Oplegnotitie Wijziging projectplan Waterwet
Het Projectplan Waterwet Millingerwaard is in het kader van Ruimte voor de Rivier op 10 september
2013, kenmerk RWS-2013/46349 vastgesteld. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van
Staatsbosbeheer namens onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Combinatie
Boskalis van de Wetering voert de werkzaamheden uit. Aanpassingen van het projectplan Waterwet
hebben plaatsgehad op 20 september 2017 en op 30 april 2020. De einddatum voor de realisatie
van het werk is 31-12-2021. Verzoek tot wijziging, onder verwijzing naar de Overgangsregeling
Rivierkundig Beoordelingskader (Bijlage 2 RBK 5) gaat over een herziene inrichting van beide
zandwinplassen en een optimalisatie door het isoleren van ‘de oude eendenkooi’ bij de uitvoering
van de laatste onderdelen van het vigerende projectplan.
Dit verzoek tot wijziging, onder verwijzing naar de Overgangsregeling Rivierkundig Beoordelingskader (Bijlage 2 RBK),

Door de wens om de grondbalans van dit project te optimaliseren (zo min mogelijk grond
overpompen) en daarnaast ecologische winst te boeken, zijn een drietal wijzigingen in het ontwerp
ontstaan:
1. Aanpassing ontwerp ‘oude zandwinplas’
2. Aanpassing van ontwerp ‘omputlocatie’
3. Isoleren van ‘de oude eendenkooi’
In Bijlage 2a is een Overzichtstekening opgenomen van deze wijzigingen met de bijbehorende
technische tekeningen in bijlage 2b en 2c.
Aanleiding
De aanpassingen binnen het ontwerp zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dit komt door de
wens om de grondbalans zoveel mogelijk te optimaliseren (zo min mogelijk grondverzet) en daarmee
ook tegelijkertijd ecologische optimalisaties te realiseren. Juist door minder grondverzet (minder
doen) ontstaan een aantal beperkte wijzigingen aan objecten die ook conform het bestaande
Projectplan al zouden worden gerealiseerd.
Hieronder wordt de aanleiding van de wijzigingen op de verschillende objecten verder uitgeschreven.
1. Aanpassing ontwerp ‘oude zandwinplas’.
Binnen het bestaande Projectplan Waterwet is de ‘oude zandwinplas' als autonome ontwikkeling
beschreven (zie hoofdstuk 3.3). De vergunning van de ‘oude zandwinplas’ geeft de mogelijkheid om
deze plas maximaal uit te diepen. Dit betekent taluds van 1:3 en een maximale diepte van -16,5 NAP.
Conform het vigerende Projectplan (§1.7.7) wordt de westelijk in het gebied gelegen (oude)
zandwinplas op dit moment gebruikt als gronddepot voor de grond uit de gegraven geulen. Nadat de
zandwinning is afgerond, dient dit materiaal van de ‘oude zandwinplas’ te worden overgepompt naar
de ‘omputlocatie’ zodat daar de laatste strang kan worden vormgegeven en tezamen met de droge
natuur kan worden opgeleverd. Teneinde milieukundige en ecologische optimalisaties te bereiken, is
besloten om een deel van de over te pompen grond in de ‘oude zandwinplas’ achter te laten (minder
overpompen). Door deze grond gedeeltelijk in de ‘oude zandwinplas’ achter te laten, blijft er een
geïsoleerd eiland achter. Hierdoor wordt waardevolle natuur toegevoegd aan het bestaande
eindbeeld. Deze waardevolle elementen (oeverlengte, geul, geïsoleerd eiland etc) passen binnen de
doelstellingen van het project voor versterking in ruimtelijke kwaliteit en ecologie. Ook de provinciale
commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de ontgrondingsvergunning heeft hiermee ingestemd.

2. Aanpassing van ontwerp ‘omputlocatie’
Doordat er minder grond vanuit de ‘oude zandwinplas’ wordt overgepompt naar de ‘omputlocatie’
wordt enerzijds de ontwerpwijziging van de ‘oude zandwinplas’ veroorzaakt (zie hierboven onder 1.),
anderzijds heeft dit ook tot gevolg dat het eindontwerp van de ‘omputlocatie’ wijzigt. De
stroombaangeul die op deze locatie met behulp van de overgepompte grond wordt vormgegeven,
blijft daardoor dieper en in de lengte richting naar de Millingerdam langer dan oorspronkelijk
voorzien. De stroombaangeul, ook wel de duim genoemd, krijgt een bodemhoogte van 0 m NAP (was
in het oorspronkelijk ontwerp 5 m + NAP). De bodem wordt dus 5 m dieper aangelegd. Ecologisch
gezien wordt het met name in de zomersituatie als een voordeel gezien omdat de geul dan
watervoerend zal blijven. In het oorspronkelijke ontwerp lag droogval op de loer vanwege de steeds
dieper uitzakkende rivierwaterpeilen in de droge zomers.
3. Isoleren van ‘de oude eendenkooi’
Tussen de derde en vierde vinger ligt een historische oude kleiwinning (de eerste natuurontwikkeling
in de Millingerwaard). Vanwege de ligging van dit deelgebied ontwikkeld zich dit tot een gebied met
een lage recreatiedruk met bijbehorende ecologische voordelen. Door de ecologische waarde van dit
element en de huidige ontwikkelingen als rustgebied passend binnen de NURG en KRW is het
wenselijk om dit element verder te isoleren teneinde reeds waarneembare ontwikkelingen verder te
stimuleren.
Met het doortrekken van de 3e kwelgeul wordt dit deel van de Millingerwaard geïsoleerd voor
bijzondere ontwikkeling voor flora en fauna. Door de meer geïsoleerde ligging is er meerwaarde voor
rust minnende roofvogels zoals vis- en zeearend, die overigens ook al in het gebied gesignaleerd zijn.
De uit deze geul vrijkomende grond zal rechtstreeks in de ‘omputlocatie’ worden gebracht waardoor
nog een (beperkte) optimalisatie van de grondbalans mogelijk is (deze hoeveelheid hoeft immers niet
vanuit de ‘oude zandwinplas’ te worden overgepompt naar de ‘omputlocatie’).
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Objecten
1. Aanpassing ontwerp ‘oude zandwinplas’.
De aanpassing van de ‘oude zandwinplas’ is het achterlaten van een eiland aan de noordzijde van de
plas. Dit eiland is ontstaan door het tijdelijk aanbrengen van de grond uit de kwelvingers en de
hoofdgeul die in de periode 2015-2019 zijn aangelegd. Er wordt een geul gegraven welke tevens als
kwelgeul zal kunnen fungeren en die zorgt voor isolatie van het eiland. Dit eiland (in casu tijdelijk
gronddepot) wordt nu als definitief eiland achtergelaten. Het eiland biedt ruimte voor op termijn
(hardhout)ooibosontwikkeling. De geul komt rondom het eiland te liggen op een diepte tussen de 4
en 5 meter +NAP waarbij de bestaande oevers in takt blijven.
Ten westen van de Middendoor ontsluiting wordt een ondiepe plaat achtergelaten op een hoogte
van 7,50 meter +NAP. Bij laag water is dit een vogeleiland voor voedselzoekende vogels.
Het overige deel van de zandwinplas wordt conform vergunning afgegraven waarbij de grond
conform vergunning wordt gebruikt voor de reconstructie van de ‘omputlocatie’.
In onderstaande tekening is de blauwe lijn het vergunde eindontwerp, de rode lijn betreft de
gewijzigde situatie.
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2. Aanpassing van ontwerp ‘omputlocatie’
Doordat minder grond vanuit de ‘oude zandwinplas’ wordt overgepompt is er minder grond
beschikbaar voor het overspuiten naar de ‘omputlocatie’ om het eindontwerp te realiseren. Hierdoor
wordt de aanpassing in de ‘omputlocatie’ veroorzaakt. De aanpassing behelst het dieper en iets
langer laten van de stroombaangeul. De aangepaste geul, in de rode belijning, wordt met een talud
van gemiddeld 1:4,5 aangelegd tot een diepte van 0,0 meter +NAP; het overige deel van de
‘omputlocatie’ blijft op 9,40 meter +NAP zoals in het vergunde ontwerp is opgenomen. In
onderstaande tekening is de blauwe lijn het vergunde eindontwerp en de rode lijn is de voorgestelde
aanpassing.
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3. Isoleren van ‘de oude eendenkooi’
Binnen de kwelvingers is een historische oude kleiwinning welke ‘de oude eendenkooi’ genoemd
wordt. De aanpassing zorgt voor het isoleren van ‘de oude eendenkooi’ waardoor hier meer rust
ontstaat, er worden twee kwelvingers met elkaar verbonden middels een geul op 6,5 +NAP. Het
vergraven gaat om 30.670 m³, dit materiaal wordt toegepast in de ‘omputlocatie’ en zal middels een
hydraulische graafmachine worden vergraven en afgevoerd per dumper. Hierdoor kan de
hoeveelheid grond die vanuit de zandwinplas moet worden overgepompt naar de ‘omputlocatie’ nog
iets verder worden beperkt.
De ligging van de extra te graven geul gaat over een gebied wat in het verleden is gehercultiveerd,
hiermee is de bovengrond vanuit de omgeving bij elkaar gelegd om te voldoen aan de verplichtingen
van agrarische hercultivering, de kwaliteit van het materiaal is onderzocht en als voldoende
bevonden voor het toepassen in de ‘omputlocatie’ (zie 6.2 Conclusies op pgn. 16 in bijgevoegde
notitie van Sweco met nummer SWNL0266871). Daarnaast gaat de geul door een gebied waar nog

een aantal bovengrond depots zijn verwerkt. Deze worden dan ook direct verwijderd bij het
realiseren van de geul. Door het aanleggen van de extra geul ontstaat er een verbinding tussen de
derde en vierde vinger waardoor de lengte van de KRW-geulen wordt vergroot. Teneinde kwel te
bevorderen zal deze geul tot in de zandlaag worden ontgraven. Archeologisch is de gehele
Millingerwaard in 2009 onderzocht (rapport met nummer RA2013_GMKW2 d.d. 9 november 2009)
Uit deze rapportage is gebleken dat isoleren van ‘de oude eendenkooi’ plaatsvindt in reeds diep
vergraven gebied. In onderstaande tekening is de blauwe lijn het vergunde eindontwerp de rode lijn
is de aangepaste situatie aangegeven.
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Rivierkundige effecten.
WSP heeft in opdracht van K3Delta de veranderingen rivierkundig beoordeeld, de rivierkundige
taakstelling van 6 cm wordt met deze optimalisaties gerealiseerd. In de bijlagen is de gehele
rivierkundige rapportage bijgevoegd. Deze rivierkundige rapportage is getoetst door RHDHV zodat
ten aanzien van het aspect waterveiligheid een second opinion omtrent de kwaliteit en
betrouwbaarheid van deze rapportage is verkregen. Indien gewenst zijn de toetsingsresultaten van
RHDHV (second opinion) voor inzage beschikbaar.
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