaagbekken een kritische verstoringsafstand van meer dan 300 m te gelden 
(Platteeuw & Beekman, 1994). 
 
 
Methode, van areaal naar kolgansdagen 
 
Kolgansdagen geven een goed beeld van het gebruik van het gebied door 
wintergasten, omdat het een maat is voor het gebruik tijdens het hele winterseizoen. 
De berekening is gebaseerd op de dagelijkse energiebehoefte van de verschillende 
soorten overwinteraars en de beschikbaarheid van voedsel in de winterperiode. In 
deze periode staat de vegetatieontwikkeling stil (grofweg bij een temperatuur < 6ºC), 
zodat de dieren het moeten doen met wat er op het land staat. Voor deze 
berekeningen is uitgegaan van een winterseizoen van zes maanden; hetgeen aan de 
lange kant is; vaak zijn de temperaturen vanaf eind oktober tot begin maart veelal 
lager dan 6 oC. Vaak is het winterseizoen in Zuidwest-Nederland korter dan in Noord-
Nederland (Lensink et al., 2008), maar dit verschilt per jaar.  
 
Ebbinge & van der Greft-van Rossum (2004) hebben voor verschillende soorten 
vastgesteld voor hoeveel dagen een hectare grasland in de winter als volwaardig 
foerageergebied voor ganzen kan dienen; voor verschillende soorten gelden 
verschillende waarden die gerelateerd zijn aan het lichaamsgewicht (een grauwe gans 
telt voor 1,27 kolgans op grond van de verhouding in lichaamsgewicht). Dit houdt weer 
verband met de directe relatie tussen lichaamsgewicht en dagelijkse energiebehoefte 
(Bruinzeel et al., 1997). Om soorten vergelijkbaar te maken worden berekeningen 
over kolgansdagen op basis van de kolgans gemaakt. Voor agrarisch grasland geldt 
het aantal van 1.990 kolgansdagen per ha; voor akkerlanden geldt 560 kolgansdagen 
per ha; en voor natuurlijk grasland 345 kolgansdagen per ha (Voslamber & Liefting, 
2011). Als bijvoorbeeld: wanneer 100 kolganzen 2 dagen in een gebied foerageren, 
levert dat 200 kolgansdagen, maar ook 4 kolganzen die er 50 dagen voedsel zoeken, 
leveren 200 kolgansdagen. De conversiegetallen per soort maken het mogelijk de 
verschillende ganzen- en eendensoorten om te rekenen naar aantal kolgansdagen.  
 
In de berekeningen voor de effecten van kribverlaging en langsdammen in de Waal 
zijn de bouwlanden niet meegenomen. Het gebruik van bouwlanden wijzigt per jaar. 
We hebben het hier dus om een streng scenario aangehouden: akkers tellen niet mee 
voor deze berekening, maar zullen in werkelijkheid wel draagkracht toevoegen aan 
het Natura 2000-gebied uiterwaarden Waal. In de te vergraven percelen bij Wamel en 
Dreumel ligt geen bouwland.  
 
Volgens de methodiek van Voslamber & Liefting (2011) dient ook verstoring door 
menselijke activiteiten in beschouwing te worden betrokken; langs wegen en rond 
bebouwing foerageren gemiddeld minder ganzen dan op afstand van deze 
verstoringsbronnen. De draagkracht binnen de verstoringzone ligt volgens deze 
auteurs 50% lager dan de draagkracht zonder verstoring. 
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Onderzoeken naar verstoringsafstanden door grondverzet e.d. zijn niet bekend, maar 
zullen naar schatting in dezelfde orde van grootte liggen. In deze beoordeling wordt 
uitgegaan van een verstoringsafstand van 300 m voor ganzen en eenden vanaf de 
werkzaamheden. Binnen deze zone zal de dichtheid aan foeragerende ganzen lager 
zijn. De draagkracht ligt hier dan ook 50% lager dan in onverstoorde gebieden 
(Voslamber & Liefting, 2011). Dit betekent een tijdelijke verkleining van de draagkracht 
van het foerageergebied. Bij werkzaamheden aan de ene oever reikt deze 
verstoringszone net tot de andere zijde van het zomerbed van de Waal. 
Foerageergebied aan de andere zijde van de rivier, waar op dat moment geen 
werkzaamheden plaatsvinden, zal daarom niet verstoord worden.  
 
Om te bepalen of deze verstoring significant negatief effect op de 
instandhoudingsdoelen heeft, is de (tijdelijke) afname van de draagkracht van het 
gebied uitgedrukt in verlies aan kolgansdagen.  
 
Het traject van de langsdammen beslaat in totaal ca. 10 km, verdeeld over 2 zijden 
van de rivier (maar niet tegenover elkaar). Indien over het gehele traject tegelijk wordt 
gewerkt, uitgaande van een verstoringszone van 300m, dan wordt in totaal 304 ha 
grasland verstoord. Hiervan is 76 ha natuurlijk grasland en 167 ha productiegrasland. 
In totaal 61 ha bestaat uit een mix van natuurlijke en productie graslanden (50%/50%). 
Deze zijn weer evenredig over beide categorieën verdeeld. Uitgaande van 345 
kolgansdagen voor natuurlijk grasland en 1990 kolgansdagen voor productiegrasland 
bedraagt de afname in draagkracht circa 215.000 kolgansdagen (zie tabel 3.9). Dit 
valt binnen de ‘overcapaciteit’ van kolgansdagen binnen het Natura 2000 gebied 
Uiterwaarden Waal. Na aftrek van de aantasting door het vergraven van de gestrekte 
oevers (tabel 3.9) zijn nog 542.211 kolgansdagen ‘overcapaciteit’ in kolgansdagen 
beschikbaar. Volgens deze benadering kan de verstoring door werkzaamheden dus 
plaatsvinden zonder dat de instandhoudingsdoelen in gevaar komen. Hierbij geldt het 
voorbehoud dat het overschot aan draagkracht ook na cumulatie nog beschikbaar is.  
Hierbij is uitgegaan van een worst-case-scenario waarbij over het gehele traject 
tegelijk gewerkt wordt. In werkelijkheid zal dit niet het geval zijn en is de tijdelijke 
afname in draagkracht veel minder. Een verstoorde zone van 500 m op een traject 
van twee maal tien kilometer lijkt reëler. Dan bedraagt de tijdelijke afname in 
kolgansdagen circa 5.000. Bij werkzaamheden tegelijkertijd op twee locaties 10.000 
kolgansdagen. 
 
Tabel 3.9 Overzicht van het areaal aan graslanden dat binnen de verstoringszone 

van 300 m ligt. Weergegeven is het verlies aan draagkracht voor 
herbivore soorten (in kolgansdagen) indien over de gehele 10 km tegelijk 
gewerkt wordt; zie tekst voor reëlere scenario’s.  

categorie ha kolgansdagen na correctie 50% verstoring 

natuurlijk grasland 76 26.200 13.110 
productiegrasland 167 332.330 166.165 
mix productie/natuurlijk grasland 61 60.695/10.523 30.348/5.261 

Totaal   214.884 
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In de praktijk zijn de verstoorde gebieden bovendien niet werkelijk voor de herbivore 
niet-broedvogels ‘verloren’. De ganzen en eenden foerageren immers niet op alle 
terreinen tegelijk. Ze maken gebruik van verschillende terreinen langs de rivier en zijn 
daarin opportunistisch. Is het in een gebied te onrustig, dan gaan ze tijdelijk naar een 
ander gebied, tot het in het weekend (of wanneer de werkzaamheden zijn 
opgeschoven) de rust is weergekeerd en de percelen alsnog begraasd kunnen 
worden. Netto blijft dus ondanks de tijdelijke verstoring (vijfdaagse werkweek, tijdens 
daglicht) hetzelfde areaal foerageergebied beschikbaar voor de wintergasten, alleen 
niet op elk moment. 
 
Tijdelijke effecten rustgebied 
Smient foerageert ’s nachts en heeft dus geen last van eventuele verstoring van het 
foerageergebied. Overdag slapen de vogels op uiterwaardplassen, waar ze wel 
verstoord kunnen worden door de werkzaamheden. De plassen in de Dreumelse 
waard en in de Kil van Hurewenen vormen een geschikte slaapplaats voor smient (zie 
figuur 3.6). Verder is niet uitgesloten dat op de overige en kleinere plassen in de 
uiterwaarden vogels rusten/slapen, maar dit zullen geen grote aantallen zijn.  
 

 
Figuur 3.9 Dreumelse plas, rust- en foerageergebied voor watervogels. De rode lijn 

geeft de verstorinsgafstand van 300 meter weer. Er valt voldoende areaal 
rustgebied buiten de maximale verstoringsafstand van 300 meter. (bron: 
Google earth)   

 
Waar de vogels precies in de plas rusten varieert en is vooral afhankelijk van de 
windrichting en -snelheid. Vaak zoeken ze de beschutte delen op. In deze twee 
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plassen is dit naar verwachting de zuidwesthoek waar bomen bescherming bieden 
tegen de meest voorkomende windrichting (zuidwest).  
 
In de periode van 15 oktober tot 15 april moet tijdens de werkzaamheden (overdag) 
langs het traject bij de Dreumelse Waard (rivierkilometer 916,5 - 918,3) en de Kil van 
Hurwenen (rivierkilometer 930,5 - 932,5) kan hier in beginsel verstoring optreden van 
de slaapplaatsen van smienten. Hiervoor wordt een verstoringszone zone van 300m 
aangehouden (Krijgsveld et al., 2008). Omdat de plassen voldoende groot zijn, 
kunnen de rustende vogels in de praktijk echter op de plas zelf uitwijken naar een 
rustiger deel als de werkzaamheden plaatsvinden (zie figuur 3.9 en 3.10).  
 

 
Figuur 3.10 Rustgebied in de Kil van Hurwenen. De witte lijn geeft de 300 meter 

verstoringszone aan in de plas die het dichtst bij de rivier ligt. Er valt 
voldoende areaal rustgebied buiten de maximale verstoringsafstand van 
300 meter. (bron: Google earth)  

 
Conclusies effecten herbivore niet-broedvogels 
Door het afgraven van twee gestrekte oevers neemt de draagkracht voor herbivore 
niet-broedvogels in het plangebied af met 5.904 kolgansdagen. Dit valt binnen de 
‘overcapaciteit’ van 547.386 kolgansdagen aan draagkracht binnen het Natura 2000-
gebied Uiterwaarden Waal. Voorts ligt het thans aanwezige aantal herbivore niet-
broedvogels boven de instandhoudingsdoelen. Uitzondering vormt smient die langs de 
gehele Waal een dalende trend vertoont (Lensink et al., 2008). Het verlies aan 
draagkracht als gevolg van het vergraven van de gestrekte oevers in het plangebied 
van de Langsdammen Waal is zo beperkt in verhouding tot de overruimte in 
draagkracht die in het gebied aanwezig is, dat een significant permanent effect op de 
instandhoudingsdoelen voor herbivore wintergasten in het Natura 2000 gebied 
Uiterwaarden Waal uitgesloten is.  
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Als gevolg van de verstoring tijdens de uitvoering van de werkzaamheden neemt de 
draagkracht van het foerageergebied in het plangebied tijdelijk met circa 5.000-10.000 
kolgansdagen af. Ook dit valt binnen de ‘overcapaciteit’ aan draagkracht binnen het 
Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal, waarin bovenstaande permanente effecten 
verdisconteerd zijn. Omdat de werkzaamheden plaatselijk en tijdelijk zijn en omdat er 
ruim voldoende alternatieve foerageergebieden zijn waar de soorten terecht kunnen 
binnen het Natura 2000 gebied Uiterwaarden Waal, en omdat deze soorten flexibel 
zijn in de keuze voor hun foerageergebied, worden feitelijk geen tijdelijke negatieve 
effecten van verstoring op de instandhoudingsdoelen verwacht. Voorts ligt het thans 
aanwezige aantal wintergasten (van de soorten die overdag foerageren) boven de 
instandhoudingsdoelen. De tijdelijke verstoring van een deel van het Waaltraject is 
daarom niet significant.  
 
Omdat smient overdag rust, is voor deze soort vooral de eventuele verstoring van de 
slaapplaatsen relevant. Omdat voor deze soort de instandhoudingsdoelen niet 
gehaald worden, is het van belang deze effecten goed te beoordelen. In hun 
voornaamste slaapplaatsen in het plangebied, ligt voldoende areaal buiten de 
verstoringzone van 300 meter (figuur 3.9 en 3.10). Daarom treden door de aanleg van 
de langsdammen op dit traject geen significant negatieve effecten door verstoring op 
rustende smienten.  
 
Omdat de werkzaamheden aan de kribben alleen uitgevoerd kunnen worden bij niet te 
hoge waterstanden, zal vooral worden gewerkt buiten de periodes van hoogwater, 
zoals de winter. In het voorjaar en de zomer zijn er geen herbivore niet-broedvogels in 
het gebied aanwezig. De hier beschreven tijdelijke effecten zijn dan ook alleen aan de 
orde indien toch binnen de periode 1 oktober - 1 april gewerkt wordt. In oktober en 
november is hierop een reële kans. Hiermee zijn de geschatte tijdelijke effecten, hoe 
reëel dan ook, nog altijd een worst case benadering. Alleen tijdens langdurig droge 
winters (een zeldzaamheid, gegevens KNMI) zou het effect daadwerkelijk aan de orde 
zijn. 
 
Samengevat leidt het project kribverlaging en langsdammen tot en permanent verlies 
van ca. 5.900 kolgansdagen en een tijdelijk verlies van 10.000 kolgansdagen. Dit is 
geen significant negatief effect in het licht van de instandhoudingsdoelen voor 
herbivore niet-broedvogels. Een voorbehoud dat hierbij gemaakt moet worden is dat 
de berekende overruimte aan draagkracht in het gebied, niet al door andere projecten 
wordt opgesoupeerd. Dit komt aan de orde bij de bepaling van de cumulatieve 
effecten in paragraaf 3.5.  

 
Herbivoren-water (krakeend, pijlstaart, meerkoet, kleine zwaan) 
Permanente effecten 
Krakeend, pijlstaart, meerkoet en kleine zwaan foerageren vooral op nevenwateren in 
de uiterwaarden en niet op de rivier zelf. Dit valt buiten de invloedssfeer van de 
ingrepen op de rivier. De maatregelen hebben dan ook geen permanent effect op het 
behalen van de instandhoudingsdoelen van deze soorten.  
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Tijdelijke effecten 
De plassen in de Dreumelse waard en de Kil van Hurwenen zijn voor deze soorten het 
belangrijkste foerageergebied in de buurt van de ingrepen. Uit figuur 3.9 blijkt dat ook 
bij werkzaamheden aan de kribben nog voldoende onverstoord areaal in de plas 
beschikbaar blijft. Hiermee zijn tijdelijke effecten van de werkzaamheden op het 
behalen van de instandhoudingsdoelen van krakeend, pijlstaart, meerkoet en kleine 
zwaan uitgesloten. 
 
Viseters (fuut, aalscholver, nonnetje)  
Permanente effecten 
De ingrepen in de hoofdstroom hebben geen negatieve invloed op de visstand in de 
kribvakken of de geïsoleerde plassen in de uiterwaarden (belangrijkste voedselbron 
voor visetende vogels). In de oevergeul die ontstaat zal de dichtheid aan vis naar 
verwachting juist toenemen, wat een positief effect zal hebben op de aantallen futen, 
aalscholvers en nonnetjes in het plangebied. Daarmee is een negatief effect op de 
voedselbeschikbaarheid en dus de leefgebieden van fuut, aalscholver en nonnetje in 
het Natura 2000 gebied Uiterwaarden Waal uitgesloten. 
 
Tijdelijke effecten 
De dynamische kribvakken van de Waal vormen maar een klein deel van het 
foerageergebied voor visetende watervogels Natura 2000 gebied Uiterwaarden Waal. 
De uiterwaardplassen hebben in de huidige situatie een veel belangrijkere functie als 
foerageergebied. De futen, aalscholvers en nonnetjes zijn flexibel in de keuze van hun 
foerageergebied. Tijdens werkzaamheden in de kribvakken kunnen foeragerende 
vogels dan ook gemakkelijk uitwijken naar nabij gelegen kribvakken waar niet gewerkt 
wordt, of naar de uiterwaardplassen. In de plassen in de Dreumelse waard en de Kil 
van Hurwenen blijft tijdens de werkzaamheden altijd een deel onverstoord 
foerageergebied aanwezig waar de vogels terecht kunnen (figuur 3.9 en 3.10). 
Significante verstoring tijdens de werkzaamheden op de futen, aalscholvers en 
nonnetjes in het Natura 2000 gebied Uiterwaarden Waal zijn dan ook uitgesloten.  
 
Macrofauna-eters (slobeend, tafeleend, kuifeend) 
Permanente effecten 
Kuifeenden en tafeleenden en slobeenden foerageren op dit moment vooral in de 
plassen van het Natura 2000 gebied Uiterwaarden Waal en niet in de kribvakken waar 
de ingrepen plaatsvinden. De oevergeul achter de langsdam heeft naar verwachting 
een positief effect op de dichtheid macrofauna en daarmee op macrofauna-etende 
niet-broedvogels. De kribvakken kunnen hiermee aan betekenis winnen als 
foerageergebied, mits de stroomsnelheid niet te hoog is. Permanente negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelen zijn dan ook uitgesloten. 
 
Tijdelijke effecten 
Net als smienten rusten kuifeenden en tafeleenden overdag in uiterwaardplassen. 
vanaf de rivieroever treedt tijdens werkzaamheden verstoring op door geluid, licht en 
beweging. De rustende vogels zullen een zone van circa 300 meter rondom de 
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werkzaamheden mijden. Slobeend zal bij het foerageren overdag op de plas dezelfde 
verstoringsafstand aanhouden. De belangrijkste plassen in het plangebied zijn de plas 
in de Dreumelse waard en die bij de Kil van Hurwenen. Hier blijft tijdens de 
werkzaamheden altijd een deel onverstoord rust- en foerageergebied aanwezig waar 
de vogels terecht kunnen (figuur 3.9 en 3.10). Significante negatieve effecten van 
verstoring tijdens de werkzaamheden op de aantallen slobeend, tafeleend, kuifeend in 
het Natura 2000 gebied Uiterwaarden Waal zijn dan ook uitgesloten. 
 
Steltlopers (kievit, grutto, wulp)  
Permanente effecten 
Er gaat als gevolg van kribverlaging en de aanleg van de langsdam geen 
foerageergebied voor steltlopers verloren. De te vergraven gestrekte oevers bevatten 
wel ca. 2,5 ha relatief vochtig grasland (ecotoop moerassig overstromingsgrasland) 
dat mogelijk geschikt foerageergebied zou kunnen zijn (bijlage 4). Deze 
overstromingszone verschuift door de vergraving verder het winterbed in, maar 
verdwijnt niet (bijlage 3). Naar verwachting verbeteren de potenties voor steltlopers 
langs de oevergeul zelfs omdat er meer luwte en potentieel zandplaten en slikkige 
rivieroevers ontstaan (paragraaf 2.5). De langsdam zelf vormt waarschijnlijk geschikt 
rustgebied voor steltlopers omdat deze niet bereikbaar is voor predatoren vanaf het 
land. Er zijn dus geen permanent negatieve effecten te verwachten van de 
kribverlagingen en de aanleg van de langsdammen in de Waal op de 
instandhoudingsdoelen van kievit, grutto en wulp. Naar verwachting zijn er lokaal 
positieve permanente effecten. 
 
Tijdelijke effecten 
Van de drie soorten steltlopers waarvoor het Natura 2000-gbied Uiterwaarden Waal is 
aangewezen is Wulp het gevoeligst voor verstoring (verstoringsafstand 150-300m, 
Krijgsveld et al. 2008). Grutto is buiten het broedseizoen gemiddeld gevoelig voor 
verstoring (verstoringsafstand 100-200m, Krijgsveld et al., 2008). Kievit is maar weinig 
gevoelig omdat de soort vooral ’s nachts foerageert (Lensink et al., 2008). Het effect 
van verstoring op deze soorten is dat ze uitwijken naar een nabij gelegen perceel 
foerageergebied buiten de verstoringsafstand. Alle natte tot vochtige graslanden en 
plas-dras zones komen hiervoor in aanmerking. Hiervan is voldoende areaal in de 
nabijheid aanwezig binnen het Natura 2000 gebied uiterwaarden Waal, in het 
bijzonder  langs uiterwaardplassen en nevengeulen. Dit zijn ook de locaties waar nu 
de meeste steltlopers worden aangetroffen langs de Waal. Wulpen zijn weinig 
honkvast en bekijken per dag wat de beste plek is om te foerageren en te slapen. Ook 
kieviten en grutto’s zijn relatief flexibel in de keuze van hun voedselgebieden, mede 
omdat ze ook ’s nachts foerageren. (Lensink et al., 2008). In tegenstelling tot in het 
getijdegebied staat het foerageren in het rivierengebied niet onder tijdsdruk: er is geen 
opkomend tij dat de voedselbronnen tijdelijk onbereikbaar maakt. Het effect van 
tijdelijke verstoring op de aantallen steltlopers in het rivierengebied is dan ook beperkt 
(Lensink et al., 2008). Na verloop van tijd zal bovendien gewenning aan de 
werkzaamheden optreden en zullen ze ook binnen de verstoringsafstand gaan 
foerageren. Omdat het eventueel verstoorde foerageergebied in voldoende mate in de 
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directe nabijheid aanwezig is, en steltlopers flexibel zijn in het gebruik van hun 
voedselgebieden, zijn tijdelijke effecten van verstoring op het behalen van de 
instandhoudingsdoelen van kievit, grutto en wulp uitgesloten. 
 
Tijdens hoge waterstanden in de rivier (voor of na inundaties) zijn de 
foerageeromstandigheden voor steltlopers (en ook eenden) in de uiterwaarden 
optimaal. Hoge waterstanden maken dat de werkzaamheden worden stopgezet (zie 
eerder). Daarmee is verstoring van optimale omstandigheden door de voorgenomen 
werkzaamheden voor relevante soorten uitgesloten. 
 
Met de wulp gaat het goed in Nederland, maar de kievit en de grutto hebben landelijk 
een matig ongunstige resp. zeer ongunstige staat van instandhouding. Voor deze 
twee laatste soorten liggen de seizoensgemiddelden over de periode 2001/02-
2005/06 binnen het Natura 2000 gebied Uiterwaarden Waal ook onder de 
instandhoudingsdoelen (Lensink et al., 2009). Daarom is voor deze soorten extra 
voorzichtigheid geboden ten aanzien van eventuele verstoring in samenhang met 
andere projecten. In paragraaf 3.5 (‘cumulatie’) wordt dit nader bekeken.  
 
Er zijn geen significante tijdelijke effecten van de aanleg van langsdammen op het 
behalen van de instandhoudingsdoelen van kievit, grutto en wulp, onder voorbehoud 
dat geen cumulatie optreedt met tijdelijke effecten in andere projecten in het Natura 
2000 gebied Uiterwaarden Waal.  

 3.5 Cumulatie 

In de voorgaande paragraaf is aangegeven dat verstoring van niet-broedvogels kan 
optreden. Deze zijn op zichzelf beschouwd niet significant. In deze paragraaf wordt 
onderzocht in hoeverre samenloop van deze effecten met die van andere plannen of 
projecten wél tot significant negatieve effecten kan leiden. Deze cumulatie van 
effecten wordt bepaald voor vijf projecten, die in of langs de Waal zullen worden 
uitgevoerd.  
Hieronder zijn deze effecten per project beschreven, voor zover bekend uit de 
betreffende natuurtoetsen. Hierbij is bekeken of eventuele effecten in combinatie met 
tijdelijke effecten van de kribverlaging en de aanleg van langsdammen leidt tot een 
significant effect, op de grasetende niet-broedvogels. Het belangrijkste is te bepalen of 
deze in combinatie met onderstaande projecten nog binnen de marge van de 
‘overruimte’ blijft.  
 

 3.5.1 Cumulatieve effecten Uiterwaarden Waal 

W2 Traject kribverlaging (Bron: DHV) 
De werkzaamheden aan het W2 traject zijn nog niet voltooid wanneer de 
werkzaamheden aan W3 en W4 zullen beginnen. Bij traject W2 wordt tegelijkertijd 
gewerkt aan maximaal 10 opeenvolgende kribben. De aannemer is van plan om maar 
aan één oever tegelijkertijd te werken (opm. K. van Andel, omgevingsmanager). Er 
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wordt van beneden- naar bovenstrooms gewerkt, te beginnen bij Druten. Er wordt 
vooralsnog uitgegaan van een worst case benadering, dat wil zeggen dat het gehele 
verstoorde gebied uit zeer geschikt foerageergebied bestaat (agrarisch grasland met 
1.990 kolgansdagen/ha). 
 
De afstand tussen de kribben is ongeveer 200 m. Als aan 10 kribben tegelijk gewerkt 
wordt, beslaat de verstoringszone ongeveer (9 kribvakken + 300 m verstoringszone 
aan stroomopwaartse en stroomafwaartse zijde = traject van 2400 m * 300 m) 72 ha. 
De verstoring bedraagt dan 72*1990*0,5 = 71.640 kolgansdagen. Gedurende een fors 
deel van de winter kunnen de waterstanden te hoog zijn, en zijn werkzaamheden 
uitgesloten. Daarnaast is arbeid aan 10 opeenvolgende kribben op hetzelfde moment 
niet reëel. De eerder genoemde schatting (tekst bij tabel 3.9) voor de tijdelijke reductie 
in draagkracht van 10.000 kolgansdagen lijkt daarmee een goede. 
 
Dijkteruglegging Lent 
Rivierkilometer 881,58 t/m 885,98, rechteroever, Ruimte voor de Rivier  
De Waal bij Nijmegen krijgt meer ruimte door de dijk zo'n 350 meter landinwaarts te 
verplaatsen. In het nieuwe buitendijkse gebied wordt een grote nevengeul gegraven. 
Hierdoor ontstaat er een eiland in de Waal. De meeste huizen aan de waalzijde van 
de dijk blijven staan op het eiland dat wordt ontsloten door een nieuwe brug over de 
geul. Op het eiland is ruimte voor nieuwe stedelijke ontwikkeling.  
 
In het plangebied gaat 29 ha foerageergebied verloren als gevolg van de aanleg van 
een geul. Ook wordt ca. 39 ha productiegrasland omgezet in natuurlijk grasland 
waardoor de draagkracht van het gebied voor herbivore niet-broedvogels afneemt. 
Een deel (50%) van het verlies aan foerageergebied wordt gecompenseerd binnen het 
project. Het resterende permanente effect is niet gekwantificeerd in kolgansdagen, 
maar zal op basis van bovenstaande arealen in de orde grootte van 50.000 
kolgansdagen liggen. Het effect van de uitvoeringsfase (incl. depots en tijdelijke 
rijroutes) betekent dat het plangebied vanaf 2012 vier jaar niet geschikt is voor 
broedvogels en niet-broedvogels. Dit is cumulatief met de verstoring van de 
werkzaamheden van de langsdammen. Binnen het plangebied van de dijkverlegging 
bij Lent wordt 19,2 ha geschikt foerageergebied voor herbivore niet-broedvogels 
gedurende vier jaar verstoord als gevolg van de werkzaamheden binnen het 
Vogelrichtlijngebied Uiterwaarden Waal. (Straatsma & Schellingen 2010). 
Omgerekend in kolgansdagen betekent dit een verlies aan 32.640 kolgansdagen. Dit 
is cumulatief met de effecten van de projecten Langsdammen en Kribverlaging Waal.  
De hieronder weergegeven berekening van verlies voor herbivoren uitgedrukt in 
gansdagen is echter een sterk theoretische benadering. In de praktijk is het gebied 
waar de veranderingen plaatsvinden niet van belang voor ganzen, omdat het is 
ingeklemd door wegen, spoor en bebouwing. In de toekomstige situatie worden de 
mogelijkheden voor ganzen mogelijk beter als gevolg van de aanleg van een 
nevengeul en een lagere verstoringsdruk. 

 



 

74 

Geen van de relevante habitatsoorten komen, door afwezigheid van oppervlaktewater, 
voor binnen het Natura 2000-gebied binnen de plangrenzen van de Dijkteruglegging 
Lent. Hierdoor treden er geen negatieve effecten op. Er is geen sprake van een 
tijdelijke verstoring buiten het plangebied tijdens de aanlegfase. Wel treden er, voor 
een aantal soorten, positieve effecten op Het betreft: H1095 zeeprik, H1099 rivierprik, 
H1102 elft en H1106 zalm. Deze soorten gebruiken de Waal voornamelijk als 
doortrekgebied. Voor de rivierprik fungeren de wateren in de Waaluiterwaarden als 
opgroeigebied en mogelijk ook paaigebied. Het zwaartepunt van de rivierprik ligt in 
Duitsland. Nevengeulen vormen een belangrijk leefgebied voor vissen. De intensiteit 
ligt soms tien keer zo hoog als in, bijvoorbeeld, kribvakken. Door het graven van de 
nevengeul ontstaat er een toename aan geschikt water (paai- en opgroeigebied), wat 
een positief effect heeft op deze soorten. 
 
NURG 
Naast Ruimte voor de Rivierprojecten zijn er NURG-projecten (Nadere Uitwerking 
Rivierengebied) in planning. De doelstelling van de NURG-projecten is de realisatie 
van de EHS door 7000 ha nieuwe natuur aan te kopen en in te richten. Door 
omvorming van agrarisch gebied tot natuur wordt het gebied minder geschikt als 
ganzenfoerageergebied. Het gaat om de volgende projecten: 
 
Hurwenensche uiterwaarden 
Rivierkilometer 928,8 t/m 931,6, linkeroever 
Dit project wordt uitgevoerd door DLG, maar is nog in de ontwikkelfase. Er zijn nog 
geen gegevens beschikbaar.  
 
Stiftsche uiterwaarden 
Rivierkilometer 920,1 t/m 922,0, rechteroever 
Dit project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, maar pas na 2015. Cumulatieve 
effecten in de uitvoeringsfase zijn daarom niet aan de orde. 
 
Heeseltsche uiterwaarden 
Rivierkilometer 927,5 t/m 930,0, rechteroever  
Project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat. In de passende beoordeling bij de 
planstudie (Kothorst, 2010) is berekend dat met de uitvoering van het project 
permanent 167.487 potentiële kolgansdagen permanent verloren gaan in het gebied 
Uiterwaarden Waal, op basis van het verlies aan grasland. Dit permanente effect is 
cumulatief met die van het project Kribverlaging Waal fase 3.  
 
De tijdelijke effecten van de werkzaamheden in de Heesseltsche uiterwaarden zijn 
niet gekwantificeerd in kolgansdagen. Om de effecten van verstoring tijdens de 
uitvoeringsfase te mitigeren zijn in het project mitigerende maatregelen voorzien (b.v. 
aanpassing werkperiode). Omdat dit project pas in de tweede helft van 2014 in 
uitvoering gaat, interfereert de verstoring als gevolg van dit project niet met de 
verstoring als gevolg van de aanleg van de langsdammen. 
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Overnachtingshaven Weurt  
Rivierkilometer 887 t/m 888,0, linkeroever, Rijkswaterstaat 
Het project is opgenomen in het MIRT, de planning is nog onderwerp van discussie. 
De kribverlaging zal eerder in procedure en in uitvoering gaan. Eventuele cumulatieve 
effecten zullen daarom bij de Overnachtingshaven Weurt bekeken moeten worden. 
Eventuele effecten zijn afhankelijk van het gekozen alternatief. 
 
Recreatieve ontwikkelingen 
Recreatieve ontwikkelingen ten gevolge van de aanleg van de langsdammen kan als 
een cumulatief effect worden gezien. De oevergeulen achter de langsdammen zijn 
aantrekkelijk voor recreatievaart omdat er geen hinder van beroepsscheepvaart 
optreedt. Mogelijk wordt beperkte recreatievaart toegestaan achter de langsdam. 
Beperkingen zijn nodig om de rust in het gebied te bewaren en effecten op golfslag te 
beperken. Hierbij kan gedacht worden aan beperkingen in de vaarsnelheid. Het is nog 
niet duidelijk of en wat hierover met de betrokken partijen wordt afgesproken. De 
grootte van dit effect kan dus niet worden gepreciseerd. 
 
Conclusie cumulatieve effecten 
In het Natura 2000 gebied Uiterwaarden Waal gaan de komende jaren verschillende 
inrichtingsprojecten in uitvoering, in het kader van Ruimte voor de rivier, NURG, of 
andere kaders. Van deze projecten wordt met name een cumulatief effect op de 
herbivore niet-broedvogels verwacht, omdat (productie)grasland wordt omgezet in 
natte of droge riviernatuur met geen of een lagere draagkracht voor deze soorten. Dit 
geldt ook voor de tijdelijke effecten. Voor een deel van deze projecten zijn de 
permanente en/of tijdelijke effecten in kolgansdagen bekend (tabel 3.10).  
 
Tabel 3.10 Inschatting cumulatieve effecten in Uiterwaarden Waal op basis van 

bestaande natuurtoetsen van de betreffende projecten.  
Project Uitvoerings-

periode 
Permanent effect 
kolgansdagen 

Tijdelijk effect 
kolgansdagen 

Kribverlaging Waal fase 2 2011-2012 n.v.t. -122.400 
Kribverlaging Waal fase 3 2012-2015 - 5.904 -10.000 
Dijkteruglegging Lent 2012-2016 -50.000** / 0 -32.640 / 0 
Stiftsche uiterwaarden Na 2015 onbekend Onbekend 
Heesseltsche 
uiterwaarden 

2014-2015 - 167.487 Onbekend 

Overnachtingshaven 
Weurt 

onbekend onbekend onbekend 

Totaal    
* ‘worst-case’ benadering, uitgaande van 100% productiegrasland dat verstoord wordt. In werkelijkheid 

bestaat een deel van het verstoorde areaal uit andere ecotopen. 

** ingeschat op basis van arealen uit passende beoordeling / eigen inschatting is veel lager (0). 
 
De totale ruimte die voor ganzen permenent of tijdelijk verloren gaat valt nog ruim 
binnen de marge van ruim 547.000 kolgansdagen dat is berekend als ‘overruimte’ in 
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draagkracht binnen het Natura 2000 gebied Uiterwaarden Waal (Voslamber & Lieftink, 
2011). 
 
In het Ontwerpbesluit Uiterwaarden Waal is de 'ten gunste van'-bepaling opgenomen. 
Er is een afname van 16% van deze soorten toegestaan mits deze ten gunste komen 
van de volgende habitattypen en/of soorten: habitattype H3270 slikkige rivieroevers, 
H6120 stroomdalgraslanden, H91E0 Vochtige alluviale bossen of de broedvogels 
porseleinhoen of kwartelkoning. Zoals eerder toegelicht ontstaat door het project 
Langsdammen Waal aantoonbaar meer ruimte en potentie voor de habitattypen 
H6120 Stroomdalgraslanden en H3270 Slikkige rivieroevers. Hierdoor kan, indien 
noodzakelijk, het bevoegd gezag gebruik maken van de 'ten gunste van' regeling. 
Aangetoond is dat door de afname van het foerageergebied binnen het plangebied het 
instandhoudingdoel van de aanwezige herbivore niet-broedvogels niet in gevaar komt.  
In deze paragraaf is toegelicht dat ook met de permanente en tijdelijke effecten vanuit 
verschillende projecten voor zover bekend de instandhoudingsdoelen niet in gevaar 
komen. Omdat niet alle geplande projecten al zo concreet zijn dat een dergelijke 
berekening uitgevoerd kan worden, moet voor toekomstige projecten de balans nog 
opgemaakt worden. De algemene lijn in de projecten is dat agrarisch grasland 
omgezet wordt in riviernatuur, waardoor de draagkracht van het Natura 2000 gebied 
Uiterwaarden Waal voor herbivore niet-broedvogels de komende jaren verder zal 
dalen. Indien alle projecten binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied tezamen 
onder de 16%-grens blijven, dan is voldaan aan de 'ten gunste van'- bepaling (pers. 
comm. T. van Hattum, Ministerie van EL&I in Kothorst, 2010). 
 

3.5.2  Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 

Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenpolder en Dijkverlegging het Munnikenland 
Rivierkilometer 946, 4 t/m 952,2, Linkeroever, Ruimte voor de Rivier, Waterschap 
Rivierenland (Bron: DHV) 
Waterschap Rivierenland werkt samen met enkele andere overheden aan de plannen 
voor de herinrichting van het Munnikenland. Aanleiding is de verlegging van de dijk ter 
hoogte van Buitenpolder het Munnikenland en verlaging van de uiterwaarden. 
Hierdoor krijgt de Waal bij hoogwater meer ruimte en kan dus meer water afvoeren 
zonder dat de waterstand te hoog wordt. 
Het voorkeursalternatief voor Munnikenland (Maasacces) geeft door een maximale 
dijkteruglegging en verlaging van de Waalkade veel ruimte voor het binnenlaten van 
rivierdynamiek in de voormalige polder Munnikenland. De hoofdontsluitingsweg is 
gelegen op de Maaskade aan de zuidzijde, ook de Schouwendijk blijft toegankelijk 
voor gemotoriseerd verkeer. De uiterwaarden krijgen een hoogdynamisch karakter 
door het graven van enkele geulen. Vernatting en natuurlijke beheersvormen 
(begrazing) leiden tot een grote variatie in de vegetatie in het gehele plangebied.   
Er zijn geen cumulatieve effecten met de kribverlaging aan de orde, omdat de effecten 
van het project Munnikenland voornamelijk optreden op de vissen en kamsalamander 
die binnendijks voorkomen. Op dit gebied heeft de kribverlaging geen invloed. Verder 
heeft de uiterwaardvergraving effect op H6120 stroomdalgraslanden en H6510_A 
glanshaverhooilanden, waar de kribverlaging geen negatief effect op heeft.  
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Het project Munnikenland heeft geen negatief effect op de rivierdonderpad, alleen een 
positief effect na uitvoering. 
 
Conclusie cumulatie Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 
Er zijn geen cumulatieve effecten met de kribverlaging aan de orde. Verder zijn er 
geen projecten die kunnen zorgen voor een significant negatief effect in combinatie 
met de kribverlaging. 

 3.6 Mitigerende maatregelen  

Er zijn geen significante negatieve effecten van de aanleg of ingebruikname van de 
langsdammen vastgesteld. Wel heeft het project effect op de draagkracht voor 
herbivore niet-broedvogels in het gebied door tijdelijke verstoring. Met name de 
tijdelijke effecten zouden gemitigeerd kunnen worden omdat deze effecten ook 
cumulatief zijn met het project Kribverlaging Waal.   
Een deel van de mitigerende maatregelen is al op genomen in het uitvoeringsplan 
zoals verwoord in paragraaf 2.2 en daarmee een bindende voorwaarde voor deze 
beoordeling. Het gaat om de volgende uitgangspunten: 
- Aan- en afvoer vindt zoveel mogelijk via water plaats. 
- Er wordt aan één zijde van de rivier tegelijk gewerkt. 
- Er wordt over maximaal 10 kilometer tegelijk gewerkt (kan over meer locaties 

verdeeld zijn). 
- Aanwezige beschermde habitattypen (H6120 stroomdalgraslanden en 

H6510_A glanshaverhooilanden; zie kaart habitattypen) worden ontzien (met 
name de Bloemplaat bij Loevestein verdient speciale aandacht). 

 
Door maar aan één zijde van de rivier tegelijk te werken hoeven eventueel verstoorde 
vogels alleen maar de rivier over te steken (ca. 260 m) om onverstoord 
foerageergebied te vinden. Dit geldt voor de herbivore niet-broedvogels en de 
steltlopers.  
 
Omdat de werkzaamheden aan de kribben alleen uitgevoerd kunnen worden bij niet te 
hoge waterstanden, zal vooral worden gewerkt buiten de periode van hoogwater i.c. 
de winter. In deze periode zijn geen herbivore niet-broedvogels in het gebied 
aanwezig, maar wel steltlopers.  

 3.7 Conclusie 

In tabel 3.11 t/m 3.14 zijn de effecten samengevat. Bij de effectbeoordeling is 
uitgegaan dat bij de uitvoering aan de voorwaarden zoals vermeld in paragraaf 3.6 
wordt voldaan. De effecten worden niet-significant geacht. De beoordeling van de 
noodzaak voor een vergunning ligt bij het bevoegd gezag.  
 



 

78 

Tabel 3.11 Effecten op habitattypen van Uiterwaarden Waal. 
 

Naam Permanent Tijdelijk 
H3270 Slikkige rivieroevers 0/+ 0 
*H6120 Stroomdalgraslanden 0 0 
H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

Geen, mits 
mitigatie 

Geen, mits 
mitigatie 

*H910E_A Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) 

0 0 

 
Tabel 3.12 Effecten op habitattypen van Loevestein, Pompveld en Kornsche 

Boezem. 
 

Naam Permanent Tijdelijk 
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 0 0 
H3270 Slikkige rivieroevers 0/+ 0 
*H6120 Stroomdalgraslanden Geen, mits 

mitigatie 
Geen, mits 

mitigatie 
H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

Geen, mits 
mitigatie 

Geen, mits 
mitigatie 

*H910E_A Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) 

0 0 
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Tabel 3.13 Effecten op soorten van Uiterwaarden Waal. 
 

Naam Permanent Tijdelijk 
Soorten van de Habitatrichtlijn   
Zeeprik  0/+ 0 
Rivierprik 0/+ 0 
Elft  0/+ 0 
Zalm 0/+ 0 
Grote modderkruiper 0 0 
Kamsalamander 0 0 
Bever  0 0 
   
Broedvogels   
Porseleinhoen 0 0 
Kwartelkoning 0 0 
Zwarte stern 0 0 
   
Niet-broedvogels   
Fuut 0 0 
Aalscholver 0 0 
Kleine zwaan 0 0 
Kolgans Niet-significante afname 

foerageergebied 
Niet-significante 

verstoring 
Grauwe gans Niet-significante afname 

foerageergebied 
Niet-significante 

verstoring 
Brandgans Niet-significante afname 

foerageergebied 
Niet-significante 

verstoring 
Smient Niet-significante afname 

foerageergebied 
Niet-significante 

verstoring 
Krakeend 0 0 
Pijlstaart 0 0 
Slobeend 0 0 
Tafeleend 0 0 
Kuifeend 0 0 
Nonnetje 0 0 
Meerkoet 0 0 
Kievit 0 0 
Grutto 0 0 
Wulp 0 0 
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Tabel 3.14 Instandhoudingsdoelen voor soorten van Loevestein, Pompveld en 
Kornsche Boezem. 

 
Naam Permanent Tijdelijk 
Bittervoorn 0 0 
Grote modderkruiper 0 0 
Kleine modderkruiper 0 0 
Rivierdonderpad 0 0 
Kamsalamander 0 0 
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 4 Effecten op beschermde flora en fauna 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op effecten van de ingreep op soorten die beschermd 
zijn in het kader van de Flora- en faunawet. Voor de gegevens over het voorkomen 
van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de inventarisaties en bronnen die 
gebruikt zijn voor de toetsing van de kribverlagingen op dit traject (DHV 2010, 2011). 
De veldinventarisaties dateren van 2008 (Dorenbosch et al., 2008a), 2009 
(Dorenbosch et al., 2009a) en 2010 (Ekoza, 2010). 
 
De aanleg van de langsdammen en de kribverlaging kunnen omschreven worden als 
ingreep in het kader van openbare veiligheid (Ruimte voor de Rivier). De aanleg van 
de langsdammen is bovendien een combinatie van beheer vaarweg voor scheepvaart 
en ruimtelijke ontwikkeling voor natuur (Kaderrichtlijn Water). Voor de ingreep wordt 
geen gebruik gemaakt van de door de minister goedgekeurde gedragscode. Dit 
betekent dat bij het overtreden van verbodsbepalingen voor soorten van Tabel 2 als 3 
een ontheffing aangevraagd moet worden. 

 4.1 Flora 

Huidige voorkomen 
Tijdens de uitgevoerde inventarisaties in 2010 zijn de strikt beschermde soorten klein 
glaskruid, wilde marjolein, veldsalie en weideklokje verspreid langs de oevers van het 
Waaltraject aangetroffen (figuur 4.1). Voor het specifieke traject van de langsdammen 
is langs de oeverzone alleen wilde marjolein gevonden op een locatie op de 
linkeroever bij de Dreumelse waard (DHV, 2011a). Geen van de beschermde soorten 
is op de te verlagen of te verwijderen kribben aangetroffen. 
 

 
Figuur 4.1 Beschermde plantensoorten langs de Midden-Waal. (DHV, 2011a op 

basis van inventarisatie Ekoza, 2010). 
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Op basis van de uitgevoerde inventarisatie kunnen andere beschermde soorten 
vaatplanten worden uitgesloten. 
 
Effecten en verbodsbepalingen 
Binnen het werkterrein van de graafwerkzaamheden zijn geen groeiplaatsen van 
beschermde soorten aangetroffen. Verbodsbepalingen worden dus niet overtreden. 
Aangezien de werkzaamheden over een langere periode worden uitgevoerd, en 
beschermde soorten wel in de oeverzone zijn aangetroffen en zich dus ook op de 
kribben kunnen vestigen, kan niet op voorhand worden uitgesloten dat gedurende de 
hele periode geen verbodsbepalingen worden overtreden. Door een aantal 
maatregelen kan dit worden voorkomen en is het (alsnog) aanvragen van een 
ontheffing niet nodig. Dit betekent dat voorafgaande de graafwerkzaamheden de krib 
wordt gecontroleerd op aanwezigheid van beschermde soorten. Aangetroffen soorten 
worden uitgegraven en direct overgeplaatst naar een alternatieve geschikt locatie. 
Hiervoor is markering van de exacte locatie in het kribbenpaspoort een goede 
werkwijze (zie hoofdstuk twee). Geschikte locaties voor het overplanten zijn 
beschikbaar op nabijgelegen kribben of oeverzone’s die in takt blijven (bijvoorbeeld 
aan de overzijde van de rivier). De planten worden niet aan de natuur onttrokken en 
binnen korte periode verplaatst.  

 4.2 Ongewervelden 

Huidige voorkomen 
De rivierrombout is een libellensoort die als larve opgroeit in de kribvakken. Na 
eiafzetting in de rivier groeit de larve in drie tot vier jaar op in de zandige waterbodem 
van de rivieroever (Kalkman, 2004). Voldoende stroomsnelheid en het juiste 
substraattype (zandig) zijn belangrijk, met name in verband met de 
zuurstofvoorziening. De larven bevinden zich jaarrond tussen het substraat en sluipen 
tussen juni en augustus uit op de strandjes tussen de kribben, op de kribben zelf of via 
aanwezige vegetatie. De soort is lastig te inventariseren omdat de dieren na het 
uitsluipen binnen zeer korte tijd wegvliegen. Daarom is het zoeken naar exuviae 
(larvenhuidjes) de meest geschikte methode om de dieren aan te tonen. Dit is in 2010, 
steeksproefgewijs, in het plangebied uitgevoerd (figuur 4.2). Bij dit onderzoek is het 
traject aan weerszijden afgelopen waarbij om de kilometer op de meest kansrijke 
stukken intensiever is gezocht naar larvehuidjes. Op basis van het veldonderzoek en 
verspreidingsgegevens kan geconcludeerd worden dat langs de hele Waal lage 
aantallen rivierrombouten voorkomen. 
 
Verder zijn er op basis van bestaande verspreidingsatlassen (Bos et al., 2006) en de 
terreinkenmerken geen aanwijzingen dat overige beschermde ongewervelden in het 
plangebied zijn te verwachten. 
 
Effecten en verbodsbepalingen 
Larven van de rivierrombout kunnen jaarrond in de kribvakken voorkomen en hier 
jaarlijks tussen juni en augustus uit het water komen. Er is dan niet direct sprake van 
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een minst kwetsbare periode. Het verlagen van kribben, verlagen van kribvakken, 
verwijderen van gestrekte oever en realiseren van een langsdam op geruime afstand 
van het kribvak zal niet direct een effect op het opgroeihabitat van de larven hebben. 
De te vergraven waterbodems liggen in de diepe delen van de oever, waar de kans op 
rivierrombout klein is. Bij vijf kribvakken wordt de verharde oever verwijderd en land 
afgegraven. Geschikt habitat voor de rivierrombout ontbreekt hier (DHV, 2011b). 
Geconcludeerd kan worden dat met de voorgestelde werkwijze (werken vanaf het 
water of gebruik maken van bestaande wegen) effecten op de rivierrombout zijn 
uitgesloten. Door hydrologische en morfologische processen zal het biotoop in de 
kribvakken wel veranderen. Met het realiseren van een langsdam blijft bestaand 
larvenhabitat behouden maar zal zich dat ruimtelijk gezien anders ontwikkelen en 
mogelijk in oppervlakte toenemen (nieuwe zandbankvorming) (zie ook paragraaf 2.5). 
Bij kribverlaging blijft larvenbiotoop ook behouden. 
 

 
Figuur 4.2 Aangetroffen uitsluiphuidjes langs de Waal in 2010 (DHV 2011a, 

Inventarisatie Ekoza 2010).Geconcludeerd kan worden dat de soort over 
het hele traject kan worden aangetroffen.  

 4.3 Vissen 

Huidige voorkomen 
Oevers van rivieren vervullen een belangrijk habitat voor riviervis. Door de 
onnatuurlijke stromingspatronen in de kribvakken en de effecten van golfdynamiek 
door passerende schepen, is het huidige oevermilieu van de Waal veel minder 
geschikt voor met name juveniele vis dan in een natuurlijke situatie. Over de 
relevantie van kribvakken voor de vispopulatie zijn echter weinig onderzoeksgegevens 
bekend. Wel lijken kribvakken over het algemeen een deel van hun waarde voor 
vissen te hebben verloren, doordat de dynamiek van scheepvaartgolven te hoog is. 
Met name in de luwe delen van de kribvakken komt echter wel degelijk vis voor, vooral 
’s nachts. Uit onderzoek blijkt dat met name jonge vis die de hele levenscyclus 
stroomminnend is, in de Waal vooral opgroeit in kribvakken en nevengeulen (Grift, 
2001). De betekenis van kribvakken voor vissen is momenteel minder groot dan van 
de nevenwateren (Van Kouwen & van der Wal, in prep. 2011). Door het grote areaal 
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kribvakken is de betekenis van kribvakken voor de vispopulatie van de Waal toch 
aanzienlijk. Uit de regio zijn de beschermde kleine modderkruiper, rivierdonderpad, 
meerval, bittervoorn en rivierprik bekend (zie onder).  
 

Voor het traject voor de kribverlagingen bovenstrooms van het plangebied (tussen 
Weurt en Deest) zijn in totaal 16 trajecten met zegen bemonsterd en 20 trajecten zijn 
elektrisch bevist (Dorenbosch et al., 2008a). Daarnaast is door een duiker in vier 
kribvakken onderzocht welk substraat aanwezig is. In 2009 is aanvullend vis 
bemonsterd in 4 kribvakken tussen Druten en Ochten (Dorenbosch et al., 2009a). 
Tijdens beide inventarisaties zijn geen beschermde soorten aangetroffen.  
 

 
Figuur 4.3 Waarnemingen van beschermde vissen (Bron: DHV/Ekoza). 
 
Daarnaast zijn door RAVON in het kader van de visatlas van Gelderland in 2007 56 
kribvakken in de Waal geïnventariseerd, in een groter gebied dan het plangebied. 
Tijdens deze inventarisatie zijn de beschermde kleine modderkruiper, rivierprik en 
bittervoorn in lage aantallen aangetroffen. Door het ontbreken van waterplanten in dit 
deel van de Waal ontbreekt hier geschikt leefgebied voor de kleine modderkruiper en 
bittervoorn. In zowel de actieve als de passieve MWTL monitoring van de Waal zijn 
deze soorten niet aangetroffen (van Kessel et al., 2010). Met name de passieve 
vismonitoring (fuikvangsten van beroepsvissers) geeft een betrouwbaar beeld van de 
soortensamenstelling in riviertrajecten. De meerval is in geen van de inventarisaties 
ter hoogte van het plangebied aangetroffen en kan worden uitgesloten. 
 
De rivierdonderpad heeft in Nederland zijn kerngebied in de Maas en de IJssel (Van 
Kessel & Kranenbarg, 2011). Op de verspreidingskaart die door RAVON voor het 
onderzoek naar rivierdonderpad en beekdonderpad is opgesteld, zijn geen 
waarnemingen op de Waal te zien (figuur 4.4). Wel is de soort aangetroffen bij 
visbemonstering van de benedenstrooms gelegen nevengeul bij Opijnen (Kranenbarg, 
2004) en ook bovenstrooms van het plangebied in de passieve visbemonstering van 
Rijkswaterstaat (Van Kessel & Kranenbarg, 2011) (figuur 4.3). In recente 
bemonstering van nevengeulen in de grote rivieren, waarbij ook elektrisch gevist is, is 
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de rivierdonderpad echter niet langs de Waal (en Nederrijn en Lek) aangetroffen 
(Dorenbosch et al., 2009a).  
 

 
Figuur 4.3 Verspreiding rivierdonderpad in Gelderland (Van Kessel & Kranenbarg, 

2011).  
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Om het eventuele voorkomen van rivierdonderpad op de te verlagen kribben te 
controleren, is in 2008 een gerichte veldinventarisatie in het plangebied van de 
kribverlagingen uitgevoerd. Hierbij zijn de kribben speciaal onderzocht op 
rivierdonderpad met behulp van elektrobevissing. Uit deze inventarisatie blijkt dat de 
visfauna op de kribben gedomineerd wordt door Kessler’s grondel (Neogobius 
kessleri) (Dorenbosch et al., 2008a). Dit is een exoot die in een zeer snel tempo de 
Waal koloniseert. In 2007 werden de eerste waarnemingen van deze nieuwkomer 
bekend. Het is een bodemlevende vissoort die een uitstekend schuilhabitat vindt 
tussen de basaltblokken van de kribben (zowel overdag als ’s nachts). Op basis van 
deze steekproef binnen het plangebied van de kribverlaging kan echter gesteld 
worden dat alle geschikte habitats voor rivierdonderpad (oftewel de kribben) in 2008 
bezet waren door Kessler’s grondel. Voorkomen van de rivierdonderpad kan op basis 
hiervan en de diverse andere inventarisaties worden uitgesloten. 
 
Bij de rivierprik gaat het hier vooral om de larven die in het sediment van de oever-
zone leven. Adulten die op doortrek naar de paaigebieden bovenstrooms voorbij 
komen stellen minder eisen aan hun doortrekgebied. Rivierprikken zijn incidenteel op 
nabij gelegen locaties van het plangebied gevonden en op een locatie net stroomaf-
waarts van het plangebied (figuur 4.3). De soort is in het plangebied zelf niet aange-
troffen, ook niet als adult (figuur 4.5), hoewel deze het gebied wel zullen door-
zwemmen op weg naar de paaiplaatsen. De huidige oevers zijn matig geschikt als 
paai- of opgroeigebied vanwege de hoge hydrodynamiek en de beperkte aanwezig-
heid van slibbige en organische waterbodems (Van Kouwen & van der Wal, in prep. 
2011). De verwachting is dat na aanleg van de langsdam de situatie voor rivierprik 
sterk verbetert als opgroeigebied en mogelijk ook als paaigebied (paragraaf 3.4.3). Op 
basis van de beschikbare (inventarisatie)gegevens kan geconcludeerd worden dat de 
huidige kribvakken geen functionele betekenis hebben als opgroeigebied voor de 
larven. 
 
Effecten en verbodsbepalingen 
Ondanks dat in de Waal verschillende beschermde soorten voorkomen hebben de 
kribvakken, in de huidige staat, geen functionele betekenis voor beschermde soorten. 
Effecten en daarmee het overtreden van verbodsbepalingen kan worden uitgesloten. 
De werkzaamheden worden verspreid uitgevoerd over een lengte van maximaal 10 
km aan één zijde van de oever. Hierdoor wordt tevens voldaan aan de eis van 
zorgvuldig handelen.  
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Figuur 4.5 Verspreiding adulte rivierprik in Gelderland (Van Kessel & 

Kranenbarg, 2011).  

 4.4 Amfibieën en reptielen 

Huidige voorkomen 
De knoflookpad, poelkikker, kamsalamander en rugstreeppad komen voor in de 
binnendijkse kolken aan weerszijden van de Waal. De soorten komen niet in de rivier 
of langs de oeverzone voor, vanwege de hoge dynamiek waar ze zeer gevoelig voor 
zijn. Gebruik van het plangebied als onderdeel van het landhabitat door deze soorten 
is uitgesloten. Doordat het plangebied in de winter inundeert vormt deze ook geen 
betekenis als overwinteringsbiotoop. Voorkomen van strikt beschermde soorten 
amfibieën binnen het plangebied kan worden uitgesloten.  
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Op basis van terreinkenmerken en verspreidingsgegevens kunnen andere strikt 
beschermde soorten amfibieën en reptielen in het plangebied worden uitgesloten. 
 
Effecten en verbodsbepalingen 
Effecten op beschermde soorten amfibieën en reptielen zijn uitgesloten. Van 
overtreding van verbodsbepalingen is geen sprake. 

 4.5 Grondgebonden zoogdieren 

Huidige voorkomen 
Uit de omgeving van het plangebied is het voorkomen van de bever en waterspitsmuis 
bekend. Beide soorten zijn kenmerkend voor het rivierengebied maar komen niet in 
het hoog dynamische deel van de rivier nabij de hoofdstroom voor. De bever wordt 
langs de Waal voornamelijk aangetroffen in zandwinplassen, kleiputten of moerasbos 
(o.a. Dreumelse waard). De waterspitsmuis bewoont het laagdynamische deel van de 
rivieruiterwaarden zoals rietmoeras en oude strangen met een goed ontwikkelde 
vegetatie. Voor beide soorten is het plangebied van de kribben te dynamisch en biedt 
dit geen geschikt biotoop. Bevers zullen wel incidenteel gebruik maken van de 
hoofdstroom als ze langs de oeverzone migreren om nieuwe leefgebieden te 
koloniseren.  
 
Effecten en verbodsbepalingen 
Het voorkomen van strikt beschermde soorten zoogdieren binnen het plangebied kan 
worden uitgesloten waardoor effecten zijn uitgesloten. Migratie van bevers langs de 
oeverlijn kan ook achter een langsdam of langs een verlaagde krib prima 
plaatsvinden. Een langsdam is in dat geval zelfs gunstiger dan de huidige kribben die 
dwars op de migratierichting liggen. Ook is de oeverzone beter beschermd tegen 
golfslag door scheepvaart. Tijdens de uitvoering zullen eventueel aanwezige bevers 
niet verstoord worden omdat de afstand tussen verblijfplaats en de werkzaamheden 
ruim boven de verstoringsafstand voor bever ligt (ca. 100 m) (figuur 3.8).  

 4.7 Vleermuizen 

Huidige voorkomen 
Het voorkomen in het rivierbed is van diverse soorten vleermuizen bekend, waaronder 
meervleermuis, watervleermuis, rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis en laatvlieger. Verblijfplaatsen van deze soorten zijn niet aanwezig 
binnen het plangebied aangezien gebouwen of volgroeide bomen met holtes of 
andere verblijfplaatsen ontbreken. De oeverzone en rivieruiterwaarden kunnen wel 
fungeren als foerageergebied voor deze soorten. De mate van begroeiing (dekking) 
bepaalt grotendeels het belang als foerageergebied. Aangezien in het plangebied 
weinig opgaande begroeiing aanwezig is, is ook de betekenis als foerageergebied 
gering. De rivier zelf wordt door meervleermuis en watervleermuis gebruikt als 
foerageergebied.  
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De Waal vormt ook een trekroute voor de meervleermuis en de ruige dwergvleermuis 
die vooral in maart en september-oktober tussen zomer- en winterverblijven trekken.  
 
Effecten en verbodsbepalingen 
Vaste rust- en verblijfplaatsen zijn niet aanwezig binnen het plangebied. Het 
plangebied is van betekenis als onderdeel van het foerageergebied van 
watervleermuis en meervleermuis en trekroute voor meervleermuis en ruige 
dwergvleermuis. Van verstoring is echter geen sprake aangezien de werkzaamheden 
overdag worden uitgevoerd. Daarnaast is de rivier breed genoeg om zowel 
werkzaamheden uit te kunnen voeren als vleermuizen te laten passeren zonder dat 
deze enige hinder ondervinden van verlichting. Effecten en daarmee het vertreden 
van verbodsbepalingen is uitgesloten aangezien de huidige betekenis als 
foerageergebied en trekroute niet wordt aangetast door de ingreep. 

 4.8 Vogels 

Huidige voorkomen 
Tijdens de inventarisaties in de plangebieden zijn geen verblijfplaatsen van vogels met 
een jaarrond beschermde nestplaats aangetroffen op de oevers, of kribben van de 
Waal (Dorenbosch et al., 2008a; 2009a, Ekoza, 2010). Jaarrond beschermde 
nestplaatsen zijn ook niet te verwachten vanwege het ontbreken van bos of 
bebouwing op of direct aan de kribben, waar vogels met vaste verblijfplaatsen gebruik 
van maken. In de gegevens van SOVON zijn geen waarnemingen bekend van 
broedvogels met een vaste rust- en verblijfplaats op en direct tussen de kribben. Wel 
komen algemene vogelsoorten binnen het plangebied tot broeden waaronder kleine 
plevier, patrijs en oeverzwaluw.  
 

 
Figuur 4.6  Waarnemingen van broedvogels (Kaart: DHV, op basis van gegevens 

van Ekoza (2010). 
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Effecten en verbodsbepalingen 
Effecten op vogels met een jaarrond beschermde nestplaats zijn uitgesloten. Bij de 
uitvoering van de werkzaamheden dient wel rekening gehouden te worden met de 
aanwezigheid van (algemeen voorkomende) broedende vogels. Het verstoren van 
broedvogels is niet toegestaan en dient voorkomen te worden. Hiervoor geldt geen 
verschil tussen bijvoorbeeld een wilde eend of oeverzwaluw. Wanneer 
werkzaamheden aan de kribvakken gedurende het broedseizoen worden uitgevoerd 
bestaat het risico dat nesten worden verstoord. Door deze locaties voorafgaande de 
werkzaamheden te controleren op broedende vogels kan het overtreden van 
verbodsbepalingen worden voorkomen. Meest voor de handliggende maatregel om dit 
te voorkomen is het uitstellen van de werkzaamheden totdat de vogel klaar is met 
broeden, en verder te gaan met de volgende krib waar geen broedvogel is 
aangetroffen. Daarnaast is het verstandig om de aanwezige begroeiing (bomen, 
struweel) buiten het broedseizoen te verwijderen.  

 4.9 Conclusie en mitigatie 

Binnen de invloedsfeer van het plangebied komen diverse strikt beschermde soorten 
planten en dieren voor. Op de locaties waar daadwerkelijk maatregelen worden 
uitgevoerd ontbreekt het aan geschikt habitat voor deze soorten of worden 
mitigerende maatregelen getroffen om het overtreden van verbodsbepalingen te 
voorkomen. Het betreft de volgende maatregelen / type werkzaamheden: 
- Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats over water; 
- Voor het vervoer van personeel kan ook gebruik gemaakt worden van 
 bestaande wegen. Dit geldt ook voor incidenteel benodigd materieel of 
 materiaal, maar niet voor de structurele aan- en afvoer van stortstenen en 
 zand; 
- Materialen die vrijkomen en niet hergebruikt worden, worden conform wet- en 
 regelgeving afgevoerd. 
- Bij het afgraven van een krib tijdens het broedseizoen dient rekening gehouden 

te worden met broedvogels. Maatregelen hiervoor worden in het ecologisch 
werkprotocol opgenomen.  

- Bij het afgraven van een krib dient rekening gehouden te worden met de 
aanwezigheid van beschermde planten. Maatregelen hiervoor worden in het 
ecologisch werkprotocol opgenomen.  

 
Als deze mitigerende maatregelen worden genomen zijn overtredingen van de Flora- 
en faunawet uitgesloten.  
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 5 Nee, tenzij-toets EHS 

 5.1 Huidige situatie EHS  

De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk dat bestaat uit 
bestaande natuurgebieden, verwevingsgebieden (waardevolle agrarische gebieden) 
en ecologische verbindingszones die deze gebieden met elkaar verbinden. 
Binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de ruggengraat van het natuurbeleid, 
geldt de nee, tenzij- benadering. Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is 
als daarmee de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied significant worden 
aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van 
groot openbaar belang. De te beschermen wezenlijke kenmerken en waarden zijn in 
een streekplanuitwerking gespecificeerd en onderscheiden in kernkwaliteiten en 
omgevingscondities (Provincie Gelderland, 2006, 2009). 
 
De Waal maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (figuur 5.1) en voor 
dit gebied zijn de volgende kernkwaliteiten van het rivierengebied van belang:  
– De rivier met zijn bijbehorende dynamiek en morfologie, als bron van natuurlijke 

processen, en als as van een keten natuurterreinen en natuurrijke 
cultuurlandschappen in de uiterwaarden en de daarbij behorende bijzondere 
natuur, zoals rivierduinen, stroomdalgraslanden, natte schraalgraslanden, 
Hardhoutooibos en nevengeulen; 

– De relatie tussen open voedselrijke foerageergebieden en rustgebieden (open 
water) voor overwinterende en doortrekkende ganzen, eenden en andere 
watervogels; 

– De uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren die de Gelderse Poort en 
het Rijk van Nijmegen herbergen door de centrale ligging in het Europese 
natuurnetwerk met verbindingen naar de Veluwe en Oostvaarders Plassen, het 
Reichswald en de Eifel, het bovenstroomse en benedenstroomse (Duitse) 
rivierengebied en de bosgebieden in het Limburgs-Duitse grensgebied; 

– Het open, grazige en natte karakter van binnen- en buitendijkse weidevogel- 
 en ganzengebieden.  
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De ontwikkelingsopgaven betreffen: 
– Het ontwikkelen van het buitendijkse rivierengebied tot een samenhangend, 

gevarieerd en dynamisch natuurterrein met behoud van actuele natuur- en 
cultuurwaarden. 

– Het uitbreiden van laagdynamische natuur (Hardhoutooibos, stroomdalgras-
land, (getijde)moeras) langs Waal en Maas. 

– Het uitbreiden van hoogdynamische natuur (nevengeulen, opzandingen, zacht-
houtooibos) langs de Waal. 

– Het realiseren van grootschalig natuurbeheer met ruimte voor (periodiek terug 
te zetten) sedimentatie en vegetatieontwikkeling langs de Midden-Waal. 

– Het realiseren van een netwerk van nevengeulen langs de Beneden-Waal.  
– Het ontwikkelen van de overgang tussen Veluwe en rivierdal tot een breed 

gevarieerd overgangslandschap met bossen, kwel- en beekmoerassen, 
integraal begraasd. 

 5.2 Effecten  

Bij de voorziene ingreep gaat geen oppervlakte EHS verloren. Met het afgraven van 
de kribvakken vindt geen wezenlijke verandering plaats van het beheertype. Een deel 
hiervan betreft overigens areaal ‘nog om te vormen naar natuur’ waarmee met de 
ingreep tevens invulling aan wordt gegeven. Areaal aan ganzenfoerageergebied wordt 
afgegraven (kribvak) maar blijft geschikt of wordt omgevormd naar natuur (in het geval 
van de langsdam). Het marginale verlies aan ganzenfoerageergebied is in 
voorgaande hoofdstukken uitvoerig behandeld.  
Meer in zijn algemeenheid geldt dat met het realiseren van langsdammen en verlagen 
van de kribben de invloed van erosie- en sedimentatieprocessen naar verwachting zal 
toenemen. Dit past binnen de doelstelling om meer natuurlijke dynamiek toe te laten. 
De langsdammen passen binnen de ontwikkelingsopgave van het uitbreiden van 
hoogdynamische milieutypen langs de Waal. 
Deze omzetting van beheertypen betekent geen significante aantasting van de 
wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. 

 5.3  Conclusie 

Met het uitvoeren van de beoogde ingrepen vindt een marginale verschuiving in 
areaal aan beheertypen plaats. De oppervlaktes zijn dermate klein dat dit geen effect 
heeft op de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Daarnaast wordt invulling 
gegeven aan de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. De naar verwachting 
grotere morfodynamiek in de nieuwe oevergeul en kribverlaging past binnen de 
doelstelling van de EHS voor de Waal. 
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 6 Bevoegd gezag, vergunningen en randvoor-
waarden uitvoering  

 6.1 Bevoegd gezag en vergunningen 

Deze rapportage wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag met het verzoek om deze 
inhoudelijk te toetsen. Voor de Natuurbeschermingswet 1998 is dit EL&I directie Oost 
en voor de Flora- en faunawet is dit Dienst Regelingen van het ministerie van EL&I. 
Voor de werkzaamheden moet een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet aangevraagd worden. Indien het voor de Flora- en faunawet 
van toepassing is dient een ontheffing aangevraagd te worden, alsmede een 
ontheffing op grond van de Omgevingsverordening van de Provincie Gelderland.  
 
In de vergunning zullen randvoorwaarden zoals in de volgende paragraaf beschreven 
zijn, meegenomen worden. Het is van belang dat deze randvoorwaarden 
meegenomen worden in het bestek of bij de aannemer bekend zijn, ten tijde van de 
uitvoering. 

 6.2 Randvoorwaarden tijdens de uitvoering 

Zowel vanuit de Natuurbeschermingswet als vanuit de Flora- en faunawet zijn 
randvoorwaarden voor de uitvoering nodig om schade van de werkzaamheden aan 
beschermde habitattypen en soorten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. 
- Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats over water; 
- Voor het vervoer van personeel kan ook gebruik gemaakt worden van 
bestaande wegen. Dit geldt ook voor incidenteel benodigd  materieel of materiaal, 
maar niet voor de structurele aan- en afvoer van stortstenen en zand; 
- Materialen die vrijkomen en niet hergebruikt worden, worden conform wet- en 
regelgeving afgevoerd. 
- Bij het afgraven van een krib tijdens het broedseizoen dient rekening gehouden 

te worden met broedvogels. Maatregelen hiervoor worden in het ecologisch 
werkprotocol opgenomen.  

- Bij het afgraven van een krib dient rekening gehouden te worden met de 
aanwezigheid van beschermde planten. Maatregelen hiervoor worden in het 
ecologisch werkprotocol opgenomen.  

- Alle vormen van betreding van H6120 Stroomdalgraslanden vermijden. 
- Geen tijdelijke wateren laten ontstaan die geschikt zijn als voortplantingsplaats 

voor de rugstreeppad, indien op deze plek in een latere periode weer 
werkzaamheden verricht moeten worden.  
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 6.3 Monitoring 

De langsdammen in de Waal vormen een uniek project in Nederland: nog niet eerder 
is langs een Nederlandse rivier een langsdam of vooroever van deze omvang (ca. 10 
km) aangelegd. De precieze effecten van het project zijn dan ook niet altijd in detail op 
voorhand te bepalen. Om lering te kunnen trekken uit dit pilotproject, worden 
verschillende aspecten gemonitord. Dit is ook nodig om tussentijds te kunnen bepalen 
of de flexibele instroomopeningen in de dammen aangepast moeten worden.  
 
De dammen worden op drie aspecten gemonitord: 
- Hydromorfologie 
- Ecologie 
- Belevingswaarde 
 
De monitoring van de hydromorfologische aspecten richt zich vooral op de 
bodemligging van de vaargeul en de oevergeul, de morfodynamiek in de voormalige 
kribvakken (erosie en aanzanding).  Deze metingen zijn vooral van belang voor het 
verkrijgen van inzicht in de exacte werking van langsdammen. Met dit inzicht kunnen 
de afmetingen van de langsdammen (hoogte en vorm)  en de openingen in de 
langsdammen worden geoptimaliseerd. Daarnaast worden de meetgegevens gebruikt 
voor een betere simulatie van de gebruikte computermodellen rivierkundige 
randvoorwaarden. Ook voor het bepalen van de ecologische effecten is 
hydromorfologische informatie nodig. Hiervoor worden onder meer  de 
stroomsnelheden in de oevergeul bepaald en de locatie en aard van de sedimentatie 
en erosie. Voor de relatie met de ecologische monitoring wordt verwezen naar 
paragraaf 3.6 van de Richtlijn Projectmonitoring (Bak et al., 2010).' 
 
De monitoring van de ecologische aspecten richt zich op twee doelen: Kaderrichtlijn 
Water en beschermde soorten (Natura 2000 en FF-wet). Beide doelen worden in één 
monitoringsprogramma opgenomen (Liefveld, in prep.). Voor Kaderrichtlijn Water gaat 
het erom de effectiviteit van de maatregel ‘langsdammen’ in beeld te brengen. Het 
gaat hierbij om de effecten op de kwaliteitselementen vis en macrofauna (macrofyten 
komen in dit deel van de Waal niet voor). Voor de methodiek wordt aangesloten bij 
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Richtlijn Projectmonitoring (Bak et al., 2010). Als 
ondersteunende parameters zijn ook bepaalde hydromorfologische parameters van 
belang (morfologie oevers, hydrodynamiek). Deze worden meegenomen in het 
monitoringsprogramma hydromorfologie. 
 
De meest relevante beschermde soorten in het projectgebied zijn de rivierprik en de 
rivierdonderpad. Dit zijn soorten waarvoor een positief effect van de maatregelen 
verwacht wordt omdat het leefgebied verbetert. Voor beide soorten is een specifieke 
manier van monitoring nodig. Voor rivierprik gaat het vooral om de larven die de 
eerste vier jaar in het sediment zitten. Deze worden bemonsterd door 
sedimentmonsters te nemen en de larven eruit te zeven. Bij deze bemonstering kan 
ook meteen de rivierrombout worden bemonsterd. Deze libellensoort is specifiek van 
belang vanuit de Flora en faunawet en leeft ook als larve in het sediment. 
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Rivierdonderpadden zitten vaak verborgen tussen de stenen van de kribben en 
worden het best bemonsterd met gerichte elektrovisserij. Voor beide soorten is het 
ook van belang de veranderende habitatomstandigheden te monitoren. Dit wordt 
meegnomen in de hydromorfologische monitoring. Het gaat hierbij vooral om 
sedimentsamenstelling (o.a. gehalte organisch materiaal en slib), stroomsnelheid en 
golfdynamiek. 
 
Voor alle ecologische bemonsteringen is zowel een nulmeting als een 
referentiemeting voorzien. Een nulmeting is een bemonstering voor uitvoering van de 
maatregelen op dezelfde monsterpunten als na uitvoering van de maatregelen. Dit is 
vooral van belang voor honkvaste soorten als rivierdonderpad of rivierprik (beide 
relevant voor Natura 2000) en geeft een goed, maar tijdelijk beeld van de 
soortensamenstelling ter plaatse. De referentiemeting wordt uitgevoerd in nabij 
gelegen kribben die niet aangepakt worden en die vergelijkbaar zijn met de huidige 
kribvakken. Omdat deze meting ook wordt uitgevoerd tegelijk met de nulmeting, is ook 
informatie beschikbaar over de waarde van deze locatie als referentie. De 
referentiemeting is vooral voor de KRW-doelen relevant en geeft de mogelijkheid 
verschillen die zich van jaar tot jaar in de visstand voordoen mee te nemen in de data 
analyse. Combinatie van referentie- en nulmeting geeft de meeste aanknopingspunten 
om de bemonsteringen achter de langsdam betrouwbaar te analyseren.  
 
In de opzet van de monitoring van de belevingswaarde worden onder meer de 
reacties van de informatieavonden meegenomen. Aspecten die hierbij meegenomen 
kunnen worden zijn bijvoorbeeld de beleving van de verschillende delen van 
langsdam en beleving van het gebruik van het gebied (bijvoorbeeld door sportvissers 
en recreanten). De wijze waarop dit onderzoek uitgevoerd wordt, zal in een later 
stadium uitgewerkt worden. Ook hiervoor geldt dat een nulmeting vooraf uitgevoerd 
zal worden.  
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  Bijlage 1 Wettelijk kader 

 1.1 Inleiding 

In deze bijlage wordt in het kort beschreven wat de wettelijke kaders zijn voor 
opstellen van ecologische beoordelingen van ruimtelijke ingrepen en andere 
handelingen. In de natuurbeschermingswetgeving wordt een onderscheid gemaakt 
tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. De soortenbescherming is in 
Nederland verankerd in de Flora- en faunawet (§1.2 van deze bijlage), de 
gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 1998 (§1.3). Met deze wetten 
geeft Nederland invulling aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. De Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht zal vanaf 1 oktober 2010 de procedures bij 
ruimtelijke ingrepen ingrijpend wijzigen (§ 1.4). Ook wordt kort ingegaan op de 
betekenis van Rode lijsten (§ 1.5) en de Ecologische Hoofdstructuur (§ 1.6) bij 
ecologische toetsingen. 

 1.2 Flora- en faunawet 

Het doel van de Flora- en faunawet is het instandhouden en beschermen van in het 
wild voorkomende planten- en diersoorten. De Flora- en faunawet kent zowel een 
zorgplicht als verbodsbepalingen.  
De zorgplicht geldt te allen tijde voor alle in het wild levende dieren en planten en hun 
leefomgeving, voor iedereen en in alle gevallen.  
De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij’ principe. Dat betekent dat 
alle schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten in 
principe verboden zijn (zie kader).  
 

Verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet (verkort) 

Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op een andere 

manier van de groeiplaats verwijderen van beschermde planten. 

Artikel 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen of met het oog daarop opsporen van 

beschermde dieren. 

Artikel 10: Het opzettelijk verontrusten van beschermde dieren. 

Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van beschermde dieren. 

Artikel 12: Het zoeken, beschadigen of uit het nest halen van eieren van beschermde dieren. 

Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van beschermde planten en 

dieren. 

 
Artikel 75 bepaalt dat vrijstellingen en ontheffingen van deze verbodsbepalingen 
kunnen worden verleend. Het toetsingskader hiervoor is vastgelegd in het 
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Vrijstellingenbesluit. Er gelden verschillende regels voor verschillende categorieën 
werkzaamheden.  
Er zijn vier beschermingsregimes corresponderend met vier groepen beschermde 
soorten (tabellen 1 t/m 3 en vogels). 
 
Tabel 1. De algemene beschermde soorten 
Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen en bestendig gebruik 
en beheer. Ontheffing ten behoeve van andere activiteiten kan worden verleend, mits 
de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is (‘lichte toetsing’). 
Tabel 2. De overige beschermde soorten 
Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor werkzaamheden in het kader van 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en van bestendig gebruik en beheer, als op basis 
van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Anders 
is ontheffing noodzakelijk, na lichte toetsing. 
Tabel 3.  De strikt beschermde soorten 
Dit zijn de planten- en diersoorten vermeld in Bijlage 1 van het Vrijstellingenbesluit of 
in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Uit recente jurisprudentie blijkt dat de regels voor 
de Habitatrichtlijnsoorten nog strikter zijn3 
Voor bestendig gebruik en beheer geldt voor de soorten van Bijlage 1 van het 
Vrijstellingenbesluit een vrijstelling, mits men werkt op basis van een door de minister 
van LNV goedgekeurde gedragscode. Voor ruimtelijke ingrepen is altijd een ontheffing 
op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Deze kan worden 
verleend na een uitgebreide toetsing (zie onder). 
Voor de soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt hetzelfde regime, met één 
grote beperking. Ontheffing of vrijstelling kan niet worden verleend voor ruimtelijke 
ingrepen en bestendig beheer en gebruik, tenzij er (tevens) sprake is van dwingende 
redenen van groot openbaar belang, of in het belang van het milieu, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van wilde flora en fauna. Voor deze 
groep soorten kan overigens geen vrijstellingen worden verleend voor artikel 10 
(verontrusting). 
Vogels. 
Alle inheemse vogels zijn strikt beschermd. Ontheffing of vrijstelling kan alleen worden 
verkregen op grond van openbare veiligheid, volksgezondheid of bescherming van 
flora en fauna. De Vogelrichtlijn noemt zelfs ‘dwingende redenen van groot openbaar 
belang’ niet als grond4. 
Dat betekent dat in beginsel alle activiteiten die kunnen leiden tot verstoring of 
vernietiging van in gebruik zijnde nesten buiten het broedseizoen moeten worden 
uitgevoerd. 
Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten die hun nest doorgaans het hele 
jaar door of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd5. 

                                                             
3 Zie uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 21 januari 2009 zaaknr. 200802863/1 en 13 mei 
2009 nr. 200802624/1), en Rechtbank Arnhem, 27 oktober 2009 zaaknr. AWB 07/1013. Zie tevens de brief van het ministerie van 
LNV d.d. 26 augustus 2009 onder kenmerk ffw2009.corr.046 en de Uitleg aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen 
Flora- en faunawet. 
4 Zie de vorige voetnoot. 
5 Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingrepen, ministerie van LNV, 
augustus 2009. 
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De uitgebreide toetsing houdt in dat ontheffing alleen kan worden verleend als: 
1. Er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van 

de soort; 
2. Er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is; 
3. Er sprake is van een in de wet genoemde reden van openbaar belang; 
4. Er zorgvuldig wordt gehandeld.  
Zorgvuldig handelen betekent het actief optreden om alle mogelijke schade aan een 
soort te voorkomen, zodanig dat geen wezenlijke negatieve invloed op de relevante 
populatie van de soort optreedt.  
In veel gevallen kan voorkomen worden dat een ontheffing nodig is, als mitigerende 
maatregelen er voor zorgen dat de functionele leefomgeving van dieren in tact blijft. 
Vooral voor soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en vogels is dit cruciaal 
(omdat er alleen ontheffing kan worden verkregen na zware toetsing). 

 1.3 Natuurbeschermingswet 19986 

De Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: Nbwet) vormt de invulling van de 
gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en heeft als doel het 
beschermen en instandhouden van bijzondere gebieden in Nederland.  
 
Aanwijzing van gebieden 
De Nbwet kent verschillende soorten beschermde gebieden. De belangrijkste zijn de 
Natura 2000-gebieden (oftewel Vogel- en Habitatrichtlijngebieden oftewel Speciale 
Beschermingszones) en de beschermde natuurmonumenten. De aanwijzingsbesluiten 
van deze gebieden bevatten een kaart en een toelichting, waarin de instandhoudings-
doelstellingen staan verwoord (zie www.minlnv.nl).  
In de “oude” aanwijzingsbesluiten van Staats- en Beschermde natuurmonumenten 
worden de natuurwetenschappelijke waarde en het natuurschoon als grond voor de 
bescherming aangevoerd. Deze meer abstracte waarden blijven van kracht in de 
nieuwe Natura 2000-gebieden, voor zover zij voormalige Staats- of Beschermde 
natuurmonumenten omvatten. Deze waarden dienen bij toetsingen nader te worden 
geconcretiseerd. 
 
Natura 2000-gebieden 
Voor Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te worden opgesteld. Daarin staat 
o.a. welke maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te halen en welk (bestaand en 
toekomstig) gebruik al dan niet vergunningplichtig is. Voor een groot aantal gebieden 
is een beheerplan in een ver gevorderd stadium van voorbereiding. 
Voor het uitvoeren van projecten en handelingen, die negatieve effecten kunnen 
hebben op Natura 2000-gebieden en die niet nodig zijn voor of verband houden met 
het beheer, is een vergunning nodig. Van negatieve effecten is sprake als, gelet op de 

                                                             
6 Op 1 februari 2009 is een wetswijziging van de Nbwet van kracht geworden. Door de inwerkingtreding van de Crisis- en 
herstelwet is de Nbwet per 31 maart 2010 opnieuw gewijzigd. De wijzigingen zijn in deze paragraaf verwerkt. 
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instandhoudingsdoelen, een habitattype of leefgebied van soorten verslechtert of 
soorten significant worden verstoord. Projecten en handelingen die de natuurlijke 
kenmerken van het Natura 2000-gebied aantasten zijn in ieder geval 
vergunningplichtig.  
Bij een besluit om een plan (bijvoorbeeld bestemmingsplan, streekplan, waterhuishou-
dingsplan) vast te stellen, moet rekening worden gehouden met de effecten op Natura 
2000-gebieden en met het beheerplan.  
Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die 
activiteiten negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor het gebied (kunnen) 
veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de bescherming genoemd. 
 
Bestaand gebruik 
Bestaand gebruik volgens de Nbwet is gebruik dat bestond op 1 oktober 2005 en 
sindsdien niet of niet in betekenende mate is gewijzigd. Voor de raad van State lijkt de 
vraag of het gebruik al bestond op het (eerste) moment van aanwijzen (als 
Vogelrichtlijngebied) of aanmelden (als Habitatrichtlijngebied) overigens relevanter. 
bestaand gebruik dat zeker geen significante gevolgen kan hebben voor een Natura 
2000-gebied kan vergunningvrij worden voortgezet. Als significante effecten niet 
kunnen worden uitgesloten is een vergunning nodig, tenzij in het beheerplan anders is 
bepaald. in het beheerplan moeten dan maatregelen zij voorzien om de effecten te 
beperken of te niet te doen. 
 
Habitattoets 
Een vergunning kan pas worden afgegeven nadat een ‘habitattoets7’ het bevoegd 
gezag de zekerheid heeft gegeven dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet 
worden aangetast. Deze is verwoord in art. 19d t/m 19j van de Nbwet. 
In de ‘oriëntatiefase’ – voorheen ook wel ‘voortoets’ genoemd – wordt onderzocht of 
een activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, mogelijk schadelijke 
gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied en zo ja of deze gevolgen significant 
kunnen zijn. De gevolgen moeten worden beoordeeld in samenhang met die van 
andere plannen en projecten (‘cumulatieve effecten’). 
Indien de oriëntatiefase uitwijst dat er geen effecten zijn, zijn er vanuit de Nbwet geen 
verdere verplichtingen of beperkingen voor de uitvoering van de activiteit. Wel kan het 
verstandig zijn om met het bevoegd gezag in overleg te treden, om te bezien of men 
zich in de conclusies van het uitgevoerde onderzoek kan vinden.  
Als er wel effecten (zoals verslechtering of verstoring) zijn, maar die zijn zeker niet 
significant, dan kan het bevoegd gezag vragen om een nadere toetsing. In zo’n 
nadere toetsing worden de effecten gespecificeerd. Daarbij hoeft dan niet meer naar 
cumulatieve effecten te worden gekeken. Het bevoegd gezag beoordeelt of de 
effecten aanvaardbaar zijn of niet. Aan de vergunning kunnen beperkende 
voorwaarden (mitigatie en compensatie, zie onder) worden verbonden.  
Als er een kans is op significante effecten volgt een ‘passende beoordeling’. De 
passende beoordeling is veel uitgebreider. Op basis van de beste wetenschappelijke 

                                                             
7 De termen habitattoets en oriëntatiefase staan niet in de wet. De passende beoordeling wel. 
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kennis dienen de effecten op de habitats en soorten te worden ingeschat, rekening 
houdend met cumulatieve effecten.  
Als de passende beoordeling uitwijst dat aantasting van de natuurlijke kenmerken is 
uitgesloten, dan kan de vergunning worden verleend. Aantasting van de natuurlijke 
kenmerken is praktisch gesproken uitgesloten als er geen significante effecten zijn in 
het licht van de instandhoudingsdoelstellingen. 
Als significante effecten niet kunnen worden uitgesloten, dan mag vergunning alleen 
worden verleend als er voldaan is aan alle drie onderstaande ADC-criteria: 
- Er zijn geen geschikte Alternatieven. 
- Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder 

redenen van sociale en economische aard. 
- Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie. 
Als er sprake is van aantasting van een gebied dat is aangewezen of aangemeld ter 
bescherming van prioritair natuurlijk habitattype of een prioritaire soort, dient eerst 
door de minister van LNV aan de Europese Commissie advies te worden gevraagd. 
Bovendien is het aantal redenen van groot openbaar belang beperkt. 
 
Cumulatieve effecten 
Volgens de Natuurbeschermingswet 1998 (art. 19d lid 1) is het – zonder vergunning – 
verboden om handelingen te verrichten die op zich zelf of “in combinatie met andere 
projecten of plannen significante effecten kunnen hebben”. In het onderzoek naar 
cumulatieve effecten, wordt het effect van het onderhavige plan of project in 
combinatie met andere ingrepen in beeld gebracht. 
De basis hiervoor is art. 6 van de Habitatrichtlijn, die van toepassing is op alle Natura 
2000-gebieden. 

“Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het 
beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen 
of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een 
passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening 
houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.” 

Het werkdocument “Toepassing begrippenkader” (Ministerie van LNV, 2007) stelt voor 
om het begrip cumulatie als volgt te definiëren:  

“De effecten van de voorgestelde eigen activiteit op de 
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied in combinatie met 
de effecten van andere activiteiten en plannen”. 

Met andere woorden: in een studie naar de cumulatieve effecten dienen alle 
activiteiten (bestaand gebruik, nieuwe projecten) en plannen te worden betrokken, die 
op dezelfde instandhoudingsdoelstellingen negatieve effecten kunnen hebben als het 
eigen project. Het doet daarbij in beginsel niet ter zake of er een verband is tussen het 
eigen project en de andere activiteiten en plannen, of dat de effecten tijdelijk zijn of 
(naar verwachting) slechts beperkt van omvang zijn.  
 
Significantie 
Voor een invulling van het begrip significantie volgen wij de ‘Leidraad significantie’ van 
het Steunpunt/Regiebureau Natura 2000. Van significante effecten kan sprake zijn als 
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ten gevolge van menselijk handelen het verwezenlijken van de instandhoudingsdoelen 
sterk wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt. Dat is in ieder geval zo, als het 
oppervlak van een habitattype of een leefgebied of de kwaliteit van habitattype of 
leefgebied of de omvang van een populatie lager wordt dan genoemd in de instand-
houdingsdoelen in het aanwijzingsbesluit. 
 
Beschermde natuurmonumenten 
Het toetsingskader voor beschermde natuurmonumenten is vergelijkbaar, echter de 
procedure en de speelruimte van het bevoegd gezag wijken op enigszins af. De 
beoordeling is minder strikt en door het ontbreken van concrete 
instandhoudingsdoelen vaak ook minder eenduidig. 
 
Zorgplicht 
Artikel 19l legt aan iedereen een zorgplicht voor beschermde natuurgebieden op. 
Deze zorg houdt in ieder geval in dat ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 
dat een handeling nadelige gevolgen heeft, verplicht is die handeling achterwege te 
laten of, als dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, eventuele gevolgen zoveel 
mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De nadelige handelingen hebben 
betrekking op de instandhoudingsdoelen in het geval van een Natura 2000-gebied en 
op de wezenlijke kenmerken in het geval van een beschermd natuurmonument. 

 1.4 Wabo en omgevingsvergunning 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 van 
kracht geworden. De Wabo voegt een groot aantal (circa 25) vergunningen, 
ontheffingen en andere toestemmingen samen tot één omgevingsvergunning. De 
omgevingsvergunning is nodig voor het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen, zoals 
sloop, bouw, aanleg en gebruik, als die een plaatsgebonden karakter hebben en dat 
van invloed kunnen zijn op de “fysieke leefomgeving”. Dit omvat alle fysieke waarden 
in de leefomgeving, zoals milieu, natuur, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden. 
Als hoofdregel kent de Wabo het bevoegd gezag toe aan B&W van de gemeente waar 
het project (in hoofdzaak) zal worden uitgevoerd. Voor projecten van provinciaal 
belang kunnen GS het bevoegd gezag zijn, voor projecten van nationaal belang een 
minister. 
De ontheffing Flora- en faunawet en de vergunning Natuurbeschermingswet 1998, die 
voor een ruimtelijke ingreep nodig kunnen zijn, kunnen worden “aangehaakt” bij de 
omgevingsvergunning. Dat wil zeggen dat bij een aanvraag voor een omgevings-
vergunning ook een toetsing aan Ffwet en/of Nbwet moet worden gevoegd. De 
aanvraag wordt dan aan het bevoegde gezag (Ffwet: ELI; Nbwet: GS of ELI) 
voorgelegd. Die zal dan toestemming geven in de vorm van een Verklaring van geen 
bezwaar (Vvgb). De inhoudelijke toetsing zal niet veranderen. 
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Op aanvragen voor een omgevingsvergunning, die mede betrekking hebben op Flora- 
en faunawet en/of Natuurbeschermingswet 1998 is de uitgebreide voorbereidingspro-
cedure van toepassing. 
Overigens kan een ontheffing Ffwet of vergunning Nbwet ook los van de 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dat dient dan wel te gebeuren vóórdat 
de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 

 1.5 Rode lijsten 

Rode lijsten zijn geen wettelijke instrumenten, maar zijn sturend voor beleid. Zij dienen 
om prioriteiten in middelen en maatregelen  te kunnen bepalen. Bij het beoordelen van 
maatregelen en ingrepen kunnen de Rode lijsten echter wel een belangrijke rol 
spelen. Er zijn nu landelijke Rode lijsten vastgesteld voor paddestoelen, korstmossen, 
mossen, vaatplanten, platwormen, land- en zoetwaterweekdieren, bijen, dagvlinders, 
haften, kokerjuffers, libellen, sprinkhanen en krekels, steenvliegen, vissen, amfibieën, 
reptielen, zoogdieren en vogels . Een aantal provincies heeft aanvullende provinciale 
Rode lijsten opgesteld. 
Van soorten op de Rode lijst moet worden aangenomen dat negatieve effecten van 
ingrepen de gunstige staat van instandhouding relatief gemakkelijk in gevaar brengen. 
Waar het beschermde soorten betreft zal er dus extra aandacht aan mitigatie en 
compensatie moeten worden besteed. Bij niet-beschermde soorten of soortgroepen 
kunnen op grond van de zorgplicht extra maatregelen worden gevergd. Bij een aantal 
soortgroepen gaat het echter om tientallen of honderden moeilijk vast te stellen 
soorten, waardoor de waarde voor praktische toepassingen vaak beperkt is. 

 1.6 De Ecologische Hoofdstructuur 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft als doel om van de bestaande en nieuwe 
natuur een goed functionerend netwerk te maken. Het ruimtelijk beleid voor de EHS is 
gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden’ 
van de EHS. Op plannen, projecten of handelingen binnen de EHS is conform de Nota 
Ruimte het ’nee, tenzij’-regime van toepassing.  
 
Ruimtelijke ingrepen in de EHS met significant negatieve effecten op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het gebied zijn in beginsel niet toegestaan. Tenzij er voor 
de ingreep geen reële alternatieven zijn èn er sprake is van redenen van groot 
openbaar belang. De initiatiefnemer is verplicht om de negatieve effecten te mitigeren 
(voorkomen of beperken) en de restschade te compenseren.  
 
De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de huidige en potentiële waarden, 
gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied. De natuurdoelen worden door de 
provincies vastgelegd, meestal in natuurdoeltypen of beheertypen per perceel. 
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Bijlage 2 Stroomschema significantiebepaling 

Stroomschema significantiebepaling volgens Regiebureau Natura 2000 
(Leidraad d.d. 7 juli 2009). 
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