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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding
Het Rijnstrangen gebied is een bijzonder en aantrekkelijk gebied van oude riviergeulen, waar belangrij-
ke natuurwaarden en landbouwgebieden elkaar afwisselen. Voor met name het waterpeil van de Oude
Rijn speelt de afweging tussen landbouw- en natuurbelangen een cruciale rol. Middels het opstellen
van het GGOR (Gewenst of Gewogen Grond- en Oppervlaktewater Regime) voor de Rijnstrangen wil
Waterschap Rijn en IJssel gefundeerde keuzes maken voor het water(peil)beheer in de toekomst.

Om tot het GGOR te komen diende eerst het actuele grond- en oppervlaktewater regime (AGOR) goed
in beeld te worden gebracht. Vervolgens zijn conform de GGOR-methodiek de effecten van verschil-
lende peilscenario’s voor de Oude Rijn doorgerekend en beoordeeld. Aan Witteveen+Bos is opdracht
verleend om het AGOR in beeld te brengen en de effecten van peilscenario’s te onderzoeken. Daartoe
is onder meer een gedetailleerd grondwatermodel van het Rijnstrangen gebied gemaakt.

Het onderzoek is begeleid door een begeleidingsgroep, waarin de diverse belangengroepen uit het ge-
bied zijn vertegenwoordigd. De samenstelling van de begeleidingsgroep is opgenomen in bijlage V.

1.2. GGOR-methodiek
De GGOR-methodiek is vanaf eind jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkeld door de Dienst Landelijk
Gebied en de Unie van Waterschappen. Alvorens op de methodiek in te gaan worden in het intermezzo
ter verduidelijking enkele veel gebruikte GGOR-begrippen uitgelegd.

intermezzo begrippen GGOR
GGOR = Gewenst of Gewogen Grond- en Oppervlaktewater Regime
OGOR = Optimale Grond- en Oppervlaktewater Regime
AGOR = Actuele Grond- en Oppervlaktewater Regime
VGOR = Verwachte Grond- en Oppervlaktewater Regime

(op basis van scenarioberekeningen)
GLG = Gemiddeld Laagste Grondwaterstand
GHG = Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand
GVG = Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand
GxG = verzamelterm voor GLG, GHG en GVG
Waternood = Watersysteemgericht Normeren, Ontwerpen en Dimensioneren
Doelrealisatie = mate waarin aan de hydrologische eisen van een functie wordt

voldaan

In afbeelding 1.1. is het GGOR-traject weergegeven. Bij het bepalen van het GGOR worden eerst de
ruimtelijke functies vertaald naar de waterhuishoudkundige wensen van deze functies. Dit wordt het
OGOR genoemd. Het OGOR geeft aan wat de optimale waterhuishoudkundige situatie voor de ruimte-
lijke functies is. Tegelijkertijd wordt de huidige situatie beschreven aan de hand van het AGOR.

Vervolgens wordt de optimale situatie (het OGOR) vergeleken met de huidige situatie (het AGOR).
Hiermee wordt dus de vergelijking gemaakt tussen ‘wat zou nodig zijn voor deze functie’ en ‘hoe ziet de
situatie er nu uit?’. Met deze vergelijking worden dus de huidige knelpunten in beeld gebracht. Als knel-
punten maatschappelijk niet acceptabel zijn, moeten er maatregelen worden genomen. De effecten van
deze beheers- en inrichtingsmaatregelen worden berekend en weergegeven met het Verwachte Grond-
en Oppervlaktewater Regime (VGOR).

Op deze manier kunnen de baten van maatregelen worden afgezet tegen de kosten van de maatrege-
len. Als met de maatregelen het gewenste effect wordt bereikt (de knelpunten zijn opgelost of zijn ac-
ceptabel), dan worden de bijbehorende waterhuishoudkundige voorwaarden vastgelegd als het GGOR.
Dit is een iteratief proces, waarbij bestuurders en belanghebbenden betrokken worden. Als blijkt dat het
gewenste effect niet wordt bereikt of dat de kosten van de maatregelen maatschappelijk onaanvaard-
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baar zijn, wordt teruggegrepen op de Ruimtelijke Ordening en de functietoekenning. Functiewijziging is
dan een oplossing.

Afbeelding 1.1. GGOR-traject

1.3. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van dit rapport worden de beleidsmatige kaders en de uitgangspunten beschreven. In
hoofdstuk 3 komt het watersysteem van het Rijnstrangen gebied aan de orde. Hoofdstuk 4 beschrijft
vervolgens het AGOR. In hoofdstuk 5 komen de resultaten van de doorgerekende peilscenario’s aan de
orde. Hoofdstuk 6 tenslotte bevat de conclusies en aanbevelingen.
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2. KADERS EN UITGANGSPUNTEN

2.1. Beleidsmatige kaders
Het Rijnstrangengebied kent een tweetal aanduidingen welke bepalend zijn voor de manier waarop het
GGOR-traject in het Rijnstrangengebied moet worden uitgevoerd: de aanduiding als Vogel- en Habita-
trichtlijngebieden en de functietoekenning in het Waterhuishoudingsplan. Maatregelenscenario’s mogen
niet conflicteren met deze toegekende functies.

2.2. Natura 2000 / Vogel- en Habitatrichtlijn
Natura 2000 bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Natuurbeschermingswet volgens de
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Ook het Rijnstrangengebied kent deze aanduiding. Dit Euro-
pese en nationale beleid gaat voor provinciaal en regionaal beleid. Doel van Natura 2000 is om de
aanwezige flora- en fauna, met hun leefgebieden, te beschermen. Natura 2000 regelt dat maatregelen
in een Habitat- of Vogelrichtlijngebied niet tot een significante verslechtering van het gebied leiden. Al-
leen wanneer de maatregel van groot openbaar belang is zou (onder strenge voorwaarden) de maatre-
gel doorgang kunnen vinden.

Om te bepalen waarop inrichting en beheer zich moeten richten, zijn zogenaamde instandhoudings-
doelen geformuleerd. Dit zijn de doelen waarop de inrichting en het beheer zich moet richten. Naast
deze instandhoudingsdoelen zijn voor bepaalde soorten ook ontwikkeldoelen gesteld. Dat betekent dat
actief gestreefd moet worden naar vergroting van het areaal of verbetering van de kwaliteit van deze
doelsoorten. Eén van de ontwikkeldoelen in het Rijnstrangengebied is de realisering van een groter
areaal aan rietmoeras van een betere kwaliteit.

Voor de Natura 2000-gebieden moet binnen drie jaar na aanwijzing van het gebied een beheersplan
worden vastgesteld. In de beheersplannen moet aangegeven zijn welke beleids- en beheersmaatrege-
len nodig zijn om de instandhoudingsdoelen van habitattypen en soorten te realiseren en hoe een en
ander zich verhoudt tot andere vormen van (bestaand) gebruik. Ook moeten de beheerplannen duide-
lijkheid geven voor welke activiteiten wel of geen vergunning nodig is. In het geval van de Rijnstrangen
wordt het beheerplan opgesteld door Provincie Gelderland.

Voor wat betreft de waterhuishoudkundige aspecten uit dat beheersplan, vormt het GGOR de eerste
stap richting het beheersplan voor de Rijnstrangen.

2.3. Waterhuishoudingsplan provincie Gelderland
Een ander kader wordt gevormd door de functietoekenning in het provinciale Waterhuishoudingsplan.
In het Rijnstrangengebied is een aantal functies toegekend. De functiekaart, zie afbeelding 2.1, is be-
palend voor de uitwerking van het GGOR. De uitwerking van de functietoekenning ‘natuur’ is verder
gebaseerd op het Gebiedsplan Natuur en Landschap.

functie ‘overwegend landbouw’
In gebieden met de hoofdfunctie landbouw is de inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundige
systeem primair gericht op het meest voorkomende landbouwkundige grondgebruik.

functie ‘verweven’
In deze gebieden is de inrichting en het beheer van het watersysteem gericht op de in het landelijke
gebied aanwezige functies die gerelateerd zijn aan landbouw en natuur.

functie ‘natuur’
In de gebieden met de functie ‘natuur’ is de inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundige
systeem gericht op het veiligstellen en zo mogelijk ontwikkelen van de landnatuur en minstens het
handhaven van de huidige waterhuishoudkundige situatie. Dit betekent dus minimaal een 'stand still'
van de huidige gemiddelde grondwaterstand.
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functie ‘parel’ en SED-water
De Oude Rijn en aanliggende gronden hebben in het waterhuishoudingsplan de functie parel
en SED-water. In het waterhuishoudingsplan is aangegeven dat voor natte natuurparels en
SED-wateren de realisatie van de optimale grond- en oppervlaktewatersituatie vertrekpunt
moet zijn.

Afbeelding 2.1. Functiekaart uit het Waterhuishoudingsplan

2.4. Waterbeheerplan waterschap Rijn en IJssel
In het Waterbeheerplan is de functietoekenning uit het Waterhuishoudingsplan overgenomen. Ten aan-
zien van deze functietoekenning worden in het Waterbeheerplan geen andere eisen gesteld dan in het
Waterhuishoudingsplan. In het Waterbeheerplan is aangegeven dat het waterschap graag een ‘functio-
neel waterbeheer’ voert. Dat betekent dat watersystemen in balans zijn en tegen stootje kunnen. Het
grondgebruik is daarbij afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de grond, het watersys-
teem en het waterbeheer.

2.5. Afbakening
Als gekeken wordt naar de waterhuishoudkundige wensen van de functies in de Rijnstrangen, is het
peilbeheer van de ‘Oude Rijn’ de belangrijkste factor waarop kan worden ingegrepen. Dit geldt onder
andere voor het minimumpeil, het maximumpeil en de mate van fluctuatie van het oppervlaktewaterpeil.
Het peilbeheer van de Oude Rijn is als het ware ‘de grote knop’ waaraan gedraaid kan worden. Zodra
deze grote ‘knop’ goed is ingesteld, kan lokaal maatwerk worden geleverd door aan kleinere ‘knoppen’
te draaien. Hierbij kan worden gedacht aan lokale inrichtingsmaatregelen (zoals de aanleg van draina-
ge, afgraven etc.) of lokale beheersmaatregelen (zoals het afvoeren van maaisel).

De aandacht in het GGOR-project Rijnstrangen heeft zich vooral gericht op deze ‘grote knop’. Maatre-
gelen gericht op de waterkwaliteit (o.a. wenselijk voor krabbescheer), grondruil, functiewijziging, scha-
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deregelingen en lokale effecten op onder andere bebouwing en landbouwpercelen zijn niet tot op lokaal
niveau uitgewerkt. Het heeft pas zin om op lokaal niveau naar deze maatregelen te kijken als de ‘grote
knop’ is ingesteld. Deze vragen komen wèl aan de orde bij de verdere uitwerking van het voorkeurs-
scenario naar een concreet uitvoeringsplan.

Ten aanzien van de waterkwaliteit geldt dat de te nemen maatregelen geen nadelige invloed mogen
hebben op de waterkwaliteit. Het realiseren van de waterkwaliteit wordt verder uitgewerkt in het kader
van het waterkwaliteitsspoor. Deze wordt opgenomen in de ‘Overeenkomst Waterthema’s Achterhoek
en Liemers’, waarin meerjarige project- en procesafspraken worden gemaakt voor de uitvoering van de
waterthema’s in het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers.
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3. BESCHRIJVING WATERSYSTEEM RIJNSTRANGEN

3.1. Algemeen
Bij de beschrijving van het watersysteem is onderscheid gemaakt tussen het projectgebied en het mo-
delgebied van het grondwatermodel. Het projectgebied is het Rijnstrangen gebied. Het modelgebied
omvat ook het gebied buiten het Rijnstrangen gebied, voor zover geohydrologisch relevant voor het
projectgebied. Het modelgebied is in deze notitie op hoofdlijnen beschreven terwijl de beschrijving van
het projectgebied gedetailleerd is. In de eerste paragrafen komen de topografische ligging, grondge-
bruik en gebiedsfuncties, de geohydrologische situatie, de bodemkundige situatie en de waterhuis-
houdkundige situatie aan bod. In de laatste paragraaf is het watersysteem geanalyseerd.

3.2. Topografische beschrijving
Het Rijnstrangengebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Boven-Rijn, het Bijlandsch kanaal,
het Pannerdens kanaal en de Neder-Rijn. Aan de overige zijden wordt het gebied ingesloten door Em-
merich, Elten (Montferland), Zevenaar, Duiven en Didam. De topografische ligging van het Rijnstrangen
gebied is weergegeven in afbeelding 3.1.

Afbeelding 3.1. Topografische kaart Rijnstrangengebied

Het projectgebied heeft een oppervlakte van circa 5.450 ha. De maaiveldhoogte varieert van NAP +10
m in het westen van het gebied tot circa NAP +13 m in het oosten van het gebied. In het oosten van het
modelgebied komt het stuwwallencomplex van Montferland voor met een maaiveldhoogte van maxi-
maal NAP +90 m. De maaiveldhoogte ten opzichte van NAP is weergegeven in bijlage I.1. Het landge-
bruik is voornamelijk agrarisch en weergegeven in bijlage I.2. De provinciale functiekaart zoals opge-
nomen in het derde Waterhuishoudingsplan is opgenomen in bijlage I.3. Het gebied maakt deel uit van
de Gelderse Poort, een natuurgebied dat valt onder de EU-habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. De be-
grenzingen van deze gebieden zijn weergeven in bijlage I.4.
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3.3. Landgebruik
In de digitale landgebruikskaart (LGN4) van Nederland is met codes aangegeven welk landgebruik
aanwezig is op welke locatie. Het Waternood-instrumentarium herkent deze codes. Eigenlijk is de
LGN4 een momentopname, aangezien veel landbouwgewassen per jaar wisselen. In Duitsland worden
de codes van de LGN4 niet toegepast. Daarom is op basis van expert judgement de Duitse omschrij-
ving omgezet naar een LGN4-codering (zie tabel 3.1.). In bijlage I.2. is de landgebruikskaart opgeno-
men.

Tabel 3.1. Omzetting Duits landgebruik naar LGN4-code
Duitse omschrijving vertaling LGN4-omschrijving LGN4-code
Ackerland Akkerland Overige landbouw gewassen 6
Dauergrünland Grasland Gras 1
Gehölze/Ufer/Feucht Bos/Oever/Moeras Loofbos 11
Obst/Gemüse/Garten Fruit/Groente/Tuin Overige landbouw gewassen 6
Gewässer Water Zoet water 16
Sonstiges Overig - 0

3.4. Bodemkundige situatie
Het dynamische vormingskarakter van het rivierenlandschap van de Rijnstrangen is terug te vinden in
de bodemkundige situatie. In het hele projectgebied komen jonge rivierafzettingen voor zoals oever-
wallen, stroomruggen, oude beddingen en kommen (Stiboka, ref. 1.). In het projectgebied komen voor-
namelijk poldervaaggronden (klei- en zavelgronden) voor. In bijlage I.8. zijn de verschillende voorko-
mende bodemtypen weergegeven in het Rijnstrangengebied. Voor de bodemkaart is de gedetailleerde
1:10.000 bodemkaart van de Landinrichtingsdienst als basis genomen. Voor de delen waar de gege-
vens ontbreken is deze kaart aangevuld met de 1:50.000 Stiboka bodemkaart.

3.5. Geohydrologische situatie
In deze paragraaf is de geohydrologische situatie in het Rijnstrangen gebied beschreven. Allereerst is
ingegaan op de geohydrologische situatie in het modelgebied. Daarna is de specifieke geohydrologi-
sche situatie ter plaatse van het stuwwallencomplex Montferland beschreven. De geohydrologische si-
tuatie is gebaseerd op REGIS-gegevens (Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem, TNO-NITG).
Daar waar geen REGIS-gegevens beschikbaar zijn, is gebruik gemaakt van de geohydrologische be-
schrijving van Gelderland (Grootjans, ref. 3.).

Voor een beschrijving van de bouw en kalibratie van het grondwatermodel voor Rijnstrangen wordt
verwezen naar het achtergrondrapport Kalibratie grondwatermodel Rijnstrangen (ref. 5.).

modelgebied
In tabel 3.2. is de geohydrologische situatie ter plaatse van het modelgebied schematisch weergege-
ven. De weergegeven waarden zijn indicatief vanwege de ruimtelijke variatie in het modelgebied. De
ligging en diktes van de deklaag, en het eerste watervoerend pakket (A en B) zijn op kaart weergege-
ven in bijlagen I.5., I.6. en I.7. In afbeelding 3.2. is een dwarsprofiel van de geohydrologische situatie
weergegeven, voor een noord-zuid lijn in het midden van het Rijnstrangengebied.
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Tabel 3.2. Regionale bodemopbouw en geohydrologische schematisatie
bovenkant formatie
(m NAP)

dikte (m) lithologie stratigrafie
(Formatie)

geohydrologie
(REGIS-code)

ca. +9 à +14 ca. 0 à 6 komklei, lokaal fijn
zandig

Betuwe Deklaag (DKL)

ca. +5 à +13 ca. 0 à 35 matig grof tot grof
zand

Kreftenheye, Drente,
Twente

eerste watervoerend pakket
(WVP1A/B)

ca. –30 à +5 ca. 0 à 50 fijn zand en klei Drente eerste scheidende laag
(SDL1A/B)

ca. –60 à –20 ca. 0 à 40 matig fijn tot grof
zand

Drente Kreftenheye,
Scheemda, Kiezeloö-
liet

tweede watervoerend pakket
(WVP2)

ca. –100 à –20 ca. 0 à 30 klei Tegelen tweede scheidende laag
(SDL2)

ca. –110 à –40 ca. 10 à 90 zeer fijn zand Oosterhout derde watervoerend pakket
(WVP3A/B)

ca. –130 à –70 - klei Oosterhout geohydrologische basis
(SDL3A/B)

De deklaag bestaat uit afzettingen van de Betuwe Formatie. Deze rivierafzettingen hebben een dikte
van circa 2 m tot 6 m. In het oosten van het modelgebied, ter plaatse van het stuwwallencomplex
Montferland, ontbreekt de deklaag. Volgens de REGIS-gegevens doorsnijden de grote rivieren de dek-
laag volledig. Onder de deklaag bevindt zich het eerste watervoerend pakket (WVP1A en WVP1B). Lo-
kaal komen er in het eerste watervoerend pakket weerstandlagen voor (SDL1A). Het eerste watervoe-
rend pakket wordt afgesloten door de klei van de formatie van Drente (SDL1B). In het zuidoosten ont-
breekt deze formatie.

Aan de westrand van het modelgebied is de dikte van de scheidende laag minimaal 5 m terwijl in het
midden en zuiden van het Rijnstrangengebied de dikte oploopt tot boven de 40 m. Onder de eerste
scheidende laag komt het tweede watervoerend pakket (WVP2) voor. Op plekken waar de eerste
scheidende laag ontbreekt vormen het eerste en het tweede watervoerend pakket één geheel. De
tweede scheidende laag bestaat uit de klei van de formatie van Tegelen (SDL2). De formatie van Te-
gelen komt alleen voor in het westen van het modelgebied tot een dikte van maximaal circa 30 m.

Het derde watervoerend pakket (WVP3A en WVP3B) bevindt zich onder de formatie van Tegelen. Lo-
kaal wordt het derde watervoerend pakket doorsneden door kleilagen (SDL3A) tot een dikte van circa 9
m. Deze kleilagen komen met name voor ter plaatse van het stuwwallenlandschap van Montferland.
Onder het derde watervoerend pakket bevindt zich de geohydrologische basis (SDL3B, formatie van
Oosterhout).
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Afbeelding 3.2. Dwarsprofiel geohydrologische situatie, van noord naar zuid
(geel is watervoerend pakket, grijs is slecht doorlatende laag)

Geohydrologische basis

WVP3A/B

SDL1A/B
SDL2A/B

WVP2

WVP1A/B
Deklaag

Zevenaar TolkamerAerdt

Montferland
Het stuwwallencomplex van Montferland is gevormd onder invloed van landijswerking uit het Saalien,
een glaciale periode in het Midden-Pleistoceen. In deze periode is een gedeelte van Nederland bedekt
geweest door het landijs, afkomstig uit oostelijke richting. De ijstongen hebben diepe bekkens uitgehold
en het bodemmateriaal frontaal en zijdelings tot stuwwallen omhoog gedrukt, zoals het Montferland.
Door de werking van het landijs zijn de oorspronkelijk horizontaal afgezette lagen scheefgesteld. De
scheefstelling van lagen heeft vermoedelijk doorgewerkt tot de Kiezeloöliet formatie en de formatie van
Scheemda (Grontmij, ref. 2.). Deze scheefgestelde kleischotten vormen een barrière tegen de natuurlij-
ke grondwaterstroming. Dit veroorzaakt mogelijk opstuwing ter plaatse van de kleischotten. De forma-
ties van Drente en Tegelen ontbreken ter plaatse van het stuwwallencomplex. Het eerste, tweede en
derde watervoerend pakket vormen daarom één geheel (Grootjans, ref. 3.). Volgens de REGIS-
gegevens komt er in het derde watervoerend pakket nog een lokale scheidende laag voor (SDL3A).

Tabel 3.3. Regionale bodemopbouw en geohydrologische schematisatie stuwwallencomplex
Montferland (ref. 2.)

bovenkant formatie
(m NAP)

dikte (m) lithologie stratigrafie
(Formatie)

geohydrologie
(REGIS-code)

ca. +20/+80 50 à 100 grof, grindhoudend
zand, scheefstaan-
de kleilagen

Scheemda, Kiezeloö-
liet

eerste watervoerend pakket
(FRP, WVP1A/B, WVP2,
WVP3A)

ca. –25 ca. 10 klei Kiezeloöliet eerste scheidende laag (SDL
3A)

ca. –35 ca. 30-100 zeer fijn zand Oosterhout derde watervoerend pakket
(WVP3B)

ca. –70 - klei Oosterhout geohydrologische basis
(SDL3B)



Witteveen+Bos
DTC155-1 GGOR Rijnstrangen Eindrapport definitief 02 d.d. 13 september 2007 10

Voor een beschrijving van de vertaling van de geohydrologische schematisatie naar geohydrologische
parameters in het grondwatermodel als weerstanden van scheidende lagen en doorlatendheden van
watervoerende pakketten, wordt verwezen naar het achtergrondrapport Kalibratie grondwatermodel
Rijnstrangen (ref. 5.).

3.6. Watersysteemanalyse projectgebied
In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van het watersysteem in het Rijnstrangen gebied. Daar-
bij wordt onderscheid gemaakt in het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem. Tevens
wordt ingegaan op waterkwaliteit en ecologie.

3.6.1. Oppervlaktewatersysteem
De grotere Rivieren Bovenrijn, Bijlandsch Kanaal, Pannerdensch Kanaal en Nederrijn vormen de ont-
wateringsbasis van het regionale hydrologische systeem van het Rijnstrangen gebied. De afwatering
vindt plaats via beken, sloten, grotere waterlopen en uiteindelijk de Oude Rijn. Vanaf de grens met
Duitsland tot aan gemaal Kandia bedraagt de lengte van de Oude Rijn 12,6 km. Op het stuwwallen-
complex Montferland komt door de hoge ligging slechts in beperkte mate oppervlaktewater voor. Er zijn
enkele sprengen die water afvoeren uit Montferland (Grontmij, ref. 2.).

Het oppervlaktewatersysteem van het Rijnstrangengebied bestaat uit meerdere afwaterende eenheden.
De afwaterende eenheden zijn weergegeven in bijlage II. In die bijlage zijn tevens de streefpeilen ge-
noemd (zomerpeil en winterpeil).

In het deel van de Oude Rijn benedenstrooms van de drempel bij Erfkamerlingschap wordt een streef-
peil gehandhaafd tussen minimaal NAP +9.75 m en maximaal 10,70 m NAP. De Oude Rijn loost onder
normale omstandigheden (lage tot gemiddelde rivierwaterstanden) onder vrij verval op het Panner-
densch kanaal, via een stuw bij gemaal Kandia. Bij hoge rivierwaterstanden wordt het water uitgesla-
gen door gemaal Kandia, vanaf een peil van de Oude Rijn van NAP +10,70 m.

Door de open verbinding met het Pannerdensch Kanaal lopen de waterstanden van de Oude Rijn ten
westen van de drempel bij Erfkamerlingschap binnen voornoemde marges gelijk op met de waterstan-
den op het Pannerdensch Kanaal. Het water stroomt nagenoeg altijd vanuit de Oude Rijn in het Pan-
nerdensch Kanaal en niet andersom. Ten oosten van de drempel bij Erfkamerlingschap geldt een mi-
nimumpeil van +10,60 m NAP, overeenkomend met de drempelhoogte. Als de waterstand in het bene-
denstroomse deel van de Oude Rijn hoger wordt dan NAP +10,60 m, loopt de waterstand boven-
strooms van de drempel gelijk op met de benedenstroomse waterstand.

Naast de Oude Rijn bevinden zich in het Rijnstrangengebied meerdere peilgebieden die via slootjes en
kunstwerken afwateren op de Oude Rijn. Door middel van stuwen en gemaaltjes wordt het waterpeil in
deze peilgebieden gestuurd. De waterhoogte van het oppervlaktewater buitendijks wordt direct beïn-
vloed door vaste overlaten en de waterstanden in de rivieren. Het Rijnstrangengebied ontvangt tevens
water vanuit Duitsland via het riviertje ‘Die Wild’ en vanuit het stuwwallencomplex van Montferland en
Eltenerberg. Bij hoge rivierstanden treedt tevens kwel op vanuit de grote rivieren. Bij lage rivierstanden
treedt wegzijging op, waardoor in de zomersituatie veel waterlopen droogvallen. Een uitgebreide be-
schrijving van de winter- en de zomersituatie per watereenheid is opgenomen in bijlage II.

Netterdensch Kanal/Die Wild
Het Netterderdensch Kanal begint bij de Netterdensche sluis ten noordoosten van Emmerich. Een
deelstroom stroomt over de Löwenberger Landwehr bij Emmerich in de Rijn. Het andere deel stroomt
verder als het Netterdensch Kanal/Die Wild. Na ca. 14,5 km, waarvan het merendeels de grens tussen
Nederland en Duitsland vormt, loost Die Wild ten westen van het Duitse Elten op het bovenstroomse
deel van de Oude Rijn. De waterstand van Die Wild wordt door een stuw bij Spijk geregeld, op een peil
van NAP +11,50 m. Het stroomgebied in Duitsland is 40,7 km2.
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In de Tiefen Wild is over een lengte van ongeveer een kilometer een vijverachtige verbreding aanwezig.
Dit deel wordt intensief benut voor recreatieve doeleinden.

3.6.2. Grondwatersysteem en kwel en infiltratie
Het grondwatersysteem is geanalyseerd om de verschillende hoofd- en deelsystemen en de hydrologi-
sche ruimtelijke relaties in beeld te brengen. De systeemanalyse is gebruikt voor de keuze van de
grootte en schematisatie van het grondwatermodel. Daarnaast is kennis van de ruimtelijke hydrologi-
sche relaties van belang bij het uitwerken van maatregelen voor het realiseren van het GGOR.

Voor de analyse is gebruik gemaakt van peilbuismetingen die zijn opgevraagd bij het TNO-NITG DINO-
loket en handmetingen in het Rijnstrangen gebied (Waterschap Rijn en IJssel). De locaties van de peil-
buizen zijn weergegeven in bijlage I.9. De peilbuizen beginnend met code O betreffen oppervlaktewa-
terstandsmeetpunten, de overige codes betreffen grondwaterstandsmeetpunten.

Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt hoofdzakelijk van het stuwwallencomplex
naar het westen richting de grote rivieren. In het oosten van het projectgebied komen gemiddelde stijg-
hoogten voor van maximaal ca. NAP +11 m. Naar het westen toe neemt de gemiddelde stijghoogte af
tot ca. NAP +9 m. De meest voorkomende grondwatertrappen volgens de bodemkaart zijn V, VI en VII
(Stiboka, 1982). In de onderstaande tabel zijn de bijbehorende gemiddeld hoogste grondwaterstand
(ghg) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (glg) weergegeven die bij deze grondwatertrappen ho-
ren.

Tabel 3.4. Grondwatertrappen en bijbehorende karakteristieken van de grondwaterstand
grondwatertrap V VI VII
ghg (cm -mv) <40 40-80 >80
glg (cm –mv) >120 >120 >160

Aangezien de Bovenrijn en het Bijlandsch kanaal naar verwachting zijn ingesneden door de deklaag
heen, wordt de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket in de omgeving van de rivieren beïnvloed
door het rivierpeil.

grondwateraanvulling
De grondwateraanvulling bestaat uit de neerslag gecorrigeerd voor de evapotranspiratie (referentiege-
wasverdamping Makking). Voor het projectgebied is in afbeelding 3.3. het neerslagoverschot weerge-
geven voor de periode 1995-2004 op dagbasis. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens van het
KNMI (neerslag: weerstation Herwen, gewasverdamping: weerstation Hupsel).
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Afbeelding 3.3. Neerslagoverschot projectgebied 1995-2004 (dagwaarden)
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Uit afbeelding 3.3. blijkt dat in de zomersituatie een neerslagtekort aanwezig is in het gebied. In de
wintersituatie is er sprake van een neerslagoverschot.

drinkwaterwinningen
Grondwateronttrekkingen kunnen invloed hebben op het grondwatersysteem. In het modelgebied ko-
men 6 locaties voor waar drinkwater wordt onttrokken. De locaties van de drinkwaterwinningen zijn
weergegeven in bijlage I.10. De drinkwaterwinning Dr. van Heek bestaat uit drie puttenvelden: Mont-
ferland (10 putten), Galgenberg (4 putten) en Hettenheuvel (3 putten). Het vergunde onttrekkingsdebiet
bedraagt jaarlijks 3,75 miljoen m3 grondwater (Grontmij, ref. 2.). Het werkelijk onttrokken debiet be-
draagt ca. 2,7 miljoen m3/j. Op circa 5 km ten noordwesten van het puttenveld Hettenheuvel bevindt
zich het pompstation Pakslag. Het vergunde onttrekkingsdebiet van dit station bedraagt 850.000 m3/j.
Tussen de Bovenrijn en Lobith, bevindt zich pompstation Tolkamer. Ter plaatse van dit pompstation
mag jaarlijks 185.000 m3 grondwater worden onttrokken. In het modelgebied liggen ook twee Duitse
drinkwaterwinningen van het Duitse waterbedrijf ‘Wasserwerke Emmerich’, namelijk in Emmerich en
Elten. In Emmerich wordt jaarlijks tussen de 1,6 en 2,0 miljoen m3 grondwater onttrokken. In Elten is in
de afgelopen 15 jaar tussen de 0 en de 0,4 miljoen m3 grondwater onttrokken.

andere grondwateronttrekkingen
In het modelgebied komen andere grondwateronttrekkingen voor, met name voor industrieel gebruik of
voor tijdelijke bemalingen ten behoeve van bouwprojecten. De locaties van deze onttrekkingen zijn op
kaart weergegeven in bijlage I.10. Bij 17 grondwateronttrekkingen wordt tussen de 100.000 m3/j en
250.000 m3/j grondwater onttrokken in de periode 1995-2004. In het projectgebied komen in de periode
1995-2004 8 grondwateronttrekkingen voor met een debiet tussen 25.000 m3/j en 100.000 m3/j. Deze
onttrekkingen hebben overwegend een tijdelijk karakter.

kwel en infiltratie
De kwel- en infiltratiesituatie is berekend op basis van het stationaire grondwatermodel en weergege-
ven in afbeelding 3.4. Deze kaart geeft de gemiddelde kwel- en wegzijgingssituatie weer over de perio-
de 1996-2004. Kwel treedt met name op in de Oude Rijn zelf en in de Noordstrang en in de laaggele-
gen zones direct langs deze oude rivierlopen. De kwel is afkomstig uit Montferland en, bij hoge rivier-
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waterstanden, uit de Bovenrijn, Bijlandsch Kanaal en Pannerdensch Kanaal. In de hoger gelegen gron-
den in het Rijnstrangen gebied treedt overwegend infiltratie op.

Afbeelding 3.4. Kwel en infiltratie

3.6.3. Waterkwaliteit
Vanwege de periodieke instroom van Rijnwater in de Oude Rijn, wordt de waterkwaliteit van het bene-
denstroomse deel van de Oude Rijn beïnvloed door de waterkwaliteit van de Rijn. Bovenstrooms wordt
de waterkwaliteit beïnvloed door het water van het grensriviertje Die Wild en het (kwel)water uit het
stuwwallencomplex Montferland en Eltenerberg. Hierdoor is het oppervlaktewater en het ondiepe
grondwater in de Rijnstrangen relatief kalkrijk (Waterschap Rijn en IJssel, ref. 1).

De waterkwaliteit van het bovenstroomse deel van de Oude Rijn wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit
van het instromende water vanuit Duitsland via Die Wild. Het Netterdensch Kanal is verregaand ge-
normaliseerd en wordt intensief onderhouden. Bij ’s-Heerenbergh in Nederland wordt er door rioolover-
storten geloosd.
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Foto waterschap: Die Wild bei Elten

10-jarenoverzicht waterkwaliteit bovenstroomse deel Oude Rijn
Het bovenstroomse deel van de Oude Rijn heeft wat betreft het gehalte stikstof de laatste jaren een vrij
stabiel verloop, het gehalte totaal-N ligt rond de 3 mg/l. Dit komt overeen met de Duitse norm voor to-
taal-N van 3 mg/l, en is iets hoger dan de Nederlandse norm van 2,2 mg/l. Het gehalte fosfaat (totaal-P)
is de afgelopen 10 jaar verbeterd en blijft de laatste jaren beneden de norm van 0,15 mg P/l. In 1996 is
een Duitse camping op de riolering aangesloten. Mogelijk heeft de verbetering hier mee te maken. In
de navolgende grafieken is het verloop van de stikstof (N) en fosfaat (P)-gehalten in de periode 1995-
2004 weergegeven.

Afbeelding 3.5. Verloop stikstof- en fosfaatgehaltes 1995-2004

(bron: waterschap)

Door werking van bovenstrooms gelegen riooloverstorten in ’s-Heerenbergh wordt er af en toe een te
hoog gehalte aan colibacteriën gemeten. De bestrijdingsmiddelen isoproturon en diuron zijn boven de
norm aangetroffen. Benedenstrooms van Elten is alleen bestrijdingsmiddelenonderzoek gedaan. Hier is
in april 2004 een hoog isoproturongehalte aangetroffen.

waterbodemkwaliteit
Van de Oude Rijn aan de grens zijn geen recente gegevens van de waterbodemkwaliteit bekend. De
waterbodem in het Grenskanaal is klasse 0 tot 2.

3.6.4. Ecologie
Na de afsluiting van de Oude Rijn bovenstrooms bij Spijk met een overlaat, kon de Oude Rijn nog wor-
den gekenmerkt als een sterk dynamisch systeem. Bij hoogwater functioneerde het gebied als overlaat,
benedenstrooms was sprake van een open verbinding met de Rijn. Hierdoor ontstonden er zeer geva-
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rieerde verlandingsvegetaties. Als gevolg van maatregelen bovenstrooms (het verhogen van de Spijkse
Overlaat tot bandijkhoogte in 1959) en benedenstrooms (het afsluiten van de westelijke monding van
de Rijnstrangen bij Kandia in 1970) is de dynamiek in de Rijnstrangen sterk afgenomen. Door deze
maatregelen is de Oude Rijn sterker verland.

In de huidige situatie bestaan de oevers van de Rijnstrangen voornamelijk uit rietland en (toenemend)
wilgenstruweel. De stroomgeulen zijn smal met open water, moerasbegroeiingen en rietlanden. De va-
riatie in begroeiing is het grootst in het benedenstroomse deel van de zuidstrang ten westen van het
Bergse Hoofd, waar de invloed van rivierwater nog het grootst is. Watergentiaan komt hier nog veel
voor, omdat er nog enige doorstroming plaatsvindt. Gele plomp is vooral te vinden op luwe plekken.
Daarnaast komt Lidsteng voor, vooral in de meer voedselrijke delen.

In het oostelijk deel van de noordstrang bij Rosandsepolder wisselen water en moerasbegroeiingen el-
kaar af, met soorten als Scherpe Zegge, Kalmoes, Liesgras, Riet, Holpijp, Lidsteng, Watergentiaan en
Gele plomp, maar ook Krabbescheer en Groot blaasjeskruid.

Door de geringe doorstroming van een groot deel van de strangen, de geringe dynamiek en het ach-
terwege blijven van (maai)beheer treedt strooiselvorming op en verruigen de rietlanden. Op het eigen-
dom van Stichting Twickel is in 2002 een experiment uitgevoerd, waarbij het aanwezige rietmoeras is
verlaagd door slib en wortelmassa’s af te voeren. Als gevolg hiervan heeft vestiging van waterriet
plaatsgevonden en is verruiging teruggedrongen.

3.6.5. SED-functie Oude Rijn
De Oude Rijn is door de provincie Gelderland aangewezen als water met een SED-functie (Specifieke
Ecologische Doelstelling). Voor de beoordeling van deze functie wordt in deze paragraaf ingegaan op
de actuele ecologische toestand van de Oude Rijn in relatie tot de doelstellingen.

In het rapport ‘Waterwijzer, Ecologische profielen van waternatuur in Gelderland’ heeft de provincie
Gelderland voor verschillende watertypen streefbeelden geformuleerd. Voor de Oude Rijn als SED-
water wordt het streefbeeld ‘Traagstromende beek of oude rivierloop’ gehanteerd. In tabel 3.5. zijn de
streefwaarden vergeleken met de actuele situatie.

Tabel 3.5. Vergelijking streefwaarden en actuele waarde aan de hand van het streefbeeld voor
Traagstromende beek of oude rivierloop

parameter streefwaarde actueel conclusie
verval (m/km) <0,3 <0,3 voldoet
gem. stroomsnelheid (m/sec) min 0.1, max. 0.2 0,1-0,2 voldoet
meandering (beeklengte/dallengte) meanderend (>1.3 en

<1.5)
1,3-1,5 voldoet

variatie in sedimentatie en erosie nauwelijks erosie nauwelijks erosie voldoet
variatie in stroming en waterpeil vrij groot, langdurige

winterinundatie
variatie in peil 1 meter* in
het benedenstroomse
deel zeer gering in bene-
denstroomse deel, varia-
tie in stroomsnelheid
overal vrij laag**

afhankelijk van interpre-
tatie criterium en te inun-
deren areaal. Boven-
stroomse deel voldoet
niet, veel minder peilvari-
atie

reactie op neerslag gematigd gematigd voldoet
substraat organisch organisch voldoet
waterkwaliteit kalkrijk en enigszins

voedselrijk
relatief kalkrijk, lokaal
zeer voedselrijk

kalkrijkdom voldoet,
voedselrijkdom lokaal te
hoog

doelsoorten water nymphaeieden, krabbe-
scheer, libellen, snoek,
zeelt

doelsoorten lokaal aan-
wezig (geen gegevens li-
bellen en vissen)

voldoet lokaal
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parameter streefwaarde actueel conclusie
doelsoorten oever zwarte els, dotterbloem,

riet, biezen, waterral, riet-
vogels

doelsoorten lokaal aan-
wezig, maar oevers ver-
ruigen

voldoet lokaal

* Thans inundatie tot maximum peil 10,70 m NAP.

** Behalve wanneer bij laag peil van de Oude Rijn het peil van het Pannerdens Kanaal plotseling stijgt en water bij gemaal Kandia
binnenstroomt in de Oude Rijn (‘stroomopwaarste’ stroming).

Op basis van bovenstaande tabel wordt onderscheid gemaakt in het bovenstroomse deel van de Rijn-
strangen (boven de drempel) en het benedenstroomse deel. In het bovenstroomse deel is peilvariatie
nagenoeg afwezig. De doelrealisatie wordt hier, vooral als gevolg van het ontbreken van voldoende
peildynamiek, als niet aanvaardbaar beschouwd. In het benedenstroomse deel is de peilvariatie veel
groter. De doelrealisatie wordt hier als aanvaardbaar, maar niet optimaal beschouwd.

Ten aanzien van de beoordeling wordt nog opgemerkt dat de streefwaarde voor ‘variatie in stroming en
waterpeil’ niet exact is gekwantificeerd. Of wordt voldaan aan de streefwaarde hangt dan ook af van de
interpretatie daarvan. In een werkgroep met deskundigen is nagedacht over een optimaal peilverloop
voor de Oude Rijn, zie paragraaf 5.2.3. over het OGOR voor natuur. Het peilverloop behorend bij het
OGOR natuur zou als streefwaarde kunnen worden gehanteerd voor de SED-functie.

Vanuit Natura2000 worden, naast rietvegetaties, tevens behoud en uitbreiding van Krabbescheer ve-
getaties als doelstelling genoemd. Opgemerkt wordt dat Krabbescheer vegetaties tegen minder dyna-
mische omstandigheden qua stroming en peilvariatie bestand zijn dan rietvegetaties.

3.6.6. Ontwikkelingen Netterdensch Kanal
Het Netterdensch Kanal in Duitsland begint bij het ‘waterverdeelbouwwerk’ in de Löwenberger Land-
wehr ten zuidwesten van Netterden. Op dit moment zijn beide watergangen door een schuif aan een
duiker in het Kanal, ca. 100 m van de oorsprong, van elkaar gescheiden. Alleen tijdens onderhouds-
werkzaamheden aan het Netterdensch Kanal en de Wild wordt deze schuif geopend om water in te la-
ten om het maaisel in beweging te krijgen, zodat het naar de verschillende maaigoedverzamelplaatsen
kan afdrijven. Dit betekent, dat gedurende het overgrote deel van het jaar alleen water uit het Neder-
landse gebied via de Länder in het Kanal kan stromen.

De huidige onderhoudstoestand van het waterverdeelwerk is zeer slecht. Volgens planning zal dit
kunstwerk echter op korte termijn door het Deichverband Rees-Löwenberg worden vernieuwd. Vanaf
dan is het zeker de bedoeling een deelstroom van het water, dat via de Millinger Landwehr uit het ge-
bied tussen Emmerich en Rees komt, gedurende het hele jaar door naar het Netterdensch Kanal te la-
ten afvloeien. Deze grotere afvoer is gericht op het terugkrijgen van bepaalde vogelsoorten in het ge-
bied in Duitsland, en staat los van de ontwikkelingen in het Rijnstrangen gebied. Het betekent echter
dat er tevens meer water via het Grenskanaal naar de Oude Rijn zal stromen, ook in drogere perioden.
Er van uitgaande dat dit water een goede kwaliteit heeft, kan dit leiden tot een verbetering van de wa-
terkwaliteit van de Oude Rijn.
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4. ACTUEEL GROND- EN OPPERVLAKTEWATER REGIME (AGOR)

4.1. Algemeen
Voor het AGOR is uitgegaan van de grond- en oppervlaktewaterstanden in de periode 1996-2004. De-
ze periode is gekozen omdat:
- er voor de afleiding van GHG, GLG en GVG (respectievelijk gemiddeld hoogste-, laagste- en voor-

jaarsgrondwaterstand) minimaal 8 jaren moeten worden beschouwd;
- dit de meest actuele periode is, waarbij het jaar 2005 niet is meegenomen omdat alle metingen van

dat jaar nog niet beschikbaar waren en omdat er in dat jaar is geëxperimenteerd met het peil van
de Oude Rijn;

- er van deze periode voldoende meetreeksen beschikbaar zijn. De meeste meetreeksen van de op-
pervlaktewaterstanden beginnen in september 1995.

In de begeleidingscommissie is overeenstemming om deze periode te gebruiken om de actuele situatie
te bepalen.

4.2. Actueel oppervlaktewaterregime
Het oppervlaktewaterregime behorend bij het AGOR komt overeen met de gemeten oppervlaktewater-
standen in de Oude Rijn in de periode 1996-2004. De waterstanden in het gedeelte van de Oude Rijn
bovenstrooms van de drempel bij Erfkamerlingschap zijn gemeten bij de stuw Spijk. De waterstanden in
het gedeelte van de Oude Rijn tussen de drempel bij Erfkamerlingschap en gemaal Kandia zijn geme-
ten bij gemaal Kandia. Deze gemeten waterstanden zijn weergeven in bijlage IV.8.

4.3. Actueel grondwaterregime: GHG, GLG en GVG
Het actueel grondwaterregime wordt weergegeven middels de gemiddeld hoogste grondwaterstand
(GHG), de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand
(GVG) voor de actuele situatie. Met het geijkte instationaire grondwatermodel zijn de GHG en GLG ten
opzichte van NAP berekend voor alle knooppunten binnen het projectgebied. Dit is gedaan door voor
de doorgerekende periode 1996-2004 (met een rekentijdstap van twee weken) het gemiddelde van de
drie hoogste respectievelijk de drie laagste grondwaterstanden per jaar te berekenen. Op basis van de
GHG en GLG is vervolgens met het Waternood-instrumentarium de GVG berekend.

De GHG, GLG en GVG ten opzichte van maaiveld zijn geconstrueerd door de berekende grondwater-
standen (ten opzichte van NAP) af te trekken van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, 25 m x
25 m grid). De AGOR kaarten van de GHG, GLG en GVG ten opzichte van maaiveld zijn opgenomen in
bijlage III.
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5. SCENARIOBEREKENINGEN

5.1. Algemeen
Om het GGOR peilbeheer Rijnstrangen te bepalen zijn in nauw overleg met de begeleidingsgroep
naast het AGOR een vijftal scenario’s voor het peilbeheer van de Oude Rijn uitgewerkt en doorgere-
kend met het grondwatermodel. Tevens zijn in overleg met de begeleidingsgroep toetsingscriteria ont-
wikkeld om de resultaten van deze scenario’s te beoordelen. Dit hoofdstuk beschrijft eerst de toetsings-
criteria en vervolgens de inhoud van de scenario’s. Tenslotte worden per scenario de resultaten voor
de verschillende toetsingscriteria beschreven.

5.2. Toetsingscriteria
De toetsingscriteria zijn afgeleid van het OGOR (Optimaal Grond- en Oppervlaktewater regime) voor de
verschillende functies. Daarom wordt in deze paragraaf eerst ingegaan op de grondgebruiksfuncties.
Het OGOR wordt in eerste instantie bepaald door het vigerende beleid, maar is in overleg met de be-
geleidingsgroep specifiek voor het Rijnstrangen gebied nader verbijzonderd. De criteria zijn genum-
merd, met codes voor landbouw (L), Natuur (N) en bebouwing (B). Als laatste toetsingscriterium zijn de
kosten van maatregelen gehanteerd.

5.2.1. Beschouwde grondgebruiksfuncties
Binnen het GGOR-traject speelt het spanningsveld tussen het huidige grondgebruik en de functietoe-
kenning in het Waterhuishoudingsplan 3 van de provincie Gelderland (het toekomstige gewenste
grondgebruik). De effecten van maatregelen voor de landbouw worden daarom voor drie categorieën
grondgebruik beoordeeld, zie ook de kaart in afbeelding 5.1.

categorie 1. Huidig grondgebruik is landbouw en functietoekenning is landbouw
Deze gebieden zijn op dit moment in landbouwkundig gebruik en zullen in de toekomst in landbouw-
kundig gebruik blijven. Knelpunten die in deze gebieden worden geconstateerd, kunnen worden opge-
lost door maatregelen af te stemmen op de landbouw.

categorie 2. Huidig grondgebruik is landbouw en functietoekenning is verweven
In deze categorie zijn landbouw en natuur verweven. Maatregelen om eventueel geconstateerde knel-
punten op te lossen, zullen meer op het vlak van de ruimtelijke ordening liggen. Daarbij valt te denken
aan grondruil, functieaanpassing, en dergelijke.

categorie 3. Huidig grondgebruik is landbouw en functietoekenning is natuur
Deze gebieden zijn op dit moment in landbouwkundig gebruik, maar zullen in de toekomst omgezet
worden naar natuur. Duurzame inrichtingsmaatregelen zullen afgestemd zijn op natuur. In de tussenlig-
gende periode worden passende maatregelen en/of regelingen getroffen met de nog aanwezige land-
bouw.
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Afbeelding 5.1. Huidig grondgebruik versus functietoekenning

5.2.2. OGOR en toetsingscriteria landbouw
Voor het OGOR voor de landbouw is in eerste uitgegaan van het landelijke Waternoodinstrumentarium
(Ref. 7), waarin middels de HELP-tabellen impliciet een OGOR is opgenomen. In bijlage IV.3. is de
Waternood-methodiek voor landbouw nader toegelicht en is als voorbeeld een klein gedeelte van de
HELP-tabellen opgenomen. Met het Waternoodinstrumentarium zijn nat- en droogteschadekaarten ge-
maakt voor het AGOR, zie bijlage IV.3. en IV.4. Deze kaarten werden door de vertegenwoordigers van
de landbouwsector in de begeleidingsgroep echter onvoldoende herkend. In overleg met de begelei-
dingsgroep zijn daarom specifiek voor de landbouw in het Rijnstrangen gebied de navolgende toet-
singscriteria vastgesteld:
L1. Om de structurele vernatting in de landbouw weer te geven is het aantal hectares bepaald met

een Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) kleiner dan 50 cm onder het maaiveld. De
GHG is per scenario berekend door voor de doorgerekende periode 1996-2004 het gemiddelde
van de drie hoogste grondwaterstanden per jaar te berekenen.

L2. Naast een structurele vernatting kunnen maatregelen ook leiden tot vernatting als gevolg van
pieken op het Pannerdens Kanaal. Om dit effect in beeld te brengen is het aantal hectares in
beeld gebracht met een ontwatering kleiner dan 50 cm onder het maaiveld tijdens een hoog-
waterpiek. Voor de piek is per scenario de periode gekozen met de hoogste grondwaterstanden
voor de doorgerekende periode 1996-2004. Deze piekmomenten zijn beschreven in paragraaf
5.4.2.

L3. Om de structurele wijziging in vochttekorten voor landbouwgewassen weer te geven is het
aantal hectares bepaald met een Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) groter dan 155
cm onder het maaiveld. Bij grondwaterstanden dieper dan 155 cm onder maaiveld zal er geen
capillaire opstijging meer plaatsvinden. Er treden dan vochttekorten op voor de gewassen. De
GLG is per scenario berekend door voor de doorgerekende periode 1996-2004 het gemiddelde
van de drie laagste grondwaterstanden per jaar te berekenen.

L4. In een aantal scenario’s is ook het wegzakken van peilen een maatregel. Om het effect van de-
ze maatregel op vochttekorten voor landbouwgewassen te beoordelen is ook het aantal hecta-
res bepaald met grondwaterstanden dieper dan 155 cm onder maaiveld tijdens een zeer droge
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periode. Voor deze dalperiode is per scenario de periode gekozen met de laagste grondwater-
standen voor de doorgerekende periode 1996-2004. Deze dalmomenten zijn beschreven in pa-
ragraaf 5.4.2.

5.2.3. OGOR en toetsingscriteria natuur
In de Rijnstrangen liggen de natuurwaarden zowel op het land (terrestrische natuur) als in of langs het
water (aquatische natuur). De natuurdoelen voor het aquatische systeem zijn daarbij het meest sturend
voor de waterkwantiteit (doelsoort rietmoeras) en waterkwaliteit (doelsoort krabbescheer) in de Rijn-
strangen. Voor deze doelsoorten is het met name van belang om de kwaliteit van de vegetaties te ver-
beteren. Het OGOR natuur komt daarom overeen met het peilbeheer dat het meest bijdraagt aan de
kwaliteit van het rietmoeras. De terrestrische natuurdoelen (landnatuur) zijn min of meer volgend op het
peilbeheer dat ten behoeve van de aquatische doelsoorten wordt nagestreefd.

aquatische natuur
Voor rietmoeras is een tweetal criteria van belang:
N1. Voor rietmoeras is het van belang dat het minimum oppervlaktewaterpeil wordt verhoogd, zodat

water gedurende het groeiseizoen (vanaf 1 april) voor een groter areaal op of boven het maai-
veld staat. Als het water boven het maaiveld staat, wordt verruiging (van onder andere wilgen)
teruggedrongen. Bovendien verhindert dit de predatie van broedvogels door vossen. Verhoging
van het minimumpeil leidt tot een groter areaal aan rietmoeras.

N2. Rietmoeras is gebaat bij een fluctuatie van het oppervlaktewaterpeil. Buiten het groeiseizoen (1
oktober tot 1 april) zorgen hogere pieken ervoor dat afgestorven riet weg kan spoelen. Gedu-
rende het groeiseizoen (1 april tot 1 oktober) mag het peil niet dusdanig hoog zijn dat het riet
‘verdrinkt’. Aan de andere kant is rietmoeras gebaat bij het periodiek wegzakken van het opper-
vlaktewaterpeil. Als aan het eind van het groeiseizoen van rietmoeras (na 15 juli) het peil weg-
zakt, kunnen rietwortels zich nog uitbreiden naar de dan droogvallende delen. Fluctuatie van
het oppervlaktewaterpeil leidt dus niet zozeer tot een groter areaal aan rietmoeras, maar tot een
betere kwaliteit (dichtheid en vitaliteit) van het bestaande rietmoeras. Omdat deze effecten niet
kwantitatief zijn te modelleren, is dit kwalitatief beoordeeld.

Criterium N2, gericht op verbetering van de kwaliteit van de moerasvegetaties is vanuit het beleid (Na-
tura 2000) het belangrijkste criterium voor de beoordeling van de peilscenario’s. Door een werkgroep
met deskundigen van Staatsbosbeheer, DLG, Stichting Twickel en het waterschap zijn daarbij in januari
2006 als OGOR voor het rietmoeras de volgende peilen en motivaties aangegeven:

1 okt. – 1 april:

max. 12,00 m
Motivatie:
- de belangrijkste rol van winteroverstromingen is verwijdering van strooisel uit de rietkraag. Dit ver-

loopt vooral effectief als water boven de rietstengels uitstijgt. Hoe hoger het winterpeil hoe breder
de zone waaruit strooisel verwijderd wordt;

- hoe langer de periode hoe meer kans dat de hoge waterstanden ook daadwerkelijk kunnen optre-
den. Na april gaan jonge rietscheuten echter uitlopen en dan mag de waterkolom die uitgroeiende
scheuten moeten overbruggen niet te diep zijn.

min. 10,00 m
Motivatie:
- een laag water boven het maaiveld biedt gedurende de winterperiode een betere bescherming te-

gen vorstschade;
- wanneer deze waterlaag bovendien diep genoeg is er ook minder kans op vraat van wortelstokken

door ganzen, zwanen e.d. Daarom 10,00 m in plaats van hoger dan 9,00 m.
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1 april- 1 november:

max. 10.40 m
Motivatie:
- hogere waterstanden in het voorjaar belemmeren uitgroeien van rietscheuten in het voorjaar (zie

hierboven). Hogere waterstanden in de zomer belemmeren de vegetatieve uitbreiding van riet, deze
verloopt namelijk goed tot een maximale waterdiepte van circa 50 cm.

min. 10.00 m- met eens in de drie à vier jaar een daling tot 9.00 m in de periode 15 juli-31 oktober
Motivatie:
- water boven het maaiveld gedurende het groeiseizoen voorkomt dat riet verruigt door kruiden (o.a.

haagwinde, harig wilgenroosje, grote brandnetel) en wilgen;
- overstromingen van rietland verhinderen predatie van broedvogels door vossen;
- een peil van 10 m garandeert dat een zo breed mogelijk deel van de oevergradiënt onder water

staat.

Met betrekking tot de periode: ruigtesoorten zoals grote brandnetel kunnen zich, ook na juli, relatief
snel uitbreiden zodra de bodem droogvalt. Daarom is het riskant om ieder jaar het waterpeil in de na-
zomer uit te laten zakken tot 9,00 m. Toch is droogval van rietland af en toe nodig ten behoeve van
- aërobe afbraak van opgehoopt organische stof (a.g.v. strooiselvertering);
- verjonging van riet (en andere moerasplanten zoals mattenbies, moerasandijvie e.d.) door middel

van kieming op drooggevallen, onbegroeide oeverdelen.

terrestrische natuur
Voor de terrestrische natuur is uitgegaan van het rapport Abiotische randvoorwaarden voor natuur-
doeltypen (Ref. 6). Daarbij bleek met name de Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) bepa-
lend voor het OGOR. Voor terrestrische natuur is onderscheid gemaakt in vochtige graslandvegetaties
en droge graslandvegetaties. Daarvoor gelden de volgende toetsingscriteria:
N3. Voor vochtige graslandvegetaties is uitgegaan van de associatie van Geknikte Vossestaart als

kenmerkende vegetatie. Bij deze associatie hoort een GVG van 0 tot 40 cm beneden maaiveld.
N4. Voor droge graslandvegetaties is uitgegaan van de Glanshaver-associatie. Bij deze associatie

hoort een GVG van dieper dan 70 cm beneden maaiveld.

5.2.4. Toetsingscriterium bebouwing
Voor bebouwd gebied is het volgende toetsingscriterium gehanteerd:
B1. Door een veranderend peilbeheer zou er een toename kunnen zijn van wateroverlast voor ver-

spreide bebouwing. Om dit in beeld te brengen is per scenario gekeken naar de natste situatie
in de periode 1996-2004. Als maat voor mogelijke wateroverlast is gekeken naar die verspreide
bebouwing die op basis van het dichtstbijzijnde onbebouwde maaiveld een grondwaterstand
heeft van minder dan 70 cm onder het maaiveld (maaiveldhoogte uit het AHN). Dit wil dus niet
zeggen dat voor deze verspreide gebouwen daadwerkelijk grondwateroverlast valt te verwach-
ten, omdat de vloerpeilen van de gebouwen niet bekend zijn. Naast de maaiveldhoogte zijn
voor de kernen ook de putdekselhoogten zoals aangeleverd door de gemeenten bestudeerd.

5.2.5. Kosten
Het laatste toetsingscriterium zijn de kosten van maatregelen. Het gaat hier om zowel de kosten van in-
richtingsmaatregelen als kosten van compenserende maatregelen, zoals schadecompensatie. De kos-
ten van maatregelen zijn van belang voor de maatschappelijke afweging van een scenario. De kosten
van de per scenario benodigde inrichtingsmaatregelen om het peilbeheer te kunnen realiseren zijn glo-
baal geraamd door het waterschap. De kosten in verband met schadecompensatie worden bij een ver-
dere gebiedsgerichte uitwerking van het GGOR bepaald.
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5.2.6. Samenvatting toetsingscriteria
In tabel 5.1. zijn de toetsingscriteria samengevat. Criterium N2, gericht op verbetering van de kwaliteit
van de moerasvegetaties, is vanuit het beleid (Natura 2000) het belangrijkste criterium voor de beoor-
deling van de peilscenario’s.

Tabel 5.1. Samenvatting toetsingscriteria
code naam criterium technische toepassing reden voor toepassing
L1 Structurele vernat-

ting
Aantal hectare met GHG
ondieper dan 50 cm

Voorkomen structurele overlast door hoge
grondwaterstanden

L2 Vernatting tijdens
piek

Aantal hectare met
grondwaterstand ondie-
per dan 50 cm tijdens
piek

Voorkomen overlast door hoge grondwater-
standen tijdens natte situaties

L3 Structurele vochtte-
korten

Aantal hectare met GLG
dieper dan 155 cm

Voorkomen droogteschade gewassen door
lage grondwaterstanden

Landbouw

L4 Vochttekorten tij-
dens dal

Aantal hectare met
grondwaterstand dieper
dan 155 cm tijdens dal

Voorkomen droogteschade gewassen door
lage grondwaterstanden tijdens droge perio-
den

N1 Areaal geschikt
voor rietmoeras

Aantal hectare met GVG
op maaiveld of hoger

Toename rietareaal gunstig voor natuur-
doelen

N2 Verbetering kwali-
teit rietmoeras door
peildynamiek

Mate van peildynamiek,
afgestemd op rietmoeras

Kwaliteit rietmoeras cruciaal voor natuur-
doelen vanuit Natura 2000

N3 Areaal geschikt
voor vochtige
graslandvegetaties

Aantal hectare met GVG
tussen 0 en 40 cm be-
neden maaiveld

Toename areaal vochtige graslandvegeta-
ties gunstig voor natuurdoelen

Natuur

N4 Areaal geschikt
voor droge gras-
landvegetaties

Aantal hectare met GVG
dieper dan 70 cm bene-
den maaiveld

Toename areaal droge graslandvegetaties
gunstig voor natuurdoelen

Bebou-
wing

B1 Grondwateroverlast
bebouwing

Aantal gebouwen met
piekgrondwaterstand
ondieper dan 70 cm be-
neden maaiveld

Voorkomen grondwateroverlast voor bebou-
wing

Kosten Kosten maatrege-
len ten behoeve
van het peilbeheer

Bedragen in euro’s Kosten van belang voor maatschappelijke
afweging scenario’s

5.3. Beschrijving scenario’s

5.3.1. Algemeen
In afbeelding 5.2. is een overzichtskaartje opgenomen met daarop weergegeven de locaties van de
belangrijkste maatregelen in de scenario’s. In de volgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de
‘hoofdknop’ voor de scenario’s, namelijk het peilbeheer. Daarna worden de scenario’s inhoudelijk be-
schreven.
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Afbeelding 5.2. Overzicht locaties maatregelen

5.3.2. Hoofdknop peilbeheer
Zoals eerder genoemd richten de scenario’s zich op de ‘hoofdknop’ voor de sturing van het grond- en
oppervlaktewaterregime, namelijk het peilbeheer van de Oude Rijn. De scenario’s hebben alleen be-
trekking op het peilbeheer van de Oude Rijn en haar zijtakken zelf. In bijlage IV.8. is met behulp van la-
bels en peilgrafieken per scenario weergegeven in welk gedeelte van de Oude Rijn welk peilbeheer
wordt gevoerd. De Grote Gelderse Waard, Pannerdensche Waard Noord, Eendenpoelse Buitenpolder
Noord en Spijkse Polder Noord (langs de Wild) hebben geen eigen bemaling. De grondwaterstanden
worden hier (via kwel en wegzijging onder de zomerkaden door) bepaald door het peilverloop van de
Oude Rijn.

Voor de peilgebieden waar de waterstand niet direct meeloopt met de Oude Rijn maar die een eigen
peilbeheer hebben, is er van uitgegaan dat de huidige oppervlaktewaterpeilen worden gehandhaafd.
Voor een aantal peilgebieden betekent dit voor de scenario’s met hogere maximumpeilen van de Oude
Rijn, er van uit is gegaan dat dan extra voorzieningen moeten worden aangelegd. Bijvoorbeeld voor de
Driedorpenpolder een gemaal in plaats van de huidige stuw. De betreffende voorzieningen zijn be-
schreven in paragraaf 5.4.6.

5.3.3. AGOR
De AGOR beschrijft de huidige situatie (de periode 1996-2004) en vormt het referentiekader om de ef-
fecten van de overige maatregelenscenario’s aan te toetsen. De peilen zijn als volgt:

- het peil benedenstrooms van de drempel bij Erfkamerlingschap loopt mee met het Pannerdensch Kanaal bij gemaal Kandia. Het
minimumpeil is daarbij 9,75 m+ NAP, het maximumpeil 10,70 m+ NAP;

- bovenstrooms van de drempel bij Erfkamerlingschap geldt een minimumpeil van 10,60 m+ NAP.
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5.3.4. Landbouw
Dit scenario is als vertrekpunt beschouwd voor een peilbeheer afgestemd op de landbouw. In het ge-
hele gebied wordt een peilbeheer gevoerd dat is gericht op het verminderen van natschade. Voor de
Oude Rijn wordt daarbij een vast peil gehanteerd van 9,75 m+ NAP. Hierbij moet worden opgemerkt dat
dit scenario strijdig is met de Natura 2000-doelen, omdat het leidt tot een verslechtering van de water-
huishoudkundige situatie voor het rietmoeras. Dit scenario is opgenomen om inzicht te krijgen in de
bandbreedte van mogelijk te nemen maatregelen te bepalen. De peilen zijn als volgt:

- in de Oude Rijn wordt over het gehele traject een peil gehanteerd van 9,75 m+ NAP.

5.3.5. Rietmoeras
Dit scenario wordt als optimaal voor een vitaal rietmoeras beschouwd. Daarmee is dit scenario vertrek-
punt voor het bepalen van de uiteindelijk gewenste situatie, conform het OGOR natuur en het beleids-
matige kader uit het waterhuishoudingsplan. Voor een maximale dynamiek loopt het peil van alle delen
van de Oude Rijn mee met het Pannerdensch Kanaal bij gemaal Kandia. Om de strooisellaag weg te
laten spoelen, worden pieken toegestaan tot 12,00 m+ NAP. De vaste drempel in de Oude Rijn is ver-
wijderd, waardoor bij lagere waterstanden van de Oude Rijn meer kwel toestroomt. De peilen zijn als
volgt:

- in de periode 1 oktober–1 april een maximum peil van 12,00 m+ NAP en een minimum peil van 10,00 m+ NAP;
- in de periode 1 april–1 oktober een maximum peil van 10,40 m+ NAP en een minimum peil van 10,00 m+ NAP;
- eens in de drie à vier jaar een daling tot 9,00 m+ NAP in de periode 15 juli-31 oktober;
- om meer kwel aan te trekken wordt de bestaande drempel Erfkamerlingschap verwijderd.

5.3.6. Natuur+
In dit scenario is een optimale situatie voor ‘natuur’ nog steeds het uitgangspunt, maar zijn enkele com-
penserende maatregelen voor de landbouw genomen. Zo duren de hogere pieken tot 12,00 m+ NAP
minder lang. De peilen zijn als volgt:

- in de periode 1 oktober–1 april een maximum peil van 12,00 m+ NAP en een minimum peil van 10,00 m+ NAP, waarbij pieken van
12,00 m+ NAP maximaal 2 dagen duren;

- in de periode 1 april–1 oktober een maximum peil van 10,40 m+ NAP en een minimum peil van 10,00 m+ NAP;
- eens in de drie à vier jaar een daling tot 9,00 m+ NAP in de periode 15 juli-31 oktober;
- de bestaande drempel Erfkamerlingschap blijft gehandhaafd op 10,60 m+ NAP;
- om ten behoeve van de natuur het peil in het voorjaar langer vast te houden, wordt een regelbare stuw geplaatst bij de Eenden-

poelse Buitenpolder (peil ca. 10,20 m+ NAP).

5.3.7. AGOR+
Dit scenario is erop gericht om de waterhuishouding in het benedenstroomse deel van de Oude Rijn
(waar het grootste areaal rietmoeras aanwezig is) af te stemmen op rietmoeras. Daartoe wordt een
drempel geplaatst bij de Berghoofdseweg, waardoor min of meer twee compartimenten worden ge-
maakt. Hierdoor is het eenvoudiger om in het bovenstroomse deel de landbouwkundige schade te mi-
nimaliseren.

- het minimum peil van de Oude Rijn (benedenstrooms van drempel Erfkamerlingschap) bedraagt 9,75 m+ NAP, het maximum peil
Oude Rijn 10,70 m+ NAP;

- in de periode 15 januari-1 oktober worden pieken toegestaan tot 10,40 m+ NAP;
- in de periode 1 oktober-15 januari worden pieken toegestaan tot 10,70 m+ NAP;
- de bestaande drempel Erfkamerlingschap handhaven op 10,60 m+ NAP;
- eens in de 4 jaar mag het peil van de Oude Rijn wegzakken tot 9,00 m+ NAP. Dit geldt alleen voor het gedeelte van de Oude Rijn

tussen gemaal Kandia en de brug naar Pannerden (Berghoofdse weg);
- om droogteschade in de Rosandse polder en de Groote Geldersche Waard te voorkomen wordt ter plaatse van de brug naar Pan-

nerden (Berghoofdse weg) een (beweegbare) drempel geplaatst, waarmee de waterstand op een minimum peil van 9,75 m+ NAP
wordt gehouden
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5.3.8. Rietmoeras door dynamiek
Het laatste scenario dat is doorgerekend is het scenario Rietmoeras door dynamiek. Dit scenario is ite-
ratief ontstaan, waarbij de ‘beste’ maatregelen uit de voorgaande scenario’s zijn gecombineerd. Ten
opzichte van het scenario AGOR+ wordt in dit scenario meer voldaan aan de randvoorwaarden die
vanuit natuur worden gesteld (o.a. verhoging van het minimumpeil en het langer toestaan van peildy-
namiek). Nadelige effecten voor de landbouw worden opgevangen door compenserende maatregelen.

- het minimum peil van de Oude Rijn (benedenstrooms van drempel Erfkamerlingschap) bedraagt 10,00 m+ NAP, het maximum peil
van de Oude Rijn 10,70 m+ NAP;

- in de periode 15 maart-1 oktober worden pieken toegestaan tot 10,40 m+ NAP;
- in de periode 1 oktober-15 maart worden pieken toegestaan tot 10,70 m+ NAP. Omdat hoge pieken op het Pannerdens Kanaal

eind maart nauwelijks nog voorkomen, is in dit scenario ten behoeve van de landbouw de termijn verschoven van 1 april naar 15
maart;

- de bestaande drempel Erfkamerlingschap handhaven op 10,60 m+ NAP;
- om t.b.v. de natuur het peil in het voorjaar langer vast te houden, wordt een regelbare stuw geplaatst bij de Eendenpoelse Buiten-

polder (peil ca. 10,20 m+ NAP);
- eens in de 4 jaar mag het peil van de Oude Rijn na 15 juli wegzakken tot 9,00 m+ NAP. Dit geldt alleen voor het gedeelte van de

Oude Rijn tussen gemaal Kandia en de drempel bij de Eendenpoelse Buitenpolder;
- om droogteschade in de Rosandse polder en de Groote Geldersche Waard te voorkomen wordt ter plaatse van de Noordstrang

(nabij de Berghoofdse weg) een (beweegbare) drempel geplaatst, waarmee de waterstand op een minimum peil van 10,00 m+
NAP wordt gehouden.

5.4. Resultaten scenario’s

5.4.1. Algemeen
De scenario’s zijn met het grondwatermodel doorgerekend voor de periode 1996 tot en met 2004 en
vervolgens getoetst op de criteria. De criteria en de resultaten zijn in tabelvorm weergegeven in bijlage
IV.1. Deze resultaten worden in de volgende paragrafen per onderwerp samengevat.

5.4.2. Effecten voor de landbouw
Het aantal hectares met functie alleen landbouw met structurele natschade (GHG-situatie) neemt ten
opzichte van het AGOR toe van 53 tot 57 hectare voor de scenario’s Rietmoeras en Rietmoeras door
dynamiek. Voor het scenario Natuur+ neemt dit aantal hectares toe van 53 tot 66 hectare. Voor het
scenario landbouw neemt het aantal hectares af tot 21 hectare.

Voor alle scenario’s blijkt het piekmoment met de hoogste grondwaterstand 28 februari 2002 te zijn.
Het aantal hectares met functie alleen landbouw met vernatting tijdens pieken neemt ten opzichte van
het AGOR toe van 343 tot 386 en 352 hectare voor respectievelijk de scenario’s Rietmoeras en Na-
tuur+. Bij Rietmoeras door dynamiek en AGOR+ neemt de oppervlakte af. De oppervlakte landbouw-
gebied waar overlast verwacht kan worden als gevolg van hoge grondwaterstanden is dus bij piekwa-
terstanden aanmerkelijk groter dan bij een GHG-situatie.

Binnen de doorgerekende periode 1996-2004 blijkt voor alle scenario’s het dalmoment 28 augustus
1996 te zijn. Het aantal hectares met zowel structurele als incidentele vochttekorten is op hoofdlijnen
vergelijkbaar tussen de scenario’s. De verschillen zijn telkens minder dan 10 % ten opzichte van het
AGOR. De scenario’s landbouw en rietmoeras kennen iets meer vochttekorten dan de overige scena-
rio’s.

5.4.3. Vitaliteit en oppervlakte moerasvegetaties
Vanuit de Natura2000-doelstellingen is met name de vitaliteit van de bestaande moerasvegetaties het
belangrijkste beoordelingscriterium (criterium N2). Deze vitaliteit is in tabel IV.1. per scenario kwalitatief
beoordeeld. Hieruit volgt dat de scenario’s Rietmoeras en Natuur+ met twee plusjes worden beoor-
deeld. Dit komt omdat in deze scenario’s wordt uitgegaan van een maximumpeil van de Oude Rijn van
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12,00 m +NAP. De scenario’s AGOR+ en Rietmoeras door dynamiek worden met 1 plusje beoordeeld,
en zorgen ten opzichte van het AGOR dus voor een verbetering van de kwaliteit van het rietmoeras.
Naast criterium N2 is ook het areaal geschikt voor rietmoeras berekend (N1), maar bij de berekende
oppervlakte zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Het areaal geschikt voor rietmoeras lijkt in bijlage
IV.1. zeer beperkt (198 hectare als provinciale doelstelling, 28 hectare geschikt bij AGOR). Dit beeld is
echter sterk vertekend, omdat de GVG alleen is bepaald voor de hectares waarvoor een maaiveld-
hoogte vanuit het AHN-bestand beschikbaar is. In het beschikbare AHN-bestand is echter een gedeelte
uitgefilterd, waaronder wateroppervlakten, bossen en wegen. Uit de oppervlakte natuur uit het LGN-
bestand is daardoor ca. 110 ha weggefilterd.
Daarnaast is in het GVG-bestand de oppervlakte van de Oude Rijn (grondgebruik water volgens het
LGN-bestand), met een oppervlakte van ca. 170 ha weggefilterd; in totaal is derhalve 280 hectare uit-
gefilterd. Dit betreft hoofdzakelijk de Oude Rijn zelf en de langsgelegen natte oeverzones. Uit het ve-
getatietypen bestand van Staatsbosbeheer blijkt dat zich binnen de eigendommen van Staatsbosbe-
heer 59 hectares riet- en moerasvegetaties bevinden en 38 hectare watervegetaties.

Uit tabel IV.1. volgt dat het areaal geschikt voor rietmoeras maximaal toeneemt van 28 ha bij het AGOR
tot 78 ha bij het scenario Rietmoeras. Maar met het oog op de hiervoor vermelde kanttekeningen over
de ontbrekende oppervlaktes in de basisbestanden, moeten deze oppervlaktes als indicatief worden
beschouwd.

5.4.4. Effecten voor terrestrische natuur
Voor terrestrische natuur komen de doelen van de provinciale functiekaart niet goed overeen met het
verwachte grondwaterregime. Bij het formuleren van deze natuurdoelen lijkt te zijn uitgegaan van veel
nattere omstandigheden dan de grondwaterstanden die nu met het gedetailleerde grondwatermodel
zijn berekend. Vooral de ambitie om 741 hectare natte graslandvegetaties (associatie van geknikte
vossestaart) te realiseren is niet haalbaar, ook niet bij de scenario’s Rietmoeras en Natuur +. De maxi-
maal haalbare oppervlakte (bij scenario AGOR+) bedraagt ongeveer 59 hectare binnen het totale ge-
bied met de functies natuur en verweven. Hierin ontbreekt overigens de eventueel geschikte opper-
vlakte in het deel van het gebied waarvan de hoogtegegevens ontbraken (zie vorige paragraaf).

Voor de glanshaverassociatie (droge graslandvegetaties) zijn de doelen (154 hectare) al in de huidige
situatie (AGOR) realiseerbaar (220 hectare geschikt binnen de functies natuur en verweven).

5.4.5. Effecten voor bebouwing
De (kans op) natschade voor bebouwing is beperkt. Dit komt omdat in de peilgebieden buiten de Oude
Rijn in alle scenario’s de huidige peilen worden gehandhaafd. Alleen in Oud-Zevenaar voldoen vier
putdeksels niet aan het criterium, bij zowel AGOR als alle 4 scenario’s. Voor verspreide bebouwing is
de kans op grondwateroverlast op dit moment moeilijk te bepalen omdat de vloerpeilen onbekend zijn.
Op basis van de dichtstbijzijnde maaiveldhoogten zijn ook voor de verspreide bebouwing de onderlinge
verschillen tussen de scenario’s gering.

5.4.6. Benodigde inrichtingsmaatregelen
Voor de scenario’s rietmoeras en natuur+ zijn aanzienlijke inrichtingsmaatregelen noodzakelijk om de
gewenste piekwaterstanden van 12,0 m NAP te kunnen realiseren. Hiervoor is ten eerste een nieuwe
overlaat in de primaire waterkering nodig, omdat met het huidige inlaatwerk bij gemaal Kandia om vei-
ligheidsredenen de waterstand slechts tot circa 11,0 m NAP kan stijgen. In verband met de natuurlijke
stroomrichting lijkt een locatie bij Spijk daarvoor het meest geschikt.

Daarnaast zullen voor de scenario’s rietmoeras en natuur+ 4 nieuwe poldergemalen (onder andere
voor de Driedorpenpolder) moeten worden gerealiseerd om bij een peil van de Oude Rijn van 12,0 m
NAP de huidige peilen in de peilgebieden te kunnen handhaven. Daarnaast zal van 6 bestaande ge-
malen de opvoerhoogte moeten worden aangepast. Ook zullen 2 km verlaagde kaden langs de Os-
senwaard moeten worden opgehoogd.
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Tenslotte zullen ook maatregelen genomen moeten worden om nat- of droogteschade door hoge res-
pectievelijk lage grondwaterstanden buiten de zone van de Oude Rijn zelf te voorkomen of te compen-
seren. Deels zijn deze maatregelen reeds opgenomen in de scenario’s, door het inkorten van de pieken
en het aanbrengen van tussenstuwen in de Oude Rijn (scenario’s natuur+, AGOR+ en Rietmoeras door
dynamiek). Meer gedetailleerde uitwerking (op perceelsniveau) van deze maatregelen vindt plaats in
het vervolgtraject. Daarbij kan gedacht worden aan zowel ruimtelijke als technische oplossingen.
Ruimtelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld functiewijziging, kavelruil of een meer natuurlijk beheer van
de natste percelen.
Technische maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van drainage of onderbemalingen om hoge
grondwaterstanden te voorkomen. Indien lokaal voor terrestrische natuur hogere grondwaterstanden
gewenst zijn, kan dit gerealiseerd worden door technische maatregelen als afplaggen of het plaatsen
van stuwen in sloten in natuurgebieden.

5.4.7. Samenvatting per scenario
Hierna wordt per scenario een samenvatting gegeven van de resultaten.

scenario landbouw
In dit scenario neemt voor landbouwgebieden met de functie landbouw het aantal hectares met structu-
rele vernatting af met 32 hectare. De vernatting tijdens pieken neemt voor deze gebieden af met 151
hectare. Het aantal hectares met structurele vochttekorten neemt toe met 103 hectare. De vochttekor-
ten tijdens het dal nemen toe met 21 hectare. De dynamiek in het peilbeheer ten behoeve van het riet-
moeras neemt af. Ook het areaal dat geschikt is voor rietmoeras en voor natte graslanden neemt af. Dit
scenario is daarom strijdig met de Natura2000-richtlijnen en lijkt juridisch niet haalbaar.

scenario Rietmoeras
Met het scenario Rietmoeras wordt de hoogste natuurwinst gerealiseerd, met name door de toename
van de peildynamiek ten behoeve van de kwaliteit van het rietmoeras. Daar staat tegenover dat in dit
scenario zowel de natschade als de vochttekorten voor de landbouw toenemen. De vernatting tijdens
pieken van landbouwgebieden met de functie landbouw neemt toe met 43 hectare. De vochttekorten
tijdens het dal nemen toe met 39 hectare. Er zijn investeringen nodig van circa EUR 6,8 miljoen om
maximale waterstanden van 12,00 m +NAP te kunnen realiseren.

scenario natuur+
Qua maatregelen is dit scenario vergelijkbaar met het scenario Rietmoeras. Het verschil zit hem in het
feit dat pieken tot 12,0 m+ NAP niet langer mogen duren dan twee dagen. De winst voor natuur is dan
ook vergelijkbaar met het scenario Rietmoeras. De effecten voor de landbouw zijn eveneens vergelijk-
baar, waarbij de natschade tijdens pieken kleiner is, omdat de pieken korter duren. Er zijn investeringen
nodig van circa EUR 6,8 miljoen om maximale waterstanden van 12,00 m +NAP te kunnen realiseren.
Daarnaast is circa EUR 0,1 miljoen nodig voor aanleg van een drempel bij de Eendenpoelse Buitenpol-
der.

scenario AGOR+
De effecten op natuur en landbouw zijn in het scenario AGOR+ beperkt ten opzichte van het AGOR. De
vernatting tijdens pieken neemt voor de landbouw met functies verweven en natuur af met circa 30 res-
pectievelijk 28 hectare. De kwaliteit van het bestaande rietmoeras verbetert door een toename van de
peildynamiek. Er zijn investeringskosten van circa EUR 0,1 miljoen nodig voor realisatie van een extra
drempel bij de Berghoofdse Weg.

scenario Rietmoeras door dynamiek
In het scenario Rietmoeras door dynamiek neemt de structurele vernatting toe met 41 hectare, waarvan
24 hectare in landbouwgebieden met de functie natuur. De vochttekorten voor de landbouw nemen af
ten opzichte van het AGOR. Het areaal geschikt voor rietmoeras neemt toe met 21 hectare, de kwaliteit
van het rietmoeras verbetert door een toename van de peildynamiek. Het areaal geschikt voor vochtige
graslandvegetaties neemt af met 6 hectare, het areaal geschikt voor droge graslandvegetaties neemt af
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met 17 hectare. In bijlage IV.6. is ter illustratie de geschiktheidskaart natuur bij het scenario Rietmoeras
door dynamiek weergegeven, in vergelijking met de geschiktheidskaart natuur bij het AGOR.

Er zijn investeringskosten van circa EUR 0,2 miljoen nodig voor realisatie van een extra drempel bij de
Eendenpoelse Buitenpolder en een extra drempel in de Noordstrang.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1. Conclusies
De Natura 2000 instandhoudings- en eventueel ontwikkeldoelen zijn leidend voor het Rijnstrangen ge-
bied. Deze doelen worden de komende drie jaar onder regie van de provincie nader uitgewerkt in het
Natura2000 beheerplan voor het Rijnstrangen gebied. Vanuit de Natura2000-doelstellingen is de vitali-
teit van de bestaande moerasvegetaties het belangrijkste beoordelingscriterium.

Om te komen tot een GGOR voor het peilbeheer van de Oude Rijn is eerst het Actuele Grond- en Op-
pervlaktewater Regime (AGOR) beschreven. Vervolgens zijn in overleg met de begeleidingsgroep een
vijftal peilscenario’s uitgewerkt en doorgerekend. De resultaten zijn getoetst aan de hand van toet-
singscriteria die eveneens in overleg met de begeleidingsgroep zijn bepaald.

Uit de resultaten volgt dat de scenario’s Rietmoeras en Natuur het meest tegemoet komen aan de vita-
liteit van het rietmoeras, door toename van de peildynamiek. Dit komt omdat in deze scenario’s wordt
uitgegaan van een maximumpeil van de Oude Rijn van 12,00 m +NAP. Om dit hoge maximumpeil te
kunnen realiseren zijn wel diverse inrichtingsmaatregelen nodig, voor een totaal investeringsbedrag van
circa EUR 6,8 miljoen.

In de scenario’s AGOR+ en Rietmoeras door dynamiek wordt eveneens de peildynamiek ten behoeve
van het rietmoeras verhoogd, maar worden de peilen beperkt tot maximaal 10,70 m +NAP. De kosten
voor inrichtingsmaatregelen worden voor deze scenario’s geraamd op circa EUR 0,1 miljoen respectie-
velijk EUR 0,2 miljoen.

In de functiekaart van het Waterhuishoudingsplan 3 van de provincie, dat sturend is voor het GGOR,
zijn eveneens natuurdoelen aan het Rijnstrangen gebied opgelegd. Voor wat betreft de doelen voor
rietmoeras vegetaties komen de doelen redelijk overeen met de Natura 2000 doelen. Bij het formuleren
van de terrestrische natuurdoelen lijkt te zijn uitgegaan van veel nattere omstandigheden dan de
grondwaterstanden die nu met het gedetailleerde grondwatermodel zijn berekend. Vooral de ambitie
om 741 hectare natte graslandvegetaties (associatie van geknikte vossestaart) te realiseren is niet
haalbaar, ook niet binnen de scenario’s Rietmoeras en Natuur +. Voor de droge graslandvegetaties zijn
de doelen (154 hectare) al in de huidige situatie realiseerbaar.

De (kans op) natschade voor bebouwing is beperkt. Dit komt omdat in de peilgebieden buiten de Oude
Rijn in alle scenario’s de huidige peilen worden gehandhaafd. Alleen in Oud-Zevenaar voldoen vier
putdeksels niet aan het criterium, bij zowel AGOR als alle 4 scenario’s. Voor verspreide bebouwing is
de kans op grondwateroverlast op dit moment moeilijk te bepalen omdat de vloerpeilen onbekend zijn.
Op basis van de dichtstbijzijnde maaiveldhoogten zijn ook voor de verspreide bebouwing de onderlinge
verschillen tussen de scenario’s gering.

6.2. Aanbevelingen
Het GGOR richt zich in het bijzonder op het peilbeheer en het effect daarvan op de grondwaterstanden.
Om de kwaliteit van de aquatische vegetaties en de natte terrestrische vegetaties verder te verbeteren
zijn ook maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit nodig. Aanbevolen wordt om bij de uitwer-
king van maatregelen ook de mogelijkheden te bezien voor verbetering van de waterkwaliteit. Gedacht
kan worden aan het saneren van riooloverstorten, het meer vasthouden van kwelwater of het verhogen
van de aanvoer van schoon water via Die Wild.

Daartoe zou eerst middels een water- en stoffenbalans de invloed van de kwaliteit van het aangevoer-
de water vanuit Die Wild (en eventuele verbetering daarvan), het kwelwater vanuit Montferland, de in-
laat van Rijnwater bij Kandia en andere bronnen als riooloverstorten, uit- en afspoeling van landbouw-
gronden en de waterbodem in beeld gebracht kunnen worden.




