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1.1

INLEIDING

Doel en Achtergrond

De provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken samen aan plannen voor
natuurontwikkeling en verbetering van de waterkwaliteit in de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en
Heerewaarden. Door kennis en ervaring van verschillende partners samen te brengen, wordt
natuurontwikkeling in het rivierengebied beter en integraal vorm gegeven. Met de voorgenomen
herinrichting kan in de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden een waardevol natuurgebied
ontstaan van bijna 300 hectare.
De aanleiding om in de Waaluiterwaarden met natuurontwikkeling aan de slag te gaan is dat in de 2 e helft
van de 20e eeuw de natuurwaarden langs de Waal steeds meer achteruit zijn gegaan. Dit komt door
aanpassing van de rivier aan scheepvaart en hoogwaterveiligheid, vermindering van de waterkwaliteit en
intensief agrarisch gebruik. In de jaren negentig en 2000 zijn voor de uiterwaarden Wamel, Dreumel en
Heerwaarden doelstellingen bepaald om de natuurwaarden te verbeteren.
De komende jaren wordt gewerkt aan de planvorming voor het project Uiterwaarden Wamel, Dreumel,
Heerewaarden. Daartoe wordt onder meer de procedure rond een MilieuEffectRapportage (MER)
doorlopen, waarin het plan verder uitgewerkt wordt. De MER dient ter onderbouwing van de in de
toekomst aan te wijzigen bestemmingen en vergunningaanvragen. De planning is erop gericht om eind
2021 de natuurontwikkeling gerealiseerd te hebben.
Behalve de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, zijn ook de gemeente West Maas en
Waal, gemeente Maasdriel en het waterschap Rivierenland direct betrokken bij de planvoorbereiding.
De benodigde grond is voor het grootste deel reeds in eigendom van de overheidspartijen. Dit is de
afgelopen jaren tot stand gekomen zowel door ruiling in het kader van de Landinrichting Land van Maas en
Waal, alsook door aankopen.
1.2

Uitgangpunten

Uitgangspunt voor de planvorming is de preverkenning voor het project Waaluiterwaarden Wamel Dreumel
Heerewaarden uit 2014. Op basis van deze preverkenning hebben partijen gezamenlijk geconcludeerd dat
het meerwaarde heeft om de opgave voor de beoogde natuurontwikkeling gezamenlijk op te pakken. De
beoogde natuurontwikkeling betreft:
Maatregel

Kader

Het maken van een meestromende nevengeul, dan wel eenzijdig
aangetakte strangen ten behoeve van verbetering van de (ecologische)
waterkwaliteit

Kaderrichtlijn Water
(Rijkswaterstaat)

Ontwikkeling van natuurgebieden in een netwerk ten behoeve van flora
en fauna.

Natura 2000 en Gelders
Natuurnetwerk (GNN)
(provincie Gelderland)

Nieuwe natuur ontwikkelen in de uiterwaarden

Nadere Uitwerking
Rivierengebied (NURG)
(Staatsbosbeheer)

Bij het maken van de plannen bekijken we hoe recreatief medegebruik, omgang met cultuurhistorie en
eventuele overige meekoppelkansen een plek in het plan kunnen krijgen.

1.3

Nota Reikwijdte en Detailniveau (voorjaar 2017)

De uitgangspunten voor de ontwikkeling van de uiterwaarden zijn beschreven in de zogenoemde Nota
Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD geeft op hoofdlijnen aan hoe de planontwikkeling in het kader
van de milieueffectrapportage de komende jaren gaat plaatsvinden. De NRD is op 1 maart 2017
gepubliceerd en ter visie gelegd. Bewoners en belanghebbenden zijn dan in de gelegenheid om daar
formeel op te reageren.
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1.4

Communicatie in de afgelopen tijd

In november 2016 is het projectteam voor het eerst naar buiten getreden om de start van de planvorming
voor het project Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden kenbaar te maken. De basis voor de
toekomstige planvorming is de inrichtingsschets uit de preverkenning uit 2014.
Voorafgaand aan de informatieavonden zijn de meeste bewoners in het gebied bezocht. Daarnaast is met
een aantal andere belanghebbende partijen gesproken.
Op 23 en 24 november 2016 zijn in Wamel en Heerewaarden informatieavonden belegd om alle
belanghebbenden en bewoners van de dorpen te informeren. Bezoekers konden aandachtspunten
meegeven aan het projectteam voor de toekomstige planvorming. Het gaat hier overigens niet om
formele inspraak. De inzichten uit de diverse gesprekken en andere inbreng leveren echter in een vroeg
stadium wel waardevolle informatie op voor het project.
1.5

Inhoud en status van deze reactienota

In deze notitie worden de reacties op hoofdlijnen op een rij gezet en voorzien van een reactie vanuit het
project. De beantwoording van de reacties is in het algemeen nog niet erg inhoudelijk maar meer
procesgericht. Immers de planvorming zal de komende jaren plaatsvinden en veel zaken zijn nog niet
duidelijk of staan nog niet vast. Waar mogelijk is aangegeven op welke manier dit in de planvorming aan
de orde zal komen.
In hoofdstuk 2 gaan we in op de reacties en de beantwoording.
Omwille van de privacy zijn de reacties in deze nota niet te herleiden naar de individuele inbrengers. Daar
waar het inwoners van uiterwaarden of rechthebbenden betreft, wordt ten tijde van de planvorming direct
contact opgenomen met de betreffende inbrengers.
De komende tijd zal vanuit het project verder contact worden gezocht worden met bewoners en
belanghebbenden/belangstellenden. Belangrijke momenten hiervoor zijn onder andere de publicatie van
de NRD in het voorjaar van 2017 en de start van het opstellen van het milieueffectrapport. In die fase
worden het ontwerp en alternatieve varianten nader uitgewerkt. Deze fase start naar verwachting in het
najaar van 2017 en loopt tot medio 2018.
Actuele en achtergrondinformatie is te vinden op de website www.wameldreumelheerewaarden.nl.
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2

REACTIES

De binnengekomen zienswijzen zijn in dit hoofdstuk samengevat weergegeven en beantwoord. Bij de
beantwoording van de zienswijzen zijn de volledige binnengekomen reacties betrokken.
2.1

Bewoners in het plangebied

Deze reacties zijn voornamelijk afkomstig uit gesprekken met inwoners. De reacties van inwoners ten tijde
van de informatieavonden 23 en 24 november 2016,. zijn ook zo veel mogelijk in deze paragraaf
opgenomen.

2.1.1

Algemeen

Thema

Vraag/Reactie

Algemeen

Mag de camera op de veerstoep bij Varik zomaar daar staan? Deze wordt als
storend ervaren.
Reactie project UWDH
De webcams bij Varik aan de overzijde van de rivier liggen buiten de reikwijdte van
het project.
Met betrekking tot de webcams kan contact opgenomen worden met het
Provincieloket (Provincieloket (T 026 359 9999,
e-mail: provincieloket@gelderland.nl, of www.gelderland.nl/provincieloket.
De beheerder van de camera’s heeft overigens de stand aangepast naar aanleiding
van deze vraag.
Vraag/Reactie
Men heeft zorgen over het minder varen van de pont bij Wamel
Reactie project UWDH
Het varen van de veerpont en de frequentie daarvan ligt buiten de reikwijdte van
het project en is in handen van de gemeente Tiel. Website: www.tiel.nl/balie
In de toekomstige planvorming (zie 2.1.3) wordt de inrichting van de Veerweg en
omgeving goed afgestemd op de eisen vanuit deze veerverbinding. Daarbij gaan wij
ervan uit dat de natuurontwikkeling in de uiterwaarden niet van invloed is op de
hoeveelheid vaarbewegingen van de pont.
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2.1.2

Huidige situatie

Thema

Vraag/Reactie

Beheer

De opslag in en rond de watergangen wordt als storend ervaren, graag
verwijderen.
Reactie project UWDH
In de toekomstige planvorming (zie 2.1.3) wordt het beheer van het gebied
uitgewerkt. Beschreven wordt hoe het landschap wordt ingericht en hoe het in de
toekomst beheerd wordt.
Dit wordt uitgewerkt voor de verschillende beheerders van de publieke partijen in
het gebied, te weten Staatsbosbeheer, De Staat, het Waterschap en de
gemeenten.
Tot de start van de realisatie blijven de huidige beheerders het beheer in principe
in de huidige vorm voeren.

Stroomlijn

Overigens hebben onlangs maatregelen voor het verwijderen van vegetatie
plaatsgevonden in het kader van het programma Stroomlijn (zie elders bij 2.1.2.).
Vraag/Reactie
De bewoners bij Heerewaarden staan over het algemeen achter de maatregelen
van Stroomlijn. Zij vinden dat de uiterwaarden niet goed worden onderhouden.
Maar mensen vinden de maatregelen voor Stroomlijn erg rigoureus. Sommigen
geven aan dat zij niet altijd op de hoogte zijn gebracht van het project. Bij de Hul
heeft één van de bewoners het kappen van bomen tegen weten te houden.
Reactie project UWDH
Het verwijderen van bestaande begroeiing in de uiterwaarden vindt plaats in het
kader van het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. In de stroombanen van
de rivier wordt door Stroomlijn vegetatie verwijderd en worden bomen gekapt
omdat deze juist op deze plekken een sterk opstuwende werking hebben. In het
najaar 2015 is er voor Stroomlijn een informatiebijeenkomst geweest.
Uitgangspunt voor de planvoorbereiding voor het project UWDH is de situatie
waarbij de maatregelen in het kader van Stroomlijn allemaal zijn uitgevoerd.
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2.1.3

Project UWDH: Proces- en grondeigendommen/rechthebbenden

Thema

Vraag/Reactie

Planproces en
plangrens

Men is graag op perceelniveau betrokken bij de planvorming.
Nabij het erf aan de buitenkant van de zomerkade is een verlaging van het
maaiveld gepland. Een deel van deze grond is ons eigendom. Er loopt ook een
struinroute.
Reactie project UWDH
In het komende planproces (vanaf najaar 2017) wordt het voorgestelde
schetsontwerp uit de preverkenning via het opstellen van varianten uitgewerkt tot
een definitief ontwerp. Belangrijke details van ontwerp en beheer, zoals
ontwikkeling en beheer op perceelniveau en de omgang met aangrenzende erven,
incl. erfscheidingen, komen in een later stadium aan de orde.

Thema
Grondeigendommen/
rechthebbenden

Reactienota UWDH
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Het is onze intentie om samen met de bewoners en betrokkenen te komen tot een
ontwerp waarbij de wensen van bewoners betrokken worden binnen de
randvoorwaarden van het project.
Vraag/Reactie
Behoud beheer van gronden die in eigendom zijn van RVB
Reactie project UWDH
In het komende planproces (vanaf najaar 2017) wordt het schetsontwerp uit de
preverkenning uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierbij hoort ook de
uitwerking van de beoogde natuurdoelen en het beheer. Het type beheer is onder
meer afhankelijk van de natuurdoelen en wordt uitgewerkt in beheer- en
onderhoudsplannen. Welke partij welke gronden gaat beheren hoort daar ook bij.
Bij de beherende overheidspartijen, te weten Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van
Infrastructuur& Milieu en Staatbosbeheer gelden bepaalde aanbestedingsregels
voor het beheer. Deze regels vormen het kader en bepalen of- en op welke
manier- partijen in aanmerking komen voor het uitvoeren dan wel voortzetten van
het beheer in het gebied.
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Thema

Vraag/reactie

Grondeigendommen/
rechthebbenden

De inbrenger staat open voor een meer natuurlijk beheer van hun eigen gronden
en in hun beheer zijnde gronden.
Reactie project UWDH
In het komende planproces (vanaf najaar 2017) wordt bekeken welke
natuurdoelen waar nagestreefd worden. Afhankelijk van de eigendomssituatie en
de natuurdoelen wordt bekeken of deze doelen bereikt kunnen worden door het
aangaan van beheerovereenkomsten of dat er aanleiding is om de mogelijkheden
voor verwerving te verkennen. Graag treden wij met u in contact om de
mogelijkheden voor een meer natuurlijk beheer te verkennen.
Als het niet gaat om gronden die project UWDH nog wil aankopen, bestaan er bij
de provincie Gelderland reeds mogelijkheden om vanuit de Subsidieregeling
Natuur en Landschap (SNL) op basis van het Natuurbeheerplan van de provincie
Gelderland een vergoeding aan te vragen voor beheer van bepaalde percelen in
het gebied. Deze percelen worden door de provincie jaarlijks vastgesteld. Meer
informatie hierover is te vinden op https://www.gelderland.nl/natuurbeheerplan.
Vraag/reactie
Vanwege de lichtinval en de zon en het geplande ooibos wil inbrenger extra grond
rondom de eigen woning aankopen, met name in het gebied ten zuiden van het
erf/ de tuin.
Het verzoek is minimaal 50m/100m vanuit de woning vrij te houden van
beplanting. Graag opbouwen van laag naar hoog.
Reactie project UWDH
In de komende periode (vanaf najaar 2017) wordt het schetsontwerp uit de
preverkenning uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierbij hoort ook een
uitwerking op perceelniveau ter hoogte van bestaande erven.
Het aankopen van grond om bij het eigen erf te voegen, ligt niet direct voor de
hand. In de fase van de planuitwerking, vanaf het najaar van 2017, treden wij
graag met u in overleg om de (on)mogelijkheden te verkennen.
Vraag/reactie
Vraag naar de visrechten van visverenigingen en hoe hier mee om wordt gegaan.
Reactie project UWDH
Er is onlangs een kennismaking geweest met de Hengelsportfederatie Midden
Nederland. Doel is om meer te weten te komen over de sportvisserij in het gebied
en te weten welke rechten er bestaan.
Daarnaast wordt door de overheidspartijen bezien welke jachtrechten in het gebied
bestaan.
We nemen dit mee in de planvorming en brengen in beeld hoe we hier in het
gebied in de toekomst mee omgaan. Waar nodig gebeurt dit in samenspraak met
betrokken organisaties.
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2.1.4

Project UWDH: Ontwerp en Beheer

Thema
Ontwerp
Natuurbeheer

Vraag/Reactie
Voorstel om in de nabijheid van het nieuwe ooibos enkele poelen aan te leggen en
het gebied tussen de eigen tuin van inbrenger en het nieuwe bos te laten
begroeien met wilde bloemen (ontwerpen op perceelniveau)
Men wil graag meedenken over de inrichting van ooibos op de aangrenzende
percelen.
Reactie project UWDH
Zoals omschreven in 2.1.4 Ontwerp en Beheer, komt het ontwerp en beheer op
perceel niveau in een later stadium aan de orde.
Vraag/Reactie
Verzoek om meer diversiteit in bomen, bijvoorbeeld notenbomen in het wild.
Doortrekken van de noordelijke strang bij Heerewaarden; dit komt de visstand ten
goede.
Graag droogvallende strangen in de zomer voorkomen vanwege vissterfte.
Reactie project UWDH
Zoals omschreven in 2.1.4 Ontwerp en Beheer, worden de natuurdoelen en de
daarbij behorende maatregelen in het komende planproces (vanaf najaar 2017)
uitgewerkt. In de ontwerpopgave en in afstemming met het beheer wordt bekeken
of de voorgestelde suggesties vanuit de omgeving passen bij de randvoorwaarden
van het project en of deze mee kunnen in het planproces. Dit is onder meer
afhankelijk van kosten, de beheerbaarheid, de grondeigendommen binnen het
project UWDH en de beoogde opgave voor natuurontwikkeling binnen dit project.
Vraag/Reactie
Men wil dat de nieuwe natuur goed wordt beheerd.
Dat betekent onder andere: rekening houden met een logische
vluchtroute/vluchtplek voor vee.
Reactie project UWDH
Voor het behalen van de gewenste natuurdoelen binnen de gestelde
randvoorwaarden in de uiterwaarden is de keuze voor een type beheer van belang.
Het opstellen van een integraal beheersplan zal daarom de komende periode
(vanaf najaar 2017) onderdeel zijn van de ontwerpopgave. In het beheerplan
worden de randvoorwaarden voor het beheer beschreven. Bij de keuze voor
begrazingsbeheer is de veiligheid van vee een randvoorwaarde.
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Thema

Vraag/Reactie

Ontwerp en
waterbeheer

Het waterbeheer binnen de polder bij Heerewaarden mag geen verslechtering
opleveren voor de huizen daar.
Bij Wamel moet de functionaliteit van het sluisje bij de Veerweg behouden worden,
dit is van belang bij hoogwater.
Graag de zomerkade bij Wamel behouden.
Bij Heerewaarden moet bij de inrichting rekening gehouden worden met de
hoogwaterverdediging van de erven.
Maaiveldverlaging op de aangegeven locatie is lastig door betonnen
kelderconstructie, en ongewenst vanwege mogelijke afkalving tuin.
De nieuwe strang nabij het erf (Oude Molen) mag erosie niet verergeren. Dit moet
aangetoond worden.
De sluis bij de oude oven is belangrijk voor de waterhuishouding in het gebied.
Hier graag rekening mee houden.

Thema
Ontwerp
Landschap

Reactie project UWDH
In de komende planperiode (vanaf najaar 2017) wordt onderzocht wat de effecten
van de voorgestelde maatregelen zijn op de huidige functies binnen en buiten het
plangebied. Voor wonen in het plangebied is het uitgangspunt dat de effecten niet
significant mogen zijn. Indien nodig worden de voorgestelde maatregelen, zoals
het waterbeheer en de toegankelijkheid bij hoog water daar op aangepast.
Vraag/Reactie
Rekening houden met de openheid van het gebied. Dus ook met de verre
uitzichten die er nu zijn. Voorkomen dat alles dicht groeit met wilgen, lokale
plekken met ooibos zijn mooi, maar beperk dit.
Als gevolg van ooibos is er minder ecologische potentie van het gebeid voor
weidevogels en weidebeheer.
Reactie project UWDH
Bij de uitwerking van het ontwerp worden de kernkwaliteiten van dit gebied
afgewogen tegen de beoogde opgave voor natuurontwikkeling binnen dit
uiterwaardengebied. Een belangrijk kader hierbij zijn de kernkwaliteiten van dit
uiterwaardengebied zoals beschreven in de omgevingsvisie van de provincie
Gelderland, met bijbehorende doelsoorten. Hoe het gebied er precies uit gaat zien
wordt na de komende planperiode (vanaf najaar 2017) duidelijk.
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Thema

Vraag/Reactie

Ontwerp
Landschap

Graag het zicht op de Waal behouden vanaf het erf/de woning.
Graag de rust en de ruimte rondom de woningen behouden.
Graag rekening houden met de lichtinval in de woningen bij de ontwikkeling van
Ooibos.
Kan het gebied rondom de oude oven ingericht worden als stiltegebied.
Reactie project UWDH
Zoals omschreven in 2.1.4 Ontwerp en Beheer vindt het projectteam UWDH het
ontwerpen op perceelniveau met de bewoners als goede buren belangrijk. Het
ontwerp en beheer op perceelniveau komt in een later stadium aan de orde.
Vraag/Reactie
Daar waar landbouw wordt gehandhaafd, zou het behoud- en het versterken van
kleinschalige, extensieve landbouw zeer gewaardeerd worden.
Geen kunstwerken of land art zoals bij Bato’s erf.
Reactie project UWDH
In het komende planproces (2017-2019) wordt het schetsontwerp uit de
preverkenning uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In dit ontwerpproces wordt
bekeken of de suggesties vanuit de omgeving passen bij de randvoorwaarden van
het project en dus mee kunnen in het planproces. Dit is onder meer afhankelijk
van kosten, de beheerbaarheid, de grondeigendommen binnen het project UWDH
en de beoogde opgave voor natuurontwikkeling binnen dit project.
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Thema

Vraag/Reactie

Ontwerp
Recreatie
(en
recreatiebeheer)




Men ziet graag dat er geïnvesteerd wordt in recreatieve voorzieningen.
De veerhaven bij Wamel was ooit geschikt voor recreatievaart, men ziet
graag dat dit weer mogelijk wordt.

Men ziet graag dat het recreatief routenetwerk wordt uitgebreid.

Men ziet liever geen stiltegebieden in de uiterwaarden.

Men ziet liever geen recreatief medegebruik in de vorm van struinpaden en
wandelpaden over de toegangswegen richting de Hul.

Bij Wamel wil men liever geen recreatieve fietspaden over de zomerkade en
de toegangsweg richting de Hul.

Geen gemotoriseerd verkeer toelaten op de zomerkade.

Geen overlast van recreanten, recreanten mogen alleen over bestaande
wegen, dus geen nieuwe routes ten zuidwesten van de oude oven (geen
inkijk).

Bij de vormgeving van de nieuwe strang bij de veerstoep bij Heerewaarden
moet een voorziening getroffen worden om de toegankelijkheid van de
veerstoep te garanderen en te voorkomen dat recreanten niet in de buurt van
de erven komen.

Borg de rust van de uiterwaarden rondom het erf van de oude molen door
recreatieve routes niet vlak bij de erven te laten lopen.

Reguleer toegankelijkheid van het gebied om overlast van recreanten te
voorkomen.

Evt. extra parkeerplaatsen binnendijks.

Bij voorkeur geen sportvissers in de strangen.

Gebied toegankelijk houden voor vissers in relatie tot toegankelijkheid voor
gemotoriseerd verkeer.

Beperk recreatief gebruik rondom het eigen erf.

Bij voorkeur inrichting van parkeerplaatsen voor recreanten binnendijks.

Liever geen honden toestaan, alleen aangelijnd en hierop handhaven.

Bij voorkeur alleen ongemotoriseerd verkeer in de uiterwaarden toestaan.

Eventueel aanpassen wegen gemotoriseerd verkeer.
Vraagt om terughoudendheid qua gemotoriseerd verkeer en parkeerplaatsen.

De rust en de ruimte in dit gebied wordt uniek gevonden voor Nederland. Hier
geen grootschalige recreatie, maar juist kansen voor mensen die rust en
ruimte op zoeken. Waterrecreatie dan ook niet te veel stimuleren.
Reactie project UWDH
Het schetsontwerp uit de preverkenning is met name gericht op het halen van de
natuurdoelen. Er zijn wel suggesties gedaan voor recreatieve voorzieningen. In de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau is daarom opgenomen dat er ook gezocht wordt
naar zogenaamde meekoppelkansen gericht op het de beleefbaarheid van het
gebied. In de komende periode (vanaf najaar 2017) zal duidelijk worden of
recreatieve functies en maatregelen een plek vinden in het plangebied. Indien de
hier voorgestelde suggesties passen binnen de randvoorwaarden van het project
worden deze ook meegenomen. Zie voor meer informatie 2.13 proces- en
grondeigendommen / rechthebbenden , 2.1.4 Ontwerp en Beheer.
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Thema

Vraag/Reactie

Ontwerp
Infrastructuur

Graag de toegangswegen richting de Hul bij Wamel behouden.
Reactie project UWDH
Uitgangspunt voor de verdere planvorming is het waarborgen van de
bereikbaarheid van de woningen in de uiterwaarden.
Vraag/Reactie
Een goede inpassing van het toegangspad richting het voetveer HeerewaardenVarik om inkijk te verminderen als het pad verhoogd aangelegd moet worden.
Door het pad te verleggen naar het noordoosten wordt de inkijk verminderd.
De voormalige weg vanaf de kop richting Bato's erf is onderdeel en in eigendom
van het erf.
Reactie project UWDH
Zoals omschreven in 2.1.4 Ontwerp en Beheer, komt het ontwerp en beheer op
perceelniveau in een later stadium aan de orde.
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2.1.5

Project UWDH: Uitvoering

Thema

Vraag/Reactie

Uitvoering

Graag bij de uitvoering van het plan overlast voorkomen door verkeersbewegingen
zo beperkt mogelijk te houden .
Tijdens de uitvoering niet de toegang tot het voetveer belemmeren.
Reactie project UWDH
De uitvoering van inrichtingsmaatregelen in het project zal volgens planning
plaatsvinden in 2020/2021. De voorbereiding van de uitvoering zal pas vanaf 2019
plaatsvinden, volgend op de planvorming. Het beperken van overlast zal hier een
onderwerp zijn, waarbij het project UWDH de inwoners van de uiterwaarden graag
goed betrekt.
Het zo veel mogelijk voorkomen van verkeersbewegingen ten tijde van de
uitvoering wordt in dat stadium in overleg nader bepaald. Daarbij wordt ook het
beperken van overlast in relatie tot de toegang van het voetveer meegenomen.
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2.2

Reacties infoavonden

In dit deel zijn de reacties samengevat die ontvangen zijn op de informatieavonden op 23 en
24 november 2016. Reacties van inwoners van de uiterwaarden zijn opgenomen in 2.1.
2.2.1

Algemeen

Thema
Algemeen

Vraag/Reactie
Ben benieuwd, ben erg voor natuurontwikkeling.
Reactie project UWDH
Dank voor uw positieve reactie.
Vraag/Reactie
Hoe wordt water schoner door het graven van een nevengeul?
Natuurontwikkeling? U beweert nog al wat. Zijn er nulmetingen gedaan? Tip: Er is
geen vlinderinventarisatie.
Reactie project UWDH
“Schoon” is in het verband van dit project een niet zo duidelijk gekozen begrip; het
gaat immers niet om chemische zuiverheid. In dit project betekent “Schoon
water”: meteen goede ecologische-/biologische (water) kwaliteit. Zodat het
geschikt is als leefgebied voor planten en dieren.
Bij andere projecten is positieve ervaring opgedaan met het behalen van een
betere waterkwaliteit door het uitvoeren van vergelijkbare maatregelen.
Ten tijde van de planvorming worden waar nodig nulmetingen gedaan naar
relevante onderwerpen, waaronder een aantal ecologische parameters (flora en
fauna).

Thema
Proces

Vraag/Reactie
Inventarisatie huidige flora - ik wil wel helpen.
Reactie project UWDH
Dank voor uw positieve reactie; voor de inventarisatie van Flora en Fauna
schakelen we adviesbureaus in. Deze bureaus maken echter veelal ook gebruik
van kennis van partijen die met vrijwilligers werken zoals SOVON, RAVON, de
Zoogdiervereniging etc. En soms ook van lokale inbreng.
Bij het vervolg van de planuitwerking (vanaf najaar 2017) willen wij graag met u
verkennen in hoeverre we gebruik kunnen maken van uw aanbod om behulpzaam
te zijn.
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2.2.2

Huidige situatie

Thema

Vraag/Reactie

Beheer

De vaarweg achter de langsdammen is in de afgelopen zomer afgesloten geweest.
Is dit alleen vanwege het lage water?
Reactie project UWDH
De vaarweg buiten de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden valt
buiten de reikwijdte van dit project, maar binnen de Pilot Langsdammen van
Rijkswaterstaat, waarvoor overigens ook een gebruikersplatform bestaat.
Voor vragen of meer informatie over het zomerbed van de Waal kunt u zich richten
tot Rijkswaterstaat als beheerder van dit zomerbed via
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact of telefoonnummer 0800-8002.
Vraag/Reactie
Ik vermoed dat er in de uiterwaarden van Wamel veel te veel gegierd wordt strak
aan de geul / Waal.
Reactie project UWDH
Deze vraag gaat over het huidige gebruik van het agrarisch gebied.
Het is op grond van deze reactie nog niet duidelijk welke gronden het precies
betreft. Daar waar het publiek eigendom betreft (Rijksvastgoeddienst,
Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Infrastructuur& Milieu en Staatbosbeheer), kan
vanuit de overeenkomst met de betreffende gebruiker door de verpachtende partij
worden opgetreden indien niet aan de normen wordt voldaan.
Vraag/Reactie
Weer de crossmotoren e.d. uit het gebied - Handhaven!
Handhaving regels: het is nu een chaos door scheuren met Jeeps over de
zomerdijk en acties op het strand.
Reactie project UWDH
In de toekomstige planvorming (zie 2.1.3) wordt ook het beheer van het gebied
uitgewerkt. Daarbij zal worden verduidelijkt welke maatregelen worden genomen
bij zowel realisatie als het toekomstige beheer in het gebied. Dit wordt uitgewerkt
voor de verschillende beheerders van de publieke partijen in het gebied, te weten
Staatsbosbeheer, De Staat, het Waterschap en de gemeenten.
Dit is nader omschreven in 2.1.3 Proces- en grondeigendommen/rechthebbenden
en 2.1.4 Ontwerp en Beheer.
Tot de start van de realisatie zetten de huidige beheerders het beheer in principe
voort. Vanuit het project geven we deze informatie wel aan hen door.
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Thema

Vraag/Reactie

Stroomlijn

Er wordt nu in Dreumel bestaand ooibos verwijderd om straks op een andere
plaats weer aan te leggen. Waarom moet kappen zo rigoureus? Waarom niet alleen
opschot verwijderen maar ook hoge bomen? Het lijkt mij beter om de pijn te
spreiden - niet op één plaats alles weghalen. Het is zonde dat alle bomen worden
gekapt
Reactie project UWDH
In de stroombanen van de rivier wordt door Stroomlijn vegetatie verwijderd en
worden bomen gekapt omdat deze juist op deze plekken een sterk opstuwende
werking hebben. Dit wordt gedaan omwille van de hoogwaterveiligheid. Zie verder
bij 2.1.2. Huidige situatie: Stroomlijn
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2.2.3

Project UWDH: Proces en grondeigendommen/rechthebbenden

Thema
Proces

Vraag/Reactie
Wie zijn de personen waar ik contact mee op kan nemen over achtergrond en
contracten?
Reactie project UWDH
Voor meer informatie over het project vragen wij u contact op te nemen via
mailadres UWDH@gelderland.nl.
Via deze lijn worden vragen en reacties gekoppeld met de medewerkers van het
project die u het beste van antwoord kunnen voorzien.
Indien u bewoner of grondeigenaar in de uiterwaarden bent, is het van belang dit
aan te geven. Indien gewenst nemen wij graag contact met u op voor nader
overleg.
Vraag/Reactie
Zorg voor een goede communicatie met de inwoners (op tijd).
Ik heb gronden in het gebied en wil graag op de hoogte blijven van de plannen
daarvoor.
Betrek ook gebruikers bij uw plannen. Zij kennen het gebied.
De huidige gebruikers horen en informeren over de te nemen besluitvorming
Ik wil graag per e-mail reageren ook namens de bomengroep.
Reactie project UWDH
Op de website en in digitale nieuwsbrieven wordt de actuele stand van zaken van
het project vermeld. Daarnaast houden we tijdens de belangrijke periodes in de
planvorming informatiebijeenkomsten.(zie ook 2.1.3.)
Vragen kunnen worden gesteld via mail UWDH@gelderland.nl. Wij proberen uw
vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
De inwoners van het plangebied (de uiterwaarden) worden meer persoonlijk op de
hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Met name in het stadium van het
ontwerpen en de detaillering daarvan worden zij als naaste buren zo goed mogelijk
direct betrokken.
De gebruikers van percelen (via pacht en jaarlijkse uitgifte vanuit de
overheidspartijen) kunnen via de genoemde kanalen op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen. Vanuit het project bestaat ook contact met de uitgevende
overheidspartijen, zodat deze ook zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de
ontwikkelingen en tijdig helder wordt wanneer het gebruik wordt beëindigd, dan
wel gewijzigd.
Tenslotte zijn er ook een aantal formele momenten van inspraak, zienswijzen en
bezwaren rond de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD), de
bestemmingsplanwijziging en vergunningaanvragen.
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Thema

Vraag/Reactie

Proces

Betrek de visverenigingen in het project.
Meer samenspraak met visverenigingen. Meer samenspraak met jagers.
Overleg met de plaatselijke visvereniging. De vereniging is nl. pachter van het
viswater langs de Waal (Bato's erf tot sluis St. Andries).
Reactie project UWDH
In de planvorming wordt dit aspect meegenomen en in beeld gebracht hoe hier
in het gebied in de toekomst mee wordt omgegaan. Waar nodig gebeurt dit in
samenspraak met een vertegenwoordiging van de betrokkenen. Zie ook de
beantwoording in 2.1.5.
Vraag/Reactie
Wanneer er een klankbordgroep gevormd wordt zou ik daar graag in
deelnemen.
Reactie project UWDH
Er is niet voorzien in het oprichten van een klankbordgroep.
Het project UWDH geeft graag op een andere manier invulling aan de wens om
samen met de verschillende belanghebbenden en belangstellenden de plannen
uit te werken en zo te komen tot een beter plan. Zie verder ook de
beantwoording in 2.1.3.
Vraag/Reactie
Wij zijn gemeenteraadslid. Kunt u een presentatie geven voor de
gemeenteraad West Maas en Waal.
Reactie project UWDH
Graag gaan wij op de uitnodiging in. In overleg met de gemeente zullen wij
hier invulling aan geven.
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Thema

Vraag/Reactie

Proces

Het is nog niet duidelijk wie beslissingsbevoegdheid heeft. Graag duidelijk
maken hoe inwoners zienswijzen kunnen indienen.
Reactie project UWDH
Keuzes tijdens de planvorming van het project Uiterwaarden Wamel, Dreumel,
Heerewaarden, liggen bij de drie gezamenlijk initiatiefnemers provincie
Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. De gemeentes zijn direct bij
het project betrokken en keuzes worden in samenspraak gemaakt.
De formele besluitvorming ligt altijd bij de overheid die het bevoegd gezag is
voor een bepaald onderdeel.
Het project dient natuurlijk te voldoen aan de gestelde kaders van wet- en
regelgeving. Voorafgaand aan de uitvoering van het project worden daartoe de
benodigde vergunningen en ontheffingen en een bestemmingsplanwijziging
aangevraagd bij het daartoe bevoegde gezag. Naar verwachting zijn dit in
ieder geval Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rivierenland,
gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel.
De formele momenten van inspraak rond Nota Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) lopen via de provincie Gelderland. Het verwerken van de reacties is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken overheidspartijen
(waaronder de gemeenten).
Overigens kunt altijd contact opnemen via mailadres UWDH@gelderland.nl.
Vanuit het project voorzien we de inbrengers dan zo goed mogelijk van een
reactie en gaan we eventueel verder in gesprek.

Thema
Plangrens

Vraag/Reactie
Ik denk dat de rode lijn op de Waalbandijk in Wamel niet goed loopt
(nr. 140-148). Graag even aandacht voor de grens in het plangebied bij
Dorpsstraat 54 perceel. Graag de grens bekijken.
Reactie project UWDH
In principe vormt de Waalbandijk de grens van het plangebied van het project
UWDH.
De door u aangegeven woningen vallen inderdaad niet binnen dit plangebied.
De grens is daarop inmiddels aangepast.
Het precieze verloop van de begrenzing wordt in de aanstaande planvorming
nader uitgewerkt.
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Thema

Vraag/Reactie

Proces Natuurbeheer

Wil het projectteam meegeven dat de ruimte die beschikbaar is voor agrarisch
natuurbeheer en landbouw zo eerlijk mogelijk verdeeld wordt onder de huidige
gebruikers

Grondeigendommen
Erven
Grondeigendommen/
Rechthebbend
landbouw

Reactie project UWDH
Zoals omschreven is bij 0 wordt de komende tijd in het planproces (vanaf
najaar 2017) uitgewerkt welke natuurdoelen waar moeten worden bereikt.
Hieruit volgend wordt bepaald welk beheer hiervoor kan worden ingezet door
welke partij. Bij de beherende overheidspartijen, te weten
Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Staatbosbeheer
gelden bepaalde aanbestedingsregels voor het beheer, die zullen worden
nageleefd. De uitkomst hiervan bepaalt of- en op welke manier- partijen in
aanmerking komen voor het uitvoeren dan wel voortzetten van het beheer in
het gebied.
Er is een kennismaking geweest met de vereniging voor agrarisch
natuurbeheer in het gebied.
Vraag/Reactie
Reactie project UWDH
Zie 2.1 bewonersVraag/Reactie
Dat men de boeren een eerlijke prijs voor de grond gaat betalen, ongeveer 6
euro per meter.
Reactie project UWDH
Het project UWDH wil nog graag enige tientallen hectaren grond verwerven om
het gehele project te kunnen realiseren.
De gezamenlijke initiatief nemende partijen (Rijkswaterstaat, provincie en
Staatsbosbeheer) zijn als publieke partijen gebonden aan het betalen van
marktconforme prijzen.
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2.2.4

Project UWDH: Ontwerp

Thema

Vraag/Reactie

Ontwerp

In de uiterwaarden tussen de zomer- en de winterkade liggen nu nog een
aantal maisvelden. Deze “strijden” met de natuur. Worden deze velden ook
ingericht als natuurgebied?
Reactie project UWDH

natuurbeheer

Bij de uitwerking van het schetsontwerp uit de preverkenning tot een definitief
ontwerp wordt de komende periode (2017-2019) bekeken welke
natuurdoeltypen waar gerealiseerd kunnen worden en waar landbouw
eventueel behouden blijft.
Vraag/Reactie
Beweiding door Hollands vee, paarden, schapen enz.
Hoe wordt de toegankelijkheid na realisering van het project?
Welk soort ooibos wordt aangeplant en waar?
Maak niet alleen een bos maar plaats ook meer bomen langs de gehele route
/plan.
Reactie project UWDH

Thema
Ontwerp
Waterbeheer

Zoals omschreven in 2.1.3 Proces- en grondeigendommen/rechthebbenden en
2.1.4 Ontwerp en Beheer worden de natuurdoelen, de daarbij behorende
maatregelen en het type beheer in het komende planproces (2017-2019)
uitgewerkt.
Vraag/Reactie
De langdammen niet uitbreiden. De rivier wordt er smal van - scheepvaart
heeft tekort aan ruimte.
Let op dat de rivier niet te smal wordt voor scheepvaart, door de oevers te
veranderen wordt de rivier smaller denk ik.
Reactie project UWDH
Aanpassing van de langsdammen en de oevers van de rivier zijn geen
onderdeel van het project UWDH. Voor deze en de overige maatregelen is het
rivierkundige beoordelingskader van Rijkswaterstaat van toepassing. Dat
beoordelingskader gaat onder andere over het voorkomen van hinder voor
scheepvaart op de Waal.
Vraag/Reactie
Door veranderingen in de uiterwaarden komt er meer kwel binnendijks.
Haal de Veerdam in Wamel weg tot het veerhuis, dan ben je met hoog water
de druk in de rivier daar kwijt.
Reactie project UWDH
In de komende fase (2017-2019) wordt onderzocht wat de effecten van de
voorgestelde maatregelen zijn. Uitgangspunt van het waterschap en de
gemeente is dat er binnendijks geen toename van kwel mag ontstaan.

Thema
Ontwerp Landschap

Vraag/Reactie
Ook de betere doorstroming "van de rivier" bij dit natuurproject betrekken. Als
alternatief overwegen: wat ooibos in uiterwaard Dreumel toelaten en wat
minder op andere plaatsen, zodat doorstroming over het geheel genomen
verbeterd wordt.
Reactie project UWDH
In de komende fase (2017-2019) wordt onderzocht wat de effecten zijn van de
beoogde maatregelen, zoals ooibosontwikkeling, op onder andere de
doorstroombaarheid van de rivier en de uiterwaarden. Indien nodig worden de
voorgestelde maatregelen aangepast.
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Thema

Vraag/Reactie

Ontwerp Recreatie
en recreatief beheer
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Denk ook aan de recreatiemogelijkheden. Er is te weinig aan de waalkant
van Heerewaarden.
Bij de oude sluis van St. Andries is jaren geleden door SBB aangegeven
dat vanaf de rivier naar deze sluis de geul weer open gegraven zou
worden waardoor een aanlegplaats voor recreatie vaart kan ontstaan.
Bij het oude sluiskanaal Heerewaarden: herstellen als aanlegplaats voor de
recreatievaart. Beschoeiing is nog aanwezig.
Houd bij het maken van nevengeulen en strangen rekening met
doorgaande struinroutes langs de rivieroever ten behoeve van o.m. de
ri4daagse.Dus maak bruggen over de strangen.
Zorg dat men overal kan genieten van het viswater. Zorg dat we er
kunnen komen met de auto of viskar.
Goed rekening houden met recreatie. Toegang tot stranden langs de Waal.
Niet via een omweg langs een watergeul .
Is situatie zoals in Gamerensche Waard (goed voor vliegvissen) mogelijk?
Het watersportverbond heeft er mede voor gezorgd dat de pleziervaart
achter de langsdammen mag. Komen er ook enkele aanlegplaatsen voor
pleziervaartuigen?
Toegankelijk houden voor wandelaars, liefst ook voor honden.
Voldoende aandacht voor struinpaden in het gebied.
Graag aandacht voor 'blote voeten - / wandelpaden' die continu doorlopen,
liefst zo min mogelijk over fietspaden, maar gewoon dwars door de
natuur. Nu nog teveel onderbrekingen. Hekken dus weg op de dijk.
Zorg voor leuke wandelpaden o.m. voor de Maarten van Rossum route.
Bij geulen/strangen etc. aanleggen van oversteekplaatsen (vaste en/of
beweegbare brugjes, pontjes) zodat je zowel bij hoog- als bij laag water
aaneengesloten gebieden kunt bewandelen.
Toegangen tot viswater voor vissers. Controle op crossen/ wildkamperen /
honden. Bij agrarisch gebruik geen mest uitrijden. Aan bovenkant
Vonkerplas inlaatpijp.
Ter hoogte van de Molendijk Heerewaarden ook een loopbrug over de
strang zodat wandelaars rond kunnen en mensen vanuit Heerewaarden
naar de Waal kunnen lopen.
Als inwoner van het land van Maas en Waal kunnen wij nergens wandelen.
Laat staan paard rijden. Wanneer ik dit wil doen moet ik met auto starten
en ergens ander naar toe rijden.
Het zou fijn zijn als er rekening wordt gehouden met de mens in de
natuur. Wandel en ruiterpaden.
Veel recreatie/lopen aan het water, zonnen bruggetjes met drijvende
steigers
Bij oude sluis St. Andries oude stuk van kanaal uitdiepen t.b.v. jacht /
recreatievaart
Langere doorgaande route richting Wamel/Heerewaarden (zonder
hekwerken of met klaphekjes/ passeerplaatsen van hekken.
Wanneer mogelijk betere mogelijkheden om in de winter gebieden onder
water te zetten voor langebaanschaatsen.
Houd rekening met plek voor het waterinformatiepunt dat de provincie in
of nabij het plangebied wil realiseren.
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Thema

Reactie project UWDH

Ontwerp Recreatie
en recreatief beheer

Het schetsontwerp uit de preverkenning voorziet vooralsnog alleen in het halen
van natuurdoelen. Er zijn wel suggesties gedaan voor recreatieve
voorzieningen. In de komende periode (2017-2019) zal duidelijk worden of
recreatieve functies en maatregelen een plek vinden in het plangebied en zo
ja, welke dat zijn en waar die kunnen komen. Zie voor meer informatie 2.1.3
proces- en grondeigendommen/rechthebbenden en 2.1.4 ontwerp en beheer.

Thema
Ontwerp
Infrastructuur

Vraag/Reactie
Vanaf Restaurant de “Weegbrugh” bij Wamel stopt het fietspad op de Bandijk.
Kan in de plannen opgenomen worden dat over dit stuk banddijk het fietspad
wordt doorgetrokken of dat een wandelpad wordt ingericht?
Graag aandacht voor ‘blote voeten-/wandelpaden’ die continu doorlopen, liefst
zo min mogelijk over fietspaden, maar gewoon dwars door de natuur. Nu nog
teveel onderbrekingen. Hekken dus weg op de dijk.
Reactie project UWDH
Het voorgestelde plan voorziet vooralsnog alleen in het halen van
natuurdoelen. Er zijn wel suggesties gedaan voor recreatieve voorzieningen. In
de komende periode (2017-2019) vindt de uitwerking tot een definitief
ontwerp plaats. Dan zal duidelijk worden welke functies en maatregelen waar
een plek vinden in het plangebied. Er wordt dan ook gekeken of de
verschillende wensen vanuit de omgeving passen bij de randvoorwaarden van
het project.
Er is geen budget beschikbaar voor het aanleggen van een fietspad.
Zoals omschreven in 2.1.4 ontwerp en beheer komt het ontwerp en beheer op
perceelniveau in een later stadium aan de orde.
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2.2.5

Project UWDH: Uitvoering

Thema
Uitvoering

Vraag/Reactie
Denk aan munitie, er is al veel opgeruimd, maar er ligt nog meer.
Reactie project UWDH
De uitvoering van inrichtingsmaatregelen in het project zal volgens planning
plaatsvinden in 2020/2021. De voorbereiding van de uitvoering zal pas vanaf
2019 plaatsvinden, volgend op de planvorming.
Er wordt in dat stadium rekening gehouden met het risico van eventueel nog
aanwezige munitie (Niet Gesprongen Explosieven). Voor- en tijdens de
uitvoering zal worden gewerkt volgens de daartoe geldende wet- en
regelgeving.
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3

3.1

VERVOLGPROCES

Hoe verder in 2017 en daarna

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is 1 maart 2017 ter visie gegaan. Op basis van de
zienswijzen die daarop worden ontvangen wordt de NRD rond de zomer van 2017 vastgesteld. De
komende maanden wordt gewerkt aan het inhuren van een adviesbureau dat partijen gaat ondersteunen
bij de planvorming. Naar verwachting is ook rond de zomer bekend welk adviesbureau dat zal zijn.
Vanaf het najaar van 2017 start de planuitwerking met een verkenning die antwoord moet geven op de
vraag of we kunnen komen tot een haalbaar (maakbaar, vergunbaar, betaalbaar en gedragen) plan. In
deze fase vindt een optimalisatie van het ontwerp plaats evenals het uitwerken van varianten zoals in de
NRD zijn benoemd. Daarbij worden effecten onderzocht waarmee het Milieueffectrapport kan worden
opgesteld.
Medio 2018 moet duidelijk worden hoe het plan voor het project Uiterwaarden Wamel Dreumel
Heerewaarden er uit komt te zien. Afhankelijk daarvan gaat de voorbereiding verder gericht op realisatie
in 2020-2021.
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