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1
1.1

Inleiding
INTRODUCTIE

Het project Ruimte voor de Rivier Millingerwaard heeft een viertal doelstellingen:


Zowel de Uitvoeringsfase 2015 als het Definitief Ontwerp (2020) dienen een rivier-verruiming te
creëren waarbij tenminste 6 cm waterstandsdaling wordt bewerkstelligd tussen rivierkilometers 867 en
868 tijdens een Maatgevend Hoogwatersituatie. Deze MHW-daling dient op 31 oktober 2015
gerealiseerd te zijn;



Het realiseren van de KRW-doelstelling door middel van het aanleggen van kwelgeulen per 2015;



Het leveren van een bijdrage aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit: het project moet een
bijdrage leveren aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit door het vormgeven van de
stroombaan voor de waterafvoer, de ontwikkeling van nieuwe geulgebonden natte natuur
(dynamische riviernatuur), het versterken van landschappelijke eenheden en patronen en in mindere
mate door het inpassen van bedrijvigheid en bewoning, versterken van de recreatieve en
cultuurhistorische betekenis. Al deze aspecten vragen om een passend beheer, dat de gewenste situatie
helpt realiseren en in stand houdt, zowel tijdens de geplande aanleg als na oplevering van het
heringerichte gebied;



Het leveren van een nieuwe impuls aan het natuurontwikkelingsproces in Millingerwaard waarbij
zowel de biodiversiteit en recreatieve mogelijkheden worden versterkt: het project moet het
natuurontwikkelingsproces in de Millingerwaard een nieuwe impuls geven, zowel de biodiversiteit als
de recreatieve mogelijkheden in het gebied moeten versterkt worden. Voor het realiseren en
handhaven van de natuurdoelen is vakkundig beheer noodzakelijk.

Voor het project Millingerwaard heeft Royal Haskoning in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG) in
september 2010 een beheervisie opgesteld. Voorliggend Beheer- en Onderhoudsplan (Beheerplan) is een
uitwerking van deze visie.
NOTA BENE: Een beheerovereenkomst moet nog tot stand komen. Op 6 april 2012 is een startoverleg geweest over
de beheerovereenkomst Millingerwaard tussen Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en DLG.
Uitgangspunt voor de beheerovereenkomst is dat dit een overeenkomst wordt tussen Rijkswaterstaat en
Staatsbosbeheer. DLG neemt als realisator het voortouw bij het opstellen van de overeenkomst. De
beheerovereenkomst wordt geregeld nadat het Beheerplan gereed is.
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1.2

GEBIEDSBESCHRIJVING EN HUIDIG BEHEER

1.2.1

GEBIEDSBESCHRIJVING

De Millingerwaard ligt in de binnenbocht van een van oorsprong dynamische Waal. De Waal heeft zich in
de loop der eeuwen in westelijke richting verplaatst. Tijdens verschillende overstromingen heeft de rivier
steeds laagjes slib en klei in de uiterwaard afgezet. Al deze laagjes zijn uiteindelijk een dik kleipakket
geworden, dat is afgezet op de oorspronkelijke zandbodem. Dit kleipakket is in de loop der tijd voor een
groot deel afgegraven ten behoeve van de baksteenindustrie.
In de Millingerwaard stonden drie steenovens: Waiboer, Klaverland en Kekerdom (op de huidige locatie
van De Beijer). De kleilagen zijn vanaf de 19e eeuw geoogst door tichelen. In de omgeving van de
tichelgaten is een ander landschap ontstaan: beboste dammen en moerassige delen afgewisseld met
diepere plassen. Na 1970 heeft dit landschap van tichelgaten en ooibossen zich uitgebreid. De ten zuiden
van De Beijer gelegen diepe plas, de Kaliwaal, is rond 1950 ontstaan door zandwinning. De zandwinplas
midden in de Millingerwaard is door zandwinning ontstaan tussen 1980 en 1990.
Tot 1989 was de Millingerwaard vooral in gebruik als landbouwgebied. Vanaf die tijd zijn de
landbouwgronden omgezet in natuurgebied. De Millingerwaard was het eerste project dat werd
uitgevoerd in het kader van het plan Ooievaar uit 1986: meer ruimte voor natuurontwikkeling in de
uiterwaarden en concentratie van landbouw in het binnendijkse gebied. De Millingerwaard is nu vooral
een natuurgebied, dat bestaat uit 400 ha met hardhout- en zachthout ooibossen, plassen en rivierduinen.
Het gebied herbergt een aantal bijzondere soorten zoals de bever, de kwartelkoning en ganzen.
De invloed van de rivier is overal in de Millingerwaard merkbaar. Zo zijn er rivierduinen langs de Waal en
ligt er een heel stelsel van oude rivierlopen, waaronder de Oude Waal bij Kekerdom. Planten en dieren in
de uiterwaard zijn allemaal aangepast aan de verschillen in waterstand. Het verschil tussen de hoogste en
de laagste waterstand bedraagt bijna tien meter. Tijdens hoogwater verandert de Millingerwaard in een
kilometersbrede overstromingsvlakte, waarin de duintoppen en steenfabrieksterreinen als eilandjes
zichtbaar zijn.
De Beijer
De locatie van het bedrijf De Beijer is een voormalige steenfabriek, gelegen op een hoogwatervrij terrein.
Het bedrijf handelt in grondstoffen (overslag) voor onder meer weg- en waterbouw, beton- en
grofkeramische industrie. Het bedrijf heeft een loswal in de Kaliwaal en kent een intensieve aan- en afvoer
per schip. Grote schepen kunnen draaien in de Kaliwaalplas. Er worden ook vrachten vervoerd per
vrachtwagen. De toegangsweg naar de Kekerdomsedijk is alleen toegankelijk voor bedrijfsverkeer. Voor
ander verkeer is de weg verboden.

1.2.2

HUIDIG BEHEER

Het beheer in de natuurgebieden in de Millingerwaard wordt in de huidige situatie uitgevoerd door
Staatsbosbeheer. Zij verzorgt het beheer van het hele gebied met jaarrondbegrazing door middel van
runderen en paarden.
Andere beheerders die verantwoordelijk zijn voor het beheer in het gebied zijn: Rijkswaterstaat OostNederland (o.a. het rivierbeheer en Millingerdam), waterschap Rivierenland (o.a. de winterdijk) en de
gemeenten Millingen aan de Rijn en Beek-Ubbergen (o.a. de ontsluiting).
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1.3

RUIMTELIJK ONTWERP

Het ruimtelijk ontwerp van het Definitief Ontwerp is gebaseerd op het voorkeursalternatief (VKA) uit de
SNIP2a fase, het zogenaamde SNIP2a-Plus. De rivierkundig effecten van het ontwerp zijn geanalyseerd in
de Rivierkundige rapportage Millingerwaard fase SNIP 3 (ARCADIS, 2012).
Het vegetatiebeeld van het ontwerp wordt gekarakteriseerd door een doorgaande stroombaan tussen de
in- en uitstroompunt, bestaande uit open water en natuurlijk grasland, dat gevrijwaard moet blijven van
spontane struweelopslag. Buiten deze doorgaande stroombaan is ruimte gereserveerd voor verdere
ontwikkeling van vegetatie naar droge ruigte en ooibos, zie figuur 1. In diezelfde figuur is de begrenzing
van het projectgebied met een rode (stippel)lijn weergegeven.
In de Ontwerpnota Millingerwaard (Grontmij, 2012) zijn de objecten en maatregelen nader beschreven en
uitgewerkt, die gerealiseerd gaan worden.
Het in dit Beheerplan uitgewerkte natuurbeheer is gebaseerd op de interventiewaardenkaart Vegetatie uit
de beheervisie SNIP 2a. Deze vegetatiekaart is verder uitgewerkt en geoptimaliseerd tot de Vegetatiekaart
DO (zie figuur 1).

Figuur 1 Vegetatiekaart DO

076534886:C - Vrijgegeven
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1.4

DOEL EN AANPAK

Het Beheerplan is een uitwerking van de beheervisie (Royal Haskoning, 2010). Deze visie is vastgesteld in
de projectgroep en goedgekeurd door het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat in de SNIP2a
fase van het project.
Het doel van voorliggend Beheerplan is tweeledig:
1. Beschrijven van het beheer- en onderhoudsbehoefte ten behoeve van de instandhouding van de van de
veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit tijdens de uitvoeringsfase en in de eindsituatie, na oplevering,
inclusief een kostenonderbouwing:
a. dagelijks beheer: instandhouding functies (water, natuur, recreatie, overig landgebruik);
b. langjarig, cyclisch beheer: waarborgen van de functies op langere termijn;
2. Beschrijven van ieders taken, vastgelegd in bestaande afspraken en in een nieuwe beheerovereenkomst
tussen Rijkswaterstaat Oost Nederland, Staatsbosbeheer, gemeente Millingen aan de Rijn en BeekUbbergen en waterschap Rivierenland.
Het Beheer- en onderhoudsplan zal dienen als basis voor het sluiten van een Beheerovereenkomst, waarin
de betrokken partijen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied, het uitvoeren van het
beheer juridisch vastleggen. Het Beheerplan is daartoe besproken met de beoogd eindbeheerder,
Staatsbosbeheer, die kan instemmen met de opzet en strekking van het Beheer- en onderhoudsplan en de
hierin opgenomen beheerwerkzaamheden. Zowel Staatsbosbeheer als DLG onderkennen de noodzaak van
het uitvoeren van inhaalslagbeheer, dat dient om op enkele locaties in de Millingerwaard de begroeiing
terug te brengen naar een (vanuit ecologisch, rivierkundig en/of landschappelijk oogpunt) meer wenselijk
vegetatiebeeld.

1.5

UITGANGSPUNTEN BEHEERPLAN

Uitgangspunten bij het opstellen van dit Beheerplan:


In dit Beheerplan wordt onderscheid gemaakt tussen het terreinbeheer binnen de systeemgrenzen
(objectenboom-overstijgend) en het overige beheer en onderhoud (rivierbeheer, waterbeheer en beheer
openbare voorzieningen) wat direct te linken is aan de objectenboom;



De aannemer is behoudens de blijf-af gebieden verantwoordelijk voor het tijdelijk beheer en
onderhoud binnen de systeemgrens (gedurende de uitvoeringsfase van af het moment dat de terreinen
beschikbaar zijn in 2013 tot aan de aanvaarding van het Werk door de DLG in 2020) van alle objecten;



De uitvoeringsfase is te verdelen in twee fases:
− Start uitvoering in 2013 tot en met realiseren taakstelling in 2015;
− Vanaf realiseren taakstelling in 2015 tot en met oplevering DO in 2020.



De blijf-af gebieden zijn gebieden binnen de systeemgrens die onaangetast dienen te blijven en mogen
gedurende de uitvoeringsfase niet betreden worden voor de realisatie van het Werk door de aannemer;



In dit Beheerplan is er van uitgegaan, dat de geulen (centrale geul en stroombaangeul) worden
aangelegd op de ontwerphoogte. Er is daarmee geen beheerruimte ingecalculeerd;



Het Beheerplan is gericht op het beheer en onderhoud van de nieuwe of aan te passen objecten uit de
objectenboom die binnen de systeemgrenzen van het gebied liggen. De blijf-af gebieden vallen wel
binnen de systeemgrenzen, maar niet binnen de ingreeplocaties van de aannemer;



De kosten van het aanvullend beheer, het tijdelijk beheer en het cyclisch beheer komen aan bod. De
kosten (en opbrengsten) van het regulier beheer en de eventuele inhaalslag blijven buiten beeld, maar
worden wel beschreven in dit Beheerplan;
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Staatsbosbeheer onderscheidt ‘kortcyclisch beheer’ en ‘langjarige correctieve maatregelen’. In dit
Beheerplan worden deze twee vormen ‘aanvullend beheer’ respectievelijk ‘cyclisch beheer’ genoemd
(zie nadere toelichting in paragraaf 2.2);



Particuliere terreinen (boerderijen, tuinen, erven, etc.) komen niet aan bod;



Het vegetatiebeeld zoals vastgelegd op de Vegetatiekaart DO beschrijft de maximale
vegetatieruwheden die in de Millingerwaard mogen ontwikkelen. Bij een hogere vegetatiedichtheid is
een interventie nodig om de overmatige begroeiing te verwijderen;



In dit Beheerplan is de beheerruimte niet bepaald als een verschil in waterstand tussen streefbeeld en
interventiebeeld. Immers, er is geen streefbeeld vastgesteld. De actuele beheerruimte in de
Millingerwaard is daarmee feitelijk het verschil tussen de actuele situatie van de vegetatie en die van
de interventiekaart (zie paragraaf 7.1.1);



In de Blijf-Af gebieden zitten bevers. Bij de uitvoering is er op de Bever gerichte aandacht en zorg
nodig. De betreffende voorzorgsmaatregelen worden vastgelegd in het "Ecologisch werkplan",
conform de gedragscode Flora en Faunawet. In dit ecologisch werkplan zijn ook de
vergunningvoorschriften opgenomen uit de FFW-ontheffingen en de NB-wet vergunning. In dit
Beheerplan is hier verder geen aandacht aan besteed;



Het beheer van het zomerbed van de Waal valt buiten het Beheerplan. Het zomerbed van de Waal
inclusief oeververdediging en kribben vallen binnen het reeds bestaande onderhouds- en
monitoringsprogramma uitgevoerd door Rijkswaterstaat Oost-Nederland (rivierbeheerder);



Aangenomen is dat Staatsbosbeheer (SBB), die de huidige beheerder is van de natuurgebieden in de
Millingerwaard, ook het toekomstig beheer van de natuur gaat verzorgen. In hoofdstuk 4 is daarom
SBB genoemd als toekomstig beheerder.



Rivierduinontwikkeling en oeverwalvorming is in de autonome situatie reeds aanwezig. In dit
Beheerplan zijn geen beheermaatregelen uitgewerkt om deze ontwikkeling te beïnvloeden. Zo is er
niet aangegeven tot welke hoogte dit proces kan doorgaan. Volgens de voorschriften van het contract
van DLG zijn buiten het werkgebied van de aannemer de terreinhoogten uit het referentiemodel
gehanteerd. Dit impliceert dat elke netto verhoging van deze locaties een interventie vereist. Dit is
vanuit ecologisch oogpunt een onwenselijke situatie. In overleg met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer
dienen nadere afspraken gemaakt te worden over cyclisch beheer van deze locaties, waarbij afspraken
gemaakt dienen te worden bij welke omstandigheden daadwerkelijk tot interventie dient te worden
overgegaan.

1.6

VERIFICATIE

Dit Beheerplan is afgestemd op diverse richtlijnen van Rijkswaterstaat Oost-Nederland en PDR, alsmede
de Opdracht van DLG (i.c. de vraagspecificaties 1 en 2 (april 2011)). De verificatiestaat is opgenomen in
bijlage 2.

1.7

LEESWIJZER

Dit Beheerplan is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bevat in een notendop de beheervisie zoals
uitgebreid beschreven in het visiedocument (Royal Haskoning e.a., 2010), inclusief de doelstellingen en
randvoorwaarden waaraan het beheer moet voldoen. In hoofdstuk 3 komt het terreinbeheer apart aan de
orde (zie ook uitgangspunten onder 1.5). In hoofdstuk 4 is deze algemene visie geconcretiseerd: de
verschillende functies van de Millingerwaard worden onderscheiden en de objecten die die functies
realiseren geïdentificeerd. Ieder object moet aan bepaalde eisen voldoen om zijn functie te kunnen
vervullen. In hoofdstuk 5 resulteren deze functie-eisen in de beheeruitwerking: hoe vaak en waar moeten
welke controles en ingrepen uitgevoerd worden? De verdeling van de verantwoordelijkheden voor deze
beheerinspanningen volgt in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 behandelt de vereiste monitoring inspanningen en
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de risicoanalyse. De voorlopige kostenraming en financiële aspecten van het beheer zijn ten slotte in
hoofdstuk 8 opgenomen.
Wat staat er nog open in deze versie, ter afhandeling in het vervolgtraject:
1. Data vaststelling beheervisie in de projectgroep en goedkeuring door het toenmalige ministerie van
Verkeer en Waterstaat in de SNIP2a fase van het project (zie paragraaf 1.4);
2. Over de financiering van het sedimentbeheer van de kwelgeulen zijn (nog) geen nadere afspraken
gemaakt worden tussen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer (zie paragraaf 8.2);
3. Instemming met de beoogde beheerders en/of eigenaren over eigendom en beheer en onderhoud na
realisatie van de maatregel (zie bijlage 2.1, verificatie eisen uit werkwijzer rivieringrepen).

8
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2

Beheervisie

In de beheervisie van september 2010 (Royal Haskoning e.a., 2010) zijn de doelen en uitgangspunten voor
het beheer en onderhoud van de Millingerwaard vastgesteld. Deze beheervisie vormt het uitgangspunt
van voorliggend Beheerplan.

2.1

DOELSTELLINGEN BEHEER

Terreinbeheer/natuurbeheer
De doelen van de terreinbeheerder voor de Millingerwaard vloeien direct voort uit de keuze voor
natuurontwikkeling zoals die reeds gedurende een twintigtal jaren door Staatsbosbeheer en haar partners
wordt verwezenlijkt:


Realisatie en instandhouden van een duurzaam functionerend en aangesloten dynamisch
riviergestuurd natuurgebied;



Versterken van de systeemeigen natuurlijke processen van de zandrivier Waal, door ruimte te geven
aan rivierduinvorming (Millingerduin), oeverwalvorming, ooibosontwikkeling, natuurlijke vraat
(jaarrondbegrazing), vrije overstroming, maximale grondwaterdynamiek en rivierkwel (geulen);



Herstel van de ecologische uitwisseling tussen de Millingerwaard en de Waal, opdat de waterkwaliteit,
de biodiversiteit en de habitatkwaliteit van het aquatisch systeem van de rivier verbeteren als de
migratiemogelijkheden voor flora en fauna toenemen;



Versterken van de recreatieve en natuureducatieve waarde van de Millingerwaard als toonbeeld van
natuurontwikkeling binnen de grensoverschrijdende Gelderse Poort en het Nederlandse
rivierengebied.

Rivierbeheer
De algemene doelen van de rivierbeheerder Rijkswaterstaat zijn ook van toepassing voor de Waal ter
hoogte van de Millingerwaard:


Optimale afvoer van water, ijs en sediment, zodanig dat de veiligheid van de waterkeringen (en van
het binnendijkse gebied om de wettelijke veiligheidsnorm te garanderen) niet bedreigd wordt,
scheepvaart in de meeste gevallen mogelijk is, in samenhang met ontwikkeling van natuur;



Waarborgen van de beoogde stroomverdeling 2:1 tussen Waal en Pannerdensch Kanaal over de
IJsselkop. Daartoe handhaven van de stroomgeleidende voorzieningen (waaronder de Millingerdam);



Waarborgen van een vlotte en veilige afwikkeling van de beroepsvaart op de Waal. Daartoe
handhaven van de gemiddelde bodemligging op de overeengekomen minimale vaardiepte;



Bereiken van een gunstige water(bodem)kwaliteit volgens de Evaluatienota water en de EU-richtlijnen.

Waterbeheer
Waterschap Rivierenland richt haar beheer op het realiseren van de volgende doelen:

076534886:C - Vrijgegeven

ARCADIS

9

Beheer- en onderhoudsplan Millingerwaard



Realiseren van voor een goede ontwatering van de binnendijkse gebieden, afgestemd op de
gebruiksfunctie van het gebied. Hiertoe behoort ook de zorg voor een goede afvoer van overtollig
kwelwater achter de dijk;



Garanderen stabiliteit van de primaire waterkeringen.

Beheer openbare voorzieningen
De gemeentes Millingen aan de Rijn en Beek-Ubbergen en de andere beheerders van openbare
voorzieningen in de Millingerwaard richten hun beheer op de doelen:


Versterken van riviergerichte- en riviergebonden vormen van dagrecreatie door het duurzaam
onderhouden van recreatieve routes en parkeervoorzieningen;



Handhaven van de bereikbaarheid private woningen binnen het gebied op een vergelijkbaar niveau als
deze zich anno 2009 had ontwikkeld;



Behouden van monumentale gebouwen (ook in het kader van veiligheid) en bestaande
cultuurhistorische en archeologische waarden;



Versterken instandhouden van de landschappelijke beeldkwaliteit van de voorzieningen.

2.2

UITGANGSPUNTEN TERREINBEHEER

De visie op het te voeren beheer en onderhoud voor de Millingerwaard is verwoord in een aantal
richtinggevende uitgangspunten.
Optimale afvoer van hoogwater is kaderstellend
De afvoercapaciteit voor hoogwater door de uiterwaard moet te allen tijden gewaarborgd worden. De
maximale toelaatbare vegetatieontwikkeling moet voldoen aan de interventiewaarde, zoals weergegeven
op de Interventiekaart DO (zie bijlage 3). De maximaal toelaatbare begroeiingsdichtheid verschilt per
deelgebied. Deze kaart is gebaseerd op de zoneringskaart zoals opgenomen in de beheervisie.
De Interventiekaart DO is het toetsingskader voor het beheer. De Interventiekaart DO geeft daarbij de
grens aan van de hoogwaterveiligheid: indien de ruwheden verder toenemen, stijgen de
hoogwaterstanden boven het veiligheidsniveau (de “taakstelling”). Er moet dan worden ingegrepen in de
vegetatieontwikkeling.
Cyclisch beheer heeft voorkeur boven conserverend beheer
Bij overschrijding van de interventiewaarden moet de vegetatieruwheid door gerichte beheermaatregelen
worden teruggebracht tot onder het interventieniveau. Het nemen van (incidentele) correctieve
beheermaatregelen op de vegetatie en sedimentatie geniet de voorkeur boven het bij voorbaat vermijden
en controleren van natuurlijke processen. Dit wordt cyclisch beheer genoemd. Onder cyclisch beheer is
verstaan het grootschalig ingrijpen in de vegetatie en sedimentatie waardoor de natuurlijke vegetatie- en
sedimentatiesuccessie hernieuwd kan plaatsvinden.
Hierbij is onderscheid te maken in:
a)

Grootschalige ingrepen (1 keer per 30-100 jaar)

b)

Incidenteel kleinschalige ingrepen (jaarlijks tot 1 keer per 5/10 jaar)

Door te kiezen voor grootschalige ingrepen ontstaat nieuwe ruimte voor spontane natuurontwikkeling.
Op een aantal percelen in de Millingerwaard zal slechts een beperkte verruiging en verbossing toelaatbaar
zijn. Om de lage interventiewaarden te garanderen zal hier frequent, door middel van incidenteel
kleinschalige ingrepen (eens per 1 tot 5 jaar) een aanvullend beheer noodzakelijk zijn (verwijderen opslag,
uitmaaien ruigtes etc.).
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Het betreft met name:


de Millingerdam;



de rivieroever voor de Millingerdam (6);



de instoomweide achter de Millingerdam (5) (percelen “geërfden van Millingen”);



de dam van de middendoorontsluiting;



de drempel in de voormalige toegangsweg naar de Beijer.

Natuurlijke rivierdynamiek is en blijft leidend
De keuze voor de natuurontwikkeling betekent ook acceptatie van de natuurlijke dynamische
veranderlijkheid van de riviernatuur. Deze dynamiek heeft geleid tot bijzondere landschappen en
natuurwaarden, onder meer tot de vorming van het unieke en waardevolle natuurduinlandschap langs de
oever van de Waal. Beheer en handhaving moeten een zekere mate van ruimte geven aan en ruimte maken
voor deels onvoorspelbare ontwikkelingen. Benutten van het natuurlijk vormgevend vermogen van de
rivier en de riviernatuur zijn uitgangspunt van het beheer. Dat geldt ook voor het medegebruik van de
Millingerwaard voor recreatie en bewoning.
aar mogelijk wordt ruimte gegeven aan rivierdynamische processen (oeverwalvorming
rivierduinvorming sedimentatie overstroming droogvallen kwel) n ecologische sleutelprocessen
(natuurlijke begrazing, vegetatiesuccessie, populatiedynamiek etc.).
Concreet betekent dit dat oevers niet worden vastgelegd, dat erosie en sedimentatie in de nieuwe geulen
mogelijk is en dat de waterpeilen in de in principe vrijelijk meebewegen met de rivier n niet langer
worden gecontroleerd.
Dit betekent niet dat er geen enkele grens wordt gesteld aan de opstuwende werking van groeiende
rivierduinen, de hoeveelheid sediment in de hoofdgeul en de stroombaangeul en de ontwikkeling van
vegetatie. Deze ontwikkelingen kunnen namelijk de afvoer van rivierwater uiteindelijk gaan belemmeren.
Wat betreft de ontwikkeling van de vegetatie is de interventiekaart in hoofdstuk 3 leidend.
Voor de hoofdgeul en de stroombaangeul geldt dat de verwachting is dat er geen sterke sedimentatie zal
optreden. Deze geulen gaan meestromen bij zodanig hoge rivierstanden dat de Millingerdam overstroomt.
In die gevallen zal er eerder erosie optreden dan sedimentatie. De hoogteligging van de geulen zal worden
gemonitord, ook en vooral in relatie tot het optreden van hoogwatersituaties. Zie hiervoor ook paragraaf
7.1.2.
Voor de hoogte en vormgeving van de rivierduinen is in het rivierkundig onderzoek bij het Projectplan
uitgegaan van de autonome situatie. De duinen zouden deze hoogte kunnen gaan overschrijden en
rivierkundige effecten gaan veroorzaken. Ook dit verschijnsel zal worden gemonitord. De uitkomsten van
de monitoring kan leiden tot maatregelen (zie paragraaf 7.1.2).
Begrazing als natuurlijk proces
Natuurlijke jaarrondbegrazing met vrij lopende kuddes blijft vertrekpunt voor de gehele Millingerwaard.
Duizenden planten- en diersoorten zijn direct of indirect afhankelijk van grote grazers en met de
natuurlijke begrazing mee geevolueerd.

oor de vrije levenswijze in een complete kudde ontstaan

groepen en individuele dieren met elk hun eigen territorium. erschillen in begrazing tussen groepen en
individuen leiden tot een in ruimte n tijd afwisselend landschap.

et streven is om naast runderen

(Galloways), paarden (Koniks), ree (van natura aanwezig) en bevers ook begrazing door Edelhert te
starten. Uitgangspunt is zelfredzaamheid. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt ingegrepen
(voedseltekort bij langdurig hoogwater, afkalfproblemen, botbreuken etc.). Om jaarrond begrazing
mogelijk te maken worden de hoogwatervrije terreinen bereikbaar gehouden. De kuddes worden
veterinair begeleid. Om inteelt te voorkomen worden regelmatig dieren uitgewisseld met andere kuddes.
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Ruimte voor de specifieke ecologische potenties van de Millingerwaard
De inrichtingsplannen van de Millingerwaard zijn afgestemd op de ontwikkeling van de voor de
Millingerwaard specifieke riviernatuur. Het versterken en ruimte bieden aan deze specifieke
natuurwaarden heeft prioriteit:


Rivierduinvorming. Op het Millingerduin treedt voor Nederland de meest omvangrijke
rivierduinontwikkeling op. Dit proces krijgt zoveel mogelijk ruimte;



Hardhoutooibos. Op de hogere delen wordt de ontwikkeling van dit zeer soortenrijke en bijzondere
natuurlijk oeverwalooibos nagestreefd. Het Colenbrandersbos wordt omgevormd tot een natuurlijk
bos en op andere hoge delen wordt het bos waar mogelijk verder uitgebreid;



Zachthoutooibos. De spontane ontwikkeling van wilgenooibossen in de lage delen van de uiterwaard
wordt zoveel mogelijk ruimte geboden. In deze bossen vindt g n beheer plaats tenzij dat om
rivierkundige redenen noodzakelijk blijkt;



Geulen en strangen. De geulen in de Millingerwaard ontwikkelen zich tot een samenhangend levend
watersysteem in open verbinding met de rivier, rijk aan waterplanten, vis, vogels en (andere)
aquatische soorten;



Kwelgeulen. Tot in de kop van de uiterwaard worden ondiepe zandige geulen met een vrije
waterstanddynamiek open gehouden. Deze kwelgeulen hebben geen rivierkundige bijdrage, maar er
kan voor gekozen worden deze vanuit natuuroogpunt deze af en toe te baggeren om de uitwisseling
tussen grond- en oppervlaktewater in stand te houden. N.B. Dit is niet in de beheerkosten
meegenomen, vanwege het ontbreken van meerkosten vanuit rivierkundig oogpunt.

Uitgangspunt is dat de potenties zich spontaan en grotendeels ongestuurd ontwikkelen en dat hun
voortbestaan zoveel mogelijk onafhankelijk moet zijn van een specifiek doelgericht beheer. Slechts in
uitzonderingsgevallen zullen aanvullende effectgerichte maatregelen worden genomen om de
ontwikkeling van genoemde potenties te bereiken. Als voorbeeld kan de jaarlijkse plaatsing van
nestvlotjes voor de Zwarte stern genoemd worden, zolang natuurlijke nestgelegenheden in de geulen en
strangen nog ontbreken
Vrije toegankelijkheid
De Millingerwaard blijft vrij toegankelijk ook buiten wegen en paden (struinnatuur), met uitzondering
van de particuliere terreinen. Met uitzondering van een tweetal “paaltjesroutes” worden er géén paden
aangelegd of onderhouden. De toegankelijkheid wordt gestuurd door een natuurlijke zonering en de
waterstanden van de rivier. Recreatieve voorzieningen richten zich op het faciliteren van de
natuurgerichte recreant (drijvende vogelkijkhut, parkeerplaatsen, fietspaden, fietsveer).
Behoud van cultuurhistorische en archeologische waarden
De ingrepen in de Millingerwaard hebben geen invloed op het beheer en onderhoud van de bestaande
cultuurhistorische/archeologische waarden van de oude steenfabriek Kekerdom resten van
fabrieksgebouwen, arbeidershuizen, kaden, smalspoortaluds en kleiputten en sluiskolkje oude grens
Millingen-Kekerdom. Naast monumentale bouwwerken zijn er een aantal landschappelijke elementen met
cultuurhistorische waarde, zoals het kleiputtencomplex Millingerhof en tasvelden en de haag aan de
noordoostzijde hiervan. Volgens de beheervisie Millingerwaard (Haskoning, 2010) vallen deze niet onder
de noemer van het zoveel mogelijk ongestuurd laten ontwikkelen, Voor de herkenbaarheid in het
landschap is onderhoud noodzakelijk.
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Langjarig robuust beheer
et terreinbeheer van de Millingerwaard zal robuust zijn n meerdere decennia gecontinueerd moeten
worden. De (ook op lange termijn) te behouden doorstroomcapaciteit, ruimtelijke kwaliteit en
biodiversiteit laten geen veranderlijk gebruik, geen conjunctuurafhankelijke en geen trendgevoelige
beheerstrategieen toe.

m de kwaliteit op de langere termijn te garanderen moet de Millingerwaard door

n professionele beheerorganisatie worden beheerd.
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3
3.1

Interventiewaarden terreinbeheer
BEHEERAFSPRAKEN BIJ VEGETATIEKAART DEFINITIEF ONTWERP

De in paragraaf 1.2 beschreven Vegetatiekaart DO (figuur 1) beschrijft de maximale dichtheid van de in de
toekomst te ontwikkelen natuurlijke begroeiing in de Millingerwaard. Dit hoofdstuk beschrijft de
consequenties van het ontworpen vegetatiebeeld voor het terreinbeheer. Voor 16 deelgebieden (zie figuur
2 en bijlage 3) wordt de ter plaatse maximaal toelaatbare begroeiïngsdichtheid vastgelegd
(interventiewaarden) en worden de consequenties voor het terreinbeheer beschreven (beheerafspraken).
De contouren van de deelgebieden zijn zodanig gekozen, dat in het terrein goed onderscheidbare
ruimtelijke eenheden ontstaan.

Figuur 2 Kaart beheereenheden Millingerwaard met 16 deelgebieden over luchtbeeld voorjaar 2011.
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3.1.1

INTERVENTIEWAARDEN

Per deelgebied worden interventiewaarden vastgelegd. De interventiewaarden dienen als toetsingskader
voor het beheer. Zolang de werkelijke vegetatieontwikkeling de interventiewaarden niet overschrijdt, zal
de afvoercapaciteit van de Millingerwaard voldoen aan de hydraulische taakstelling.
Per deelgebied is het vegetatiebeeld, zoals weergegeven op het Vegetatiekaart DO (figuur 1) vertaald naar
een interventiewaarden voor het betreffende deelgebied als geheel. De interventiewaarden zijn afgeleid uit
het oppervlakteaandeel van de afzonderlijke vegetaties binnen een deelgebied zoals weergegeven op de
DO-vegetatiekaart. Per deelgebied zijn de aandelen van de afzonderlijke vegetaties bepaald door een
(analoge) analyse van de DO-vegetatiekaart. De interventiewaarden zijn vervolgens geformuleerd door
het oppervlakte aandeel van de meest ruwe vegetatietypen als het ter plaatse maximaal aandeel uit te
drukken. De ruimtelijke verdeling van de afzonderlijke vegetatietypen binnen de afzonderlijke
beheereenheden moet in alle gevallen zodanig zijn dat er geen aaneengesloten stroombelemmerende
begroeiing dwars op de stroomrichting tijdens extreme hoogwaters ontstaat. De doorstroomcapaciteit bij
hoogwater moet ten alle tijden behouden blijven.
Voor die situaties waar de ruimtelijke verdeling van vegetaties van belang is vanwege rivierkundige (of
andere) redenen zijn hierover de specifieke beheerafspraken geformuleerd. Zo zijn op een aantal locaties
op de vegetatiekaart DO stroombelemmerende vegetatieklusters getekend dwars op de stroomrichting
(o.a. aan de instroomzijde van diverse kwelgeulen). Daar waar het laten ontstaan (voortbestaan) van
dichte vegetaties op juist die locaties feitelijk ongewenst is zijn daartoe aanvullende beheerafspraken
geformuleerd. Voor die locaties is voorgeschreven dat het openhouden van een doorgaande open
stroombaan uitgangspunt moet zijn voor het toekomstige beheer.
Op de Interventiekaart DO (figuur 3) wordt een ruimtelijk overzicht gegeven van de maximaal toelaatbare
vegetatiedichtheid binnen de Millingerwaard. In vergelijking met het Vegetatiekaart DO onderscheidt de
Interventiekaart DO zich door grotere ruimtelijke eenheden met per eenheid.
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Figuur 3 Interventiekaart DO Millingerwaard

Deze schaalslag is noodzakelijk om de in de praktijk uitvoerbare en handhaafbare beheerafspraken te
kunnen formuleren. Het ruimtelijk detailniveau van het Vegetatiekaart DO is daarvoor ongeschikt. De op
die kaart aangeduide ruimtelijke spreiding van bijvoorbeeld open plekken binnen bosgebieden of
boomgroepen binnen open begrazingslandschappen zijn in de praktijk onmogelijk exact op de betreffende
locaties vast te leggen en op de langere termijn te handhaven. Reeds in de actuele situatie wijkt de
werkelijke ligging in het terrein op veel plaatsen wezenlijk af van de op het Vegetatiekaart DO
weergegeven ruimtelijk patroon. Het is onmogelijk, onwenselijk en bovendien strijdig met de
uitgangspunten uit de beheervisie om beheerafspraken met een dergelijke nauwkeurigheid vast te leggen.
De kaart Vegetatiebeeld DO (figuur 1) geeft dus een mogelijke ruimtelijke spreiding van de in de toekomst
te ontwikkelen vegetaties. Deze ruimtelijke spreiding zou kunnen ontstaan door het beheer te voeren zoals
voorgeschreven wordt in voorliggende beheerplan. De werkelijke ruimtelijke verdeling zal onvermijdelijk
in meer of mindere mate afwijken van de weergave op de kaart Vegetatiebeeld DO.
De Interventiekaart DO heeft in principe alleen betrekking op de Millingerwaard binnen de zogenaamde
“systeemgrenzen” van het project. In dit beheerplan worden g n beheerafspraken gemaakt voor:


De private bezittingen binnen de Millingerwaard, tenzij deze van wezenlijk belang zijn voor het
realiseren van de projectdoelstellingen;



De winterdijk tot en met de buitendijkse dijkteen (Waterschap Rivierenland).



De directe oeverzones van de Waal vanaf de Terp voormalige Waiboerhoeve tot en met Klaverland.
Rivierbeheer Rijkswaterstaat Oost Nederland is verantwoordelijk voor het vegetatiebeheer van de
gehele oever aan de rivierzijde van de ontsluitingsroute.
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3.1.2

BEHEERAFSPRAKEN

Per deelgebied worden de beheerafspraken beschreven waarmee gewaarborgd zal worden dat de
maximaal toelaatbare vegetatiedichtheid zoals geschetst in de Vegetatiekaart DO niet overschreden wordt.
Bij de beschrijving van de beheerafspraken wordt onderscheid gemaakt in:


Regulier beheer. Dagelijks gevoerd terreinbeheer en landgebruik, in aansluiting op de reguliere
bedrijfsvoering van de beheerders en eigenaren.



Aanvullend beheer. Extra dagelijkse inspanningen die door beheerder moeten worden geleverd om
aan door het Definitief Ontwerp opgelegde eisen aan het beheer te kunnen voldoen.



Tijdelijk beheer. Extra beheerinspanningen die door de terreinbeheerder geleverd moeten worden
gedurende de uitvoeringsjaren van het project (2014-2020).



Cyclisch beheer. Incidenteel grootschalige correctieve beheermaatregelen waarmee bij (dreigende)
overschrijding van de interventiewaarden de vegetatieruwheid wordt teruggebracht tot onder de
interventiewaarden.



Inhaalslag beheer. Eenmalige aanvullende beheermaatregel om de uitgangssituatie in
overeenstemming te brengen met het vegetatiebeeld van het definitief ontwerp.

In de kostenramingen elders in dit beheerplan worden de kosten van het aanvullend beheer, het tijdelijk
beheer en het cyclisch beheer geraamd. Deze inspanningen en kosten vloeien direct voort uit de in het
Definitief Ontwerp gemaakte plankeuzen.
De kosten (en opbrengsten) van het regulier beheer blijven buiten beeld. Over eventuele inhaalslag moeten
aanvullende afspraken worden gemaakt met de betreffende beheerder. Het uitgangspunt van
Staatsbosbeheer is dat bij afronding van de werkzaamheden aan dit project ‘alles op orde’ is in de blijf af
gebieden en dat daarmee de inhaalslag is geleverd. Een inhaalslag in het beheer is noodzakelijk in een
aantal deelgebieden waar de terreinsituatie zoals deze zich in 2020 bij afronding van de inrichtingswerken
voordoet afwijkt het vegetatiebeeld op de Vegetatiekaart DO. Dit dient in de beheerovereenkomst
geregeld te worden.
et betreft met name deelgebieden waar geen uitvoeringswerken zijn voorzien (de zogenoemde “blijf af
gebieden” op de systeemkaart) en waar de vegetatie zich met zekerheid anders zal hebben ontwikkeld.
Voor een aantal van de betreffende deelgebieden zou te zijner tijd ook een heroverweging gemaakt
kunnen worden van het te realiseren vegetatiebeeld.


In de

ude

aal (1) is een kleiner aandeel “open water” aan te bevelen.

et huidig vegetatiebeeld

vereist een forse verruiming van het huidig aandeel water en gaat ten kosten van meerdere hectaren
waardevol moerasgebied.


In het deelgebied Millingerhof (3) sluit de keuze voor grasland op de percelen Damen sluit niet aan op
de actuele verruiging en verbossing van deze recente kleiwinningen. Ook rond de kleiputten in de
Millingerhof is meer bos aanwezig en meer bosontwikkeling te verwachten. In dit deelgebied is een
natuurlijker uiterwaardenlandschap met een hoger aandeel bos en struweel mogelijk en duurzamer te
beheren.



Voor de Hoge Weide Molenveld (4) is natuurlijker en rijker begraasd struweellandschap met een hoger
aandeel ruigte en verspreide struwelen wenselijk. De keuze voor open grasland sluit niet goed aan bij
het op deze percelen geïntroduceerde jaarrond begrazingsbeheer. Ten tijde van het opstellen van de
Vegetatiekaart is men blijkbaar uitgegaan van toen nog actuele agrarisch gebruik. Dat is echter niet
meer aan de orde.
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Tabel 1 Overzichtstabel beheerafspraken per deelgebied (voor de detailuitwerking zie bijlage 5).
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4
4.1

Beheerschets per functionele
eenheid
FUNCTIE- EN OBJECTENBOOM

et systeem ‘Millingerwaard’ heeft na herinrichting twee hoofdfuncties:
1. Het bieden van veiligheid
2. Het bieden van ruimtelijke kwaliteit
Aan de twee hoofdfuncties wordt invulling gegeven door aan het systeem een aantal subfuncties en
onderliggende functies(eisen) toe te kennen die onderverdeeld zijn in een viertal subsystemen. De
subsystemen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in objecten. Het geheel aan objecten en subsystemen
moet ervoor zorgen dat de beoogde functies gerealiseerd worden.
Het bieden van veiligheid


Afvoeren van water



Reguleren van water i.r.t. binnendijkse situatie



Bieden van vluchtmogelijkheden

Het bieden van ruimtelijke kwaliteit


Bieden van verblijfsmogelijkheden



Bieden van recreatiemogelijkheden



Bieden leefomgeving aan flora & fauna

De objecten die deze functies realiseren zijn vertaald in een objectboom. De subsystemen zijn
onderverdeeld in objecten met onderliggende (sub)componenten. Het geheel van objecten zorgt ervoor dat
de beoogde functies gerealiseerd worden. Een overzicht van alle componenten staat in tabel 2 en de
ligging van de componenten is opgenomen in bijlage 4.

Tabel 2: Objectenboom Millingerwaard
nr

Subsysteem

1 Rivierenlandschap
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nr

object

1.1

Geulensysteem

deelnr

component

1.1.1

Hoofdgeul

1.1.2

Stroombaangeul

1.1.3

Kwelgeulen (vingers)

1.1.4

Kwelkoppen

1.1.5

Oude Waal

1.1.6

Waterstaatkundige werken

sub
deelnr

subcomponent

1.1.6.1

Doorstroomvoorziening
Middenontsluiting
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1.2

nr

Subsysteem

2 Ontsluiting

1.1.6.2

Regelwerk Oude Waal

1.1.6.3

Drempel (Geul de Beijer)

Droge natuur (bij
omputlocatie)

nr

object

2.1 Midden ontsluitingsweg
2.2 Ontsluitingsweg bewoners
Klaverland/Theetuin verhard
2.3 Ontsluitingsweg bewoners
Klaverland/Theetuin semiverhard
2.4 Fietspad semiverhard

3 Recreatieve voorzieningen

3.1 Hoofdwandelpad Lange Paal - Theetuin

4 Beheersvoorzieningen

3.2 Avontuurlijk pad
4.1 Hoogwatervluchtplaats
4.2 Afrasteringen
4.3 Wild-/veeroosters

5 Te handhaven aanwezige
objecten

5.1 Cultuurhistorische objecten de Beijer
5.2 Vegetatie
5.3 Struinroutes
5.4 Fiets- en wandelroutes
5.5 Millingse Dam
5.6 Brug

6 Delfstofwinning

6.1 Omputlocatie
6.2 Zandwinplas

4.2

FUNCTIONELE EISEN PER OBJECT

Ieder beheerobject uit de objectenboom kent specifieke beheereisen om de functie(s) die hij vervult te
waarborgen. Deze eisen zijn de basis voor de beheer taken, welke zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4.

4.2.1

RIVIERENLANDSCHAP

1.1.1 Hoofdgeul
De hoofdfunctie van de hoofdgeul is waterafvoer tijdens hoge afvoeren op de rivier. Hiertoe dient de geul
op diepte (+4,0 m NAP) te blijven om voldoende ruimte te bieden aan het water, evenals de in het
rivierkundig model vastgelegde afmetingen van de doorstroomvoorziening, de uitstroomdrempel en het
geullichaam.
1.1.2 Stroombaangeul
De hoofdfunctie van de hoofdgeul is waterafvoer tijdens hoge afvoeren op de rivier. Hiertoe dient de geul
op diepte (variërend van +4,0 tot 5,0 m NAP) te blijven om voldoende ruimte te bieden aan het water,
evenals de in het rivierkundig model vastgelegde afmetingen van de doorstroomvoorziening, de
instroomdrempel en het geullichaam.

20

ARCADIS

076534886:C - Vrijgegeven

Beheer- en onderhoudsplan Millingerwaard

1.1.3 Kwelgeulen/ 1.1.4 Kwelkoppen
De hoofdfunctie van de kwelgeulen en de kwelkoppen is behoud en ontwikkeling van natuur (bieden
leefomgeving aan flora & fauna) in het kader van de KRW. Daarnaast hebben ze ook een functie in de
waterafvoer. Om dezelfde reden mag binnen de contouren van de kwelgeulen/ kwelkoppen op de oevers
geen hoogopgaande vegetatie (struiken en bomen) staan. De kwelgeulen of vingers staan vanaf de
kwelkop in een rechtstreekse verbinding met de stroombaangeul. De geulen zijn in de richting van de
kwelkop steeds minder diep, de bodemhoogte loopt op.
1.1.5 Oude Waal
In de huidige situatie stroomt regelmatig rivierwater De Oude Waal in. De Oude Waal wordt nu
geïsoleerd door de verbetering van de kade langs de Oude Waal, zodat inundaties tot een
waterstandsniveau van 12,0 m + NAP niet meer voor komen. De kade biedt mogelijkheden tot beleving
van de cultuurhistorie: wandelen op de historische kade inclusief sluis Oude Waal.

4.2.2

ONTSLUITING

De hoofdfunctie van de ontsluitingswegen is het bieden van verblijfsmogelijkheden. Daarbij dient de
ontsluiting gegarandeerd te worden voor bewoning, recreatie, onderhoud en calamiteiten, met
uitzondering van hoogwatersituaties.

4.2.3

RECREATIEVE VOORZIENINGEN

De functie van de recreatieve voorzieningen is het waarborgen van de toegankelijkheid van het
projectgebied voor bezoekers en bewoners. Dit betreft onder andere de wandelpaden en
routeaanduidingen en informatieborden.

4.2.4

BEHEERSVOORZIENINGEN

De functie van de beheersvoorzieningen (hoogwatervluchtplaats, afrasteringen en wild-/ veeroosters) is
onder andere het bieden van vluchtmogelijkheden. Er dient na realisatie van het Werk voor de dieren in
het gebied voldoende vluchtmogelijkheid aanwezig te zijn bij optredend hoogwater. Er zijn een aantal
hoogwatervluchtplaatsen gerealiseerd. Tijdens de uitvoering dienen afrasteringen te worden geplaatst om
het werkterrein ten behoeve van de veiligheid van vee. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt met
nieuwe afrastering, aansluitend op bestaande te handhaven rasters, voorkomen dat vee uit het gebied de
dijk over kan gaan.

4.2.5

TE HANDHAVEN AANWEZIGE OBJECTEN

De functie van de bestaande objecten moet gehandhaafd blijven. De wegen garanderen de bereikbaarheid
voor de bewoners van het projectgebied; de functionele eis is dan ook dat dit mogelijk is en blijft.

4.2.6

DELFSTOFFENWINNING

In het plangebied worden in de huidige situatie delfstoffen gewonnen, ook de planrealisatie wordt
mogelijk gemaakt door de winning van delfstoffen. Na realisatie worden deze locaties van
delfstoffenwinning (omputlocatie en zandwinplas) onderdeel van de inrichting (droge natuur
respectievelijk hoofdgeul).
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5

Uitwerking tijdelijk en eindbeheer
per object

In hoofdstuk 3 is reeds het terreinbeheer uitgewerkt. Dit hoofdstuk geeft een uitwerking van het tijdelijke
en eindbeheer van de objecten en componenten van de objectkaart (zie bijlage 4) in de Millingerwaard,
voor zover deze binnen de systeemgrens liggen. De verantwoordelijke voor het beheer en onderhoud van
de diverse objecten is in hoofdstuk 6 uitgewerkt.
Bij de componenten is tussen haakjes aangegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer van het object;
deze partij kan er uiteraard voor kiezen het daadwerkelijke beheer aan een ander uit te besteden.
In dit hoofdstuk is onderscheid gemaakt in diverse type beheer:


Rivierbeheer: alle voorzieningen die nodig zijn om de Millingerwaard te kunnen inzetten in het kader
van de rivierverruiming en om de scheepvaart (buiten het gebied) in goede banen te leiden;



Waterbeheer: aspecten met betrekking tot het reguliere waterbeheer buitendijks, waaronder het
onderhoud van oevers, kades, kleinere kunstwerken, worden onder de noemer waterbeheer
geschaard;



Openbare voorzieningen: beheer en onderhoud van publieke voorzieningen ten behoeve van recreatie
en ontsluiting bewoners, inclusief openbare wegen en paden;

De monitoringtaken worden apart beschreven in hoofdstuk 7.
Per component is, indien van toepassing, het tijdelijk beheer en het eindbeheer vermeld.
Nadere uitwerking en details van de in dit hoofdstuk uitgewerkte componenten zijn terug te vinden in
Ontwerpnota Millingerwaard (Grontmij, 2012).

5.1

1: RIVIERENLANDSCHAP

1.1 Geulensysteem
1.1.1 Hoofdgeul
Tijdelijk beheer (ON)
Niet aan de orde.
Eindbeheer (SBB)
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Rivierbeheer: Gebaseerd op de huidige inzichten (Rivierkundig Rapport Millingerwaard, ARCADIS,
2012) is er nauwelijks sprake van aanzanding en sedimentatie in het gebied. Gecombineerd met
gebiedservaring is aangenomen dat er na een periode van ca. 25-30 jaar een onderhoudsmaatregel
(herprofilering) in de geul plaats dient te vinden. In dit geval betreft het ca. 30 cm baggerwerk, maar
dat dient periodiek gemonitord te worden (zie 7.2.2). De oppervlakte van de geul is 355.000 m2. Het
baggerbezwaar is daarmee ca. 106.500 m3.



Waterbeheer: n.v.t.



Beheer openbare voorzieningen: n.v.t.

1.1.2 Stroombaangeul
Tijdelijk beheer (ON)


Terreinbeheer: zie deelgebied ‘15.

oorstroomgeul’ in tabel in hoofdstuk 3.

Eindbeheer (SBB)


Terreinbeheer: zie deelgebied ‘15.



Rivierbeheer: Gebaseerd op de huidige inzichten (Rivierkundig Rapport Millingerwaard, ARCADIS,

oorstroomgeul’ in tabel in hoofdstuk 3.

2012) is er nauwelijks sprake van aanzanding en sedimentatie in het gebied. Gecombineerd met
gebiedservaring is aangenomen dat er na een periode van ca. 25-30 jaar een onderhoudsmaatregel
(herprofilering) in de geul plaats dient te vinden. In dit geval betreft het ca. 30 cm baggerwerk, maar
dat dient periodiek gemonitord te worden (zie 7.2.2). De oppervlakte van de geul is 318.000 m2. Het
baggerbezwaar is daarmee ca. 95.400 m3.


Waterbeheer: n.v.t.



Beheer openbare voorzieningen: n.v.t.

1.1.3 Kwelgeulen (SBB)
Tijdelijk beheer
Niet aan de orde.
Eindbeheer


Terreinbeheer: zie deelgebied ‘14. Kwelgeulen’ in tabel in hoofdstuk 3.



Waterbeheer: n.v.t.



Beheer openbare voorzieningen: n.v.t.

1.1.4 Kwelkoppen (SBB)
Tijdelijk beheer
Niet aan de orde.
Eindbeheer


Terreinbeheer: zie deelgebied ‘14. Kwelgeulen’ in tabel in hoofdstuk 3.



Rivierbeheer: geen beheer



Waterbeheer: geen beheer



Beheer openbare voorzieningen: geen beheer

1.1.5 Oude Waal (SBB)
Tijdelijk beheer
Niet aan de orde.
Eindbeheer


Terreinbeheer: zie deelgebied ‘1.
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Rivierbeheer: geen beheer.



Waterbeheer: Inspectie en eventueel herstel van de kade. In de kade bevindt zich een regelwerk met
terugslagklep. Het beheer hiervan is uitgewerkt in 1.1.6.2.



Beheer openbare voorzieningen: geen beheer.

1.1.6 Waterstaatkundige werken
Om het oppervlaktewater te reguleren worden enkele waterstaatkundige werken aangelegd.
Tijdelijk beheer
Vanuit het uitvoeringscontract (Vraagspecificatie deel 1 en 2, Millingerwaard, april 2011) geldt voor
onderstaande waterstaatkundige werken een onderhoudstermijn van 12 maanden, aangevuld met een
periode waarin voor de datum van oplevering van het gehele Werk een hoogwatersituatie is opgetreden
met een minimale waterstand 15.00 m +NAP ter plaatse van Pannerdse Kop gedurende een
aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen.
1.1.6.1: Doorstroomvoorziening Middenontsluiting
Tijdelijk beheer (ON)


Waterbeheer: inspectie op functioneren en eventueel herstel.

Eindbeheer (SBB)


Terreinbeheer: zie ‘ am middendoorsontsluiting’ in tabel in hoofdstuk 3.

et regulier beheer van de

dam middendoorontsluiting bestaat uit jaarrondbegrazing. De interventiewaard is natuurlijk gras met
maximaal 10% ruigte. De gehele dam dient jaarlijks uitgemaaid te worden, deels handmatig
(aanvullend maaibeheer). Uit de schouw moet blijken of het nodig is om de berm van de
middendoorontsluiting ook jaarlijks te maaien (voor het hoogwaterseizoen).


Rivierbeheer: geen beheer



Waterbeheer: inspectie, onderhoud en eventueel herstel van de drie betonduikers en talud/ bekleding
(erosiebestendigheid)



Beheer openbare voorzieningen: geen beheer

1.1.6.2: Regelwerk Oude Waal
Tijdelijk beheer (ON)


Waterbeheer: inspectie op functioneren en eventueel herstel.

Eindbeheer (SBB)


Terreinbeheer: geen beheer



Rivierbeheer: geen beheer



Waterbeheer: jaarlijkse inspectie, onderhoud en eventueel herstel van het regelwerk. In de buis bevindt
zich een terugslagklep die door middel van een put te benaderen is.



Beheer openbare voorzieningen: geen beheer

1.1.6.3: Uitstroomdrempel
Tijdelijk beheer (ON)
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Eindbeheer (RWS)


Terreinbeheer: zie ‘Uitstroomdrempel’ in tabel in hoofdstuk 3.

et regulier beheer van de

uitstroomdrempel bestaat uit jaarrondbegrazing. De interventiewaard is natuurlijk gras met maximaal
10% ruigte. De gehele drempel dient jaarlijks uitgemaaid te worden, deels handmatig (aanvullend
maaibeheer).


Rivierbeheer: geen beheer



Waterbeheer: jaarlijkse inspectie, onderhoud en eventueel herstel van de bestorting en bekleding van
de drempel voorafgaand aan de hoogwaterperiode. Tevens dient aansluitend op een
hoogwaterperiode geïnspecteerd te worden op opgetreden erosie van het talud. Indien erosie heeft
opgetreden dient de drempel hersteld te worden.



Beheer openbare voorzieningen: geen beheer.

1.2: Droge natuur (bij omputlocatie)
Tijdelijk beheer (ON)


Terreinbeheer: zie deelgebied ‘4.

oge

eide Molenveld’ en deelgebied ‘5. Instroomweide achter de

Millingerdam’ in tabel in hoofdstuk 3.
Eindbeheer (SBB)


Terrreinbeheer: zie deelgebied ‘4.

oge

eide Molenveld’ en deelgebied ‘5. Instroomweide achter de

Millingerdam’ in tabel in hoofdstuk 3.

5.2

2: ONTSLUITING

Er zijn reeds bestaande afspraken tussen de gemeente Millingen en Rijkswaterstaat over aanvullende
werkzaamheden na een hoogwaterperiode. Er zijn ook aanvullende afspraken met de bewoners in
verband met de bereikbaarheid tijdens hoogwater. Deze afspraken blijven gelden.
Tijdelijk beheer
Vanuit het uitvoeringscontract (Vraagspecificatie deel 1 en 2, Millingerwaard, april 2011) geldt voor de
onderstaande ontsluitingswegen een onderhoudstermijn van 12 maanden, aangevuld met een periode
waarin voor de datum van oplevering van het gehele Werk een hoogwatersituatie is opgetreden met een
minimale waterstand 15.00 m +NAP ter plaatse van Pannerdse Kop gedurende een aaneengesloten
periode van minimaal 5 dagen.
2.1: Middenontsluitingsweg
De bestaande Middenontsluitingsweg blijft behouden. Onderstaande beheermaatregelen hebben
betrekking op het deel van de ontsluitingsweg (aanname lengte: 700 m1) over de doorstroomvoorziening
(ofwel het meestromende gedeelte).
Tijdelijk beheer (ON)


Beheer openbare voorzieningen: inspectie op functioneren en eventueel herstel. Na een
hoogwaterperiode wordt het wegdek gereinigd met een borstelwagen in overleg met de gemeente
(regulier beheer).

Eindbeheer (SBB)


Rivierbeheer: geen beheer (valt onder rivierbeheer doorstroomvoorziening Middenontsluiting).



Waterbeheer: geen beheer.



Beheer openbare voorzieningen: Na een hoogwaterperiode wordt het wegdek gereinigd met een
borstelwagen in overleg met de gemeente (regulier beheer).
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2.2: Ontsluitingsweg bewoners Klaverland/ Theetuin: verhard
Tijdelijk beheer (ON)


Beheer openbare voorzieningen: inspectie op functioneren en eventueel herstel. Na een
hoogwaterperiode wordt het wegdek gereinigd met een borstelwagen in overleg met de gemeente
(regulier beheer).

Eindbeheer (gemeente)


Rivierbeheer: geen beheer.



Waterbeheer: geen beheer.



Beheer openbare voorzieningen:
− De asfaltverharding (breedte 3,6m1 en lengte 2.150m1) en de grasbetonblokken aan weerzijden
(0,3m1) worden jaarlijks geïnspecteerd op gaten e.d.; in het geval van beschadigingen wordt dit
hersteld.
− De berm (1m breed) aan weerszijden van de verharding wordt tweejaarlijks geklepeld.

2.3: Ontsluitingsweg bewoners Klaverland/ Theetuin: semiverhard
Tijdelijk beheer (ON)


Beheer openbare voorzieningen: inspectie op functioneren en eventueel herstel. Na een
hoogwaterperiode wordt het wegdek gereinigd met een borstelwagen in overleg met de gemeente
(regulier beheer).

Eindbeheer (SBB/ gemeente)


Rivierbeheer: geen beheer.



Waterbeheer: geen beheer.



Beheer openbare voorzieningen:
− Het semiverharde (menggranulaat) wegdek (breedte 3,5m1 en lengte 500 m1) wordt jaarlijks
geïnspecteerd op gaten e.d.; in het geval van beschadigingen wordt dit hersteld.
− De berm (1m) aan weerszijden van de verharding wordt tweejaarlijks geklepeld.

3.4: Fietspand: semiverhard (SBB/gemeente)
Tijdelijk beheer
Niet aan de orde.
Eindbeheer


Rivierbeheer: geen beheer.



Waterbeheer: geen beheer.
Beheer openbare voorzieningen:
− Het semiverharde (menggranulaat) wegdek (breedte 3m1 en lengte 300 m1) wordt jaarlijks
geïnspecteerd op gaten e.d.; in het geval van beschadigingen wordt dit hersteld.
− De berm (1m) aan weerszijden van de verharding wordt tweejaarlijks geklepeld.

5.3

3: RECREATIEVE VOORZIENINGEN

3.1: Hoofdwandelpad Lange Paal – Theetuin (SBB)
Tijdelijk beheer
Niet aan de orde.
Eindbeheer
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Waterbeheer: geen beheer.



Beheer openbare voorzieningen: het wandelpad (gesloten grasmat; breedte 1,5m1 en 0,5m1 berm aan
weerszijden met lengte 1.600 m1) wordt aanvankelijk jaarlijks in zomerhalfjaar uitgemaaid en
eventueel afgevoerd. Naar verwachting houden na enige tijd (circa 3 jaar) deze paden zichzelf in stand
door betreding van mensen en dieren; hierna is geen beheer meer nodig.

3.2: Avontuurlijk pad (SBB)
Dit wandelpad (0,5m) behoeft geen tijdelijk en/of eindbeheer.

5.4

4: BEHEERSVOORZIENINGEN

4.1: Hoogwatervluchtplaats (SBB)
Het terrein blijft onderdeel van de integrale begrazingseenheid en zal van betekenis zijn als vluchtplaats
bij hoogwaters.
4.2: Afrasteringen (SBB)
Tijdelijk beheer


Beheer openbare voorzieningen: tijdelijk (afrastering werkterrein): inspectie en onderhoud. Aanname
is plaatsing van 5.000 m1 tijdelijk raster.

Eindbeheer


Beheer openbare voorzieningen: eindsituatie (aansluiting op bestaande te handhaven rasters): inspectie
en onderhoud. Aanname is plaatsing van 2.500 m1 nieuw raster.

4.3: Wild-/veeroosters (SBB)
Tijdelijk beheer
Niet aan de orde.
Eindbeheer


Beheer openbare voorzieningen: inspectie, en eventueel herstelwerk van 2 nieuwe veeroosters: gelijk
aan beheer van de bestaande wild/-veeroosters.

5.5

5: TE HANDHAVEN AANWEZIGE OBJECTEN

In de Millingerwaard bevinden zich bestaande objecten, die (zoveel mogelijk) behouden dienen te blijven.
Het beheer van deze componenten is alleen uitgewerkt voor eventueel gewijzigd beheer.
5.1: Cultuurhistorische objecten de Beijer (SBB)
Het betreft het (eventueel) handhaven van de hoge dam nabij de Beijer. Hier is geen aanvullend beheer
voorzien.
5.2: Vegetatie (SBB)
Zie tabel in hoofdstuk 3.
5.3: Struinroutes (SBB)
De bestaande struinroutes worden zoveel mogelijk behouden. De struinroutes behoeven geen beheer.
5.4: Fiets- en wandelroutes (SBB)
Alle bestaande fiets- en wandelroutes worden zoveel mogelijk behouden. Het beheer wijzigt niet.
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5.5: Millingerdam (RWS)
Tijdelijk beheer
Niet aan de orde.
Eindbeheer
Terreinbeheer: zie ‘Millingerdam’ in tabel in hoofdstuk 3. De Millingerdam dient te worden behouden. De
interventiewaarde is natuurlijk gras met maximaal 10% ruigte. Er is geen wijziging in het reguliere beheer
(intensief maaibeheer in de vorm van twee keer per jaar maaien) voorzien. Er is ook geen aanvullend
beheer nodig.
Millingerdam
5.6: Brug (SBB)
De brug nabij de Oude Waal wordt opgenomen in het hoofdwandelpad en blijft behouden. Hier is geen
aanvullend beheer voorzien.

5.6

6: DELFSTOFWINNING

6.1: Omputlocatie
Tijdelijk beheer (ON)


Terreinbeheer: zie deelgebied ‘4.

oge

eide Molenveld’ en deelgebied ‘5. Instroomweide achter de

Millingerdam’ in tabel in hoofdstuk 3.
Eindbeheer


Terreinbeheer: zie deelgebied ‘4.

oge

eide Molenveld’ en deelgebied ‘5. Instroomweide achter de

Millingerdam’ in tabel in hoofdstuk 3.
6.2: Zandwinplas (SBB)
Tijdelijk beheer
Niet aan de orde.
Eindbeheer
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6
6.1

Beheerorganisatie en
beheerverantwoordelijkheden
BEHEERORGANISATIE

Aangenomen is dat Staatsbosbeheer (SBB), die de huidige beheerder is van de natuurgebieden in de
Millingerwaard, ook het toekomstig beheer van de natuur gaat verzorgen. Hiermee zijn er 4 partners in
het eindbeheer van de Millingerwaard, afgezien van de particuliere gronden die buiten de scope van dit
Beheerplan vallen. Het zijn Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Staatsbosbeheer, gemeente Millingen aan de
Rijn en Waterschap Rivierenland.
De vier beherende instanties hebben tijdens de voorbereiding van de herinrichting regelmatig contact
gehad in een Ambtelijke Begeleidingsgroep. Het voorstel is om een regulier overleg te handhaven tussen
deze
partijen, eventueel geadviseerd door de adviesgroep. De eindbeheerder Staatsbosbeheer haalt jaarlijks de
partijen bijeen voor een schouw van het gebied.
De eindbeheerder Staatsbosbeheer verzorgt het dagelijks beheer en toezicht. Dit houdt onder andere in het
actief opzoeken van gewonde dieren en kadavers en het signaleren en opruimen van vissterfte.
De eindbeheerder is ook het eerste aanspreekpunt voor omwonenden. Zij is goed bereikbaar via een
meldnummer met klachtenafhandeling; dit telefoonnummer staat in ieder geval op de informatieborden in
het gebied. De communicatie over Millingsewaard loopt eveneens via hen.
Het beheer van enkele objecten wordt geregeld via beheerdersverklaringen. Hierbij gaat het om objecten
die in beheer zijn/komen bij RWS en de gemeente Millingen:
1.

Drempel (geul de Beijer) (RWS)

2.

Millingensedam (RWS)

3.

Ontsluitingsweg bewoners Klaverland (verhard) (Gemeente Millingerwaard)

De monitoringtaken worden apart beschreven in hoofdstuk 7.

6.2

BEHEERVERANTWOORDELIJKHEDEN

De taken en verantwoordelijkheden van de partijen met betrekking tot het beheer omvatten:

6.2.1

TIJDELIJK BEHEER

De aannemerscombinatie Boskalis Van de Wetering is als opdrachtnemer (ON) verantwoordelijk voor het
tijdelijk beheer binnen de systeemgrenzen. Tijdelijk beheer geldt niet voor de blijf-af gebieden.
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Voor het tijdelijk beheer is de opdrachtnemer verplicht gebruik te maken van de diensten van
Staatsbosbeheer of Stichting ARK, waarvoor een overeenkomst zal worden gesloten. De periode van
tijdelijk beheer is vanaf het moment dat terreinen beschikbaar zijn tot aan de aanvaarding door de
opdrachtgever.
De KRW-doelstelling dient in 2015 gerealiseerd te zijn. Hiervoor worden de kwelgeulen (1.1.3) en de
kwelkoppen (1.1.4) gerealiseerd. Hiervoor is geen tijdelijk beheer nodig.
De hoogwatertaakstelling van de Millingerwaard dient uiterlijk in 2015, op basis van het Uitvoeringsfase
2015 gerealiseerd te zijn. Echter, het definitief ontwerp wordt pas uiterlijk in 2020 opgeleverd. Om de
hoogwatertaakstelling in de periode tussen 2015 en 2020 te garanderen, is tijdelijk beheer nodig. Het
tijdelijk beheer vanuit rivierkundig oogpunt is van toepassing op de volgende componenten:


Hoofdgeul (1.1.1)



Stroombaangeul (1.1.2)



Droge natuur (1.2)



Omputlocatie (6.1)



Zandwinplas (6.2)

Het bijbehorende tijdelijke beheer van deze componenten is uitgewerkt in hoofdstuk 4.
Aansluitend op het tijdelijk beheer wordt gestart met het eindbeheer. Dit kan gebeuren direct na
uitvoering van de werkzaamheden op een bepaalde locatie, of na oplevering van de totale maatregel.
Voor de waterstaatkundige werken (1.1.6) en de ontsluitingswegen (2.1 t/m 2.4) geldt een
onderhoudstermijn van 12 maanden, aangevuld met een periode waarin voor de datum van oplevering
van het gehele Werk een hoogwatersituatie is opgetreden met een minimale waterstand 15.00 m +NAP ter
plaatse van Pannerdse Kop gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen. Het
bijbehorende tijdelijke beheer van deze componenten is uitgewerkt in hoofdstuk 4.

6.2.2

EINDBEHEER

Een professionele terreinbeheerder
Staatsbosbeheer blijft als professionele natuurbeheerder primair verantwoordelijk voor het terreinbeheer
in de gehele Millingerwaard, met uitzondering van:


de inliggende private eigendommen;



de Millingerdam (in beheer bij Rijkswaterstaat);



de rivieroever aan de rivierzijde van de ontsluitingsweg, vanaf de terp van de voormalige
Waiboerhoeve tot en met de terp Klaverland (Rijkswaterstaat);



de rivierdijk inclusief dijkteen (Waterschap Rivierenland).

Staatsbosbeheer is als terreineigenaar tevens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van:


de parkeerplaats Lange Paal aan de Heerbaan; (bestaand)



de avontuurlijke route en paaltjesroutes door het gebied;



de dam in middendoorontsluiting, inclusief inliggende doorstroomstroomvoorziening;



de uitstroomdrempel in oude toegangsweg naar de Beijer;



de vogelkijkhut Flevohut;



alle rasters, veeroosters en toegangshekken; (inclusief 2 nieuwe veeroosters)



de diverse informatiepanelen, bebording etc.. (bestaand)

Staatsbosbeheer voert ook de monitoring van de vegetatie- en het sedimentbeheer uit.
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Beheer rivierkundige voorzieningen
Rijkswaterstaat blijft verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van:


de kribben en directe rivieroevers;



de rivieroever aan de rivierzijde van de ontsluitingsweg, vanaf de terp van de voormalige
Waiboerhoeve tot en met de terp Klaverland (Rijkswaterstaat);



de Millingerdam, inclusief bermen (bestaand).



Drempel De Beijer

Staatsbosbeheer is als terreinbeheerder verantwoordelijk voor het monitoren van de sedimentatie (en
eventuele erosie) van die delen van de geul met een rivierkundige taakstelling: de stroombaangeul en de
hoofdgeul. Eventueel toekomstige baggeropgave daarvan komt voor rekening van Rijkswaterstaat, maar
zal alleen in samenwerking met – c.q. door – Staatsbosbeheer worden uitgevoerd.
Waterschap


Verantwoordelijk voor het beheer van de waterkeringen (zomer- en winterdijk) tot aan de buitendijkse
teen, inclusief een beheerstrook van 4 meter (stabiliteit en erosiebestendigheid). De waterkeringen
vallen buiten de scope van dit Beheerplan.

Gemeente


Verantwoordelijk voor de gemeentelijke ontsluitingswegen, in dit project de geasfalteerde wegen.



De nieuwe ontsluitingsweg naar Klaverland (object 2.2) komt in beheer en onderhoud bij de Gemeente
Millingen aan de Rijn.

In de onderstaande tabel is bovenstaande in samengevat voor de objecten in de Millingerwaard.
Weergegeven zijn de eigenaar, de dagelijks beheerder en de financier. Deze tabel is opgesteld in 2011, ten
behoeve van bespreking in de Ambtelijke Begeleidingsgroep, en nogmaals besproken in het overleg van 6
april 2012.
Soort

Eigendom

Dagelijks beheer

Financieel

Geulensysteem
Hoofdgeul

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat

1.1.2

Stroombaangeul

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Rijkswaterstaat

1.1.3

Kwelgeulen (vingers)

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

1.1.4
1.1.5

Kwelkoppen
Oude Waal

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer/
Particulier

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

1.1.6.2 Regelwerk Oude Waal

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

1.1.6.3 Drempel De Beijer
1.2
Droge natuur (bij
omputlocatie)

Rijkswaterstaat
Staatsbosbeheer

Rijkswaterstaat
Staatsbosbeheer

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat

1

Rivierenlandschap

1.1
1.1.1

1.1.6

Waterstaatkundige
werken
1.1.6.1 Doorstroomvoorziening
Middenontsluiting

2

Ontsluiting

2.1

Middenontsluitingsweg

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

2.2

Ontsluitingsweg
bewoners
Klaverland/Theetuin
verhard

Gemeente Millingen

Gemeente Millingen

Gemeente Millingen
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2.3

2.4

Soort

Eigendom

Dagelijks beheer

Ontsluitingsweg
bewoners
Klaverland/Theetuin
semiverhard
Fietspad semiverhard

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer/Gemeente Staatsbosbeheer/Gemeente
Millingen
Millingen

Financieel

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer/Gemeente Staatsbosbeheer/Gemeente
Millingen
Millingen

3

Recreatieve
voorzieningen

3.1

Hoofdwandelpad Lange
Paol - Theetuin

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

3.2

Avontuurlijk pad

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

4

Beheersvoorzieningen

4.1

Hoogwatervluchtplaats

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

4.2

Afrastering

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

4.3

Wild-/veeroosters

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

5

Te handhaven
aanwezige objecten

5.1

Cultuurhistorische
objecten de Beijer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

5.2

Vegetatie

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

5.3
5.4

Struinroutes
Fiets- en wandelroutes

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer

5.5

Millingerdam

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

5.6

Brug

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

6

Delfstoffenwinning

6.1

Omputlocatie

Staatsbosbeheer

nvt

nvt

6.2

Zandwinplas

Staatsbosbeheer

nvt

nvt

Tabel 3: Toekomstig beheer objecten met eigenaar, beheerder en financier.
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7
7.1

Monitoring en risicoanalyse
MONITORING

De monitoring heeft betrekking op het aspect veiligheid en de toetsing aan de voorwaarden zoals
opgesteld in het Projectplan Waterwet. Wat betreft het rivierkundige doel bevat dit hoofdstuk een
programma waarbij de ontwikkeling van vegetatie(structuur) en de sedimentatie (bodemhoogten) wordt
gemonitord door de terreinbeheerder (SBB). De financiering is uitgewerkt in hoofdstuk 8.
Op basis van de resultaten van de monitoring stelt de beheerder aanvankelijk elke zes jaar een
evaluatierapport op. Hierin wordt vastgelegd in hoeverre de vegetatieontwikkeling en de sedimentatie
past binnen de vergunde situatie. Voor alle voorgestelde monitoringsfrequenties moet in de praktijk
blijken of deze juist zijn. Als er veel sneller ontwikkelingen zijn dan verwacht met daaraan gekoppelde
negatieve gevolgen, kan de frequentie worden opgevoerd en vice versa.
De voorgestelde evaluatiemomenten kunnen gecombineerd worden met de reguliere evaluaties voor het
ecologisch onderhoud.
Controle (en waar nodig handhaving) van de interventiewaarden dient te geschieden door Rijkswaterstaat
Oost-Nederland als Bevoegd Gezag, voorafgaand aan de hoogwaterperiode. Hiermee wordt gegarandeerd
dat de taakstelling niet in het geding komt door te grote ruwheden. Daarnaast zal het Bevoegd Gezag
(Waterwet) minimaal eens per zes jaar monitoren vanuit hun wettelijke verplichting. Bezien kan worden
of de monitoring van de beheerder en die van het Bevoegd Gezag in één activiteit kan worden gebracht.
Dit in onderlinge afstemming tussen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

7.1.1

MONITORING VEGETATIE

De monitoring in het kader van het rivierkundig beheer omvat het vaststellen van de ruwheid van de
vegetatie: de vegetatiestructuur. Hierbij wordt voor elke legenda-eenheid zoals onderscheiden op de
Vegetatiekaart. Op de Interventiekaart DO is de maximale dichtheid van de vegetatie weergegeven, die is
afgeleid van de Vegetatiekaart DO. De Interventiekaart DO voor de vegetatie is in bijlage 3 opgenomen.
(zie paragraaf 3.1.1).
‘Beheerruimte’
Er is in SNIP2a geen streefbeeldsituatie voor de vegetatie uitgewerkt, zoals dit in andere Ruimte voor de
Rivierprojecten wel is gebeurd. De beheerruimte in de Millingerwaard is te definiëren als het verschil
tussen het verschil in waterstand tussen de actuele situatie en die van de interventiesituatie. De
interventiesituatie geeft daarbij de grens aan van de hoogwaterveiligheid: indien de ruwheden verder
toenemen stijgen de hoogwaterstanden boven het veiligheidsniveau (de “taakstelling”). Er moet dan
worden ingegrepen in de vegetatieontwikkeling. Het ontbreken van een streefbeeld past in het beeld van
‘robuust beheer’ en ‘ongestuurd ontwikkelen’ dat voor de Millingerwaard geldt (zie hoofdstuk 2). Voor
enkele deelgebieden is nu een inhaalslag op het beheer nodig om beneden de interventiewaarde te komen.
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Voor de gebieden met een duidelijke bijdrage aan de hoogwaterdoelstelling, zoals de hoofdgeul (1.1.1),
stroombaangeul (1.1.2) en de instroomvlakte (droge natuur; 1.2) geldt dat er lage ruwheden gelden als
interventiewaarden en er geen sprake kan zijn van ongestuurd ontwikkelen.
De terreinopname en rapportage van de vegetatiestructuur zijn een taak voor de terreinbeheerder (SBB).
Monitoren en evaluatie zal plaatsvinden met een frequentie van eenmaal per zes jaar. Onderdeel van de
evaluatie is de toetsing of de actuele vegetatiestructuur binnen de randvoorwaarden van het projectplan
Waterwet past.

7.1.2

MONITORING SEDIMENT

Voor rivierverruimingsprojecten wordt in het algemeen een dekkende opname van maaiveld- en
bodemhoogten uitgevoerd door de betreffende terreinbeheerder (zie tabel 3 in hoofdstuk 5). De
daadwerkelijke baggeren en verwijderen van de sedimentatie is ook de taak van de betreffende beheerder.
De werkwijze is vastgelegd in de nota Informatievoorziening hoogwaterveiligheid (RWS, 2007). De
monitoring en evaluatie voor dit project zal zich richten op die componenten en deelgebieden waar
rivierverruimende ingrepen hebben plaatsgevonden en waar erosie en sedimentatie te verwachten is. Dit
zijn de hoofdgeul (1.1.1), de stroombaangeul (1.1.2), de droge natuur (1.2) en de drie dammen:
Millingerdam (5.5), de Middenontsluiting (1.1.6.1) en de Drempel (1.1.6.3). Daarbij zijn ook de
morfologische effecten van de Waal vermeld.
Vaargeul en oeverzone Waal
In de rivierkundige rapportage Millingerwaard (ARCADIS, 2012) is geconcludeerd dat de morfologische
effecten binnen de vaargeul verwaarloosbaar zijn. Er is dus geen extra baggerinspanning nodig om de
vaargeul op voldoende vaardiepte te behouden.
Morfologische veranderingen zullen wel optreden nabij de linkeroeverzone van de Waal. Deze wordt
geschat op circa 1.000 m3 per jaar. Het gaat hier om een gemiddelde aanzanding van minder dan 3
centimeter per jaar. Bij een hoogwater betreft dit maximaal 5 centimeter op enkele locaties. Deze gebieden
vallen buiten de scope van het Beheerplan en de bijbehorende beheermaatregelen en -kosten zijn niet
uitgewerkt.
Uiterwaard Millingerwaard
In de rivierkundige rapportage Millingerwaard (ARCADIS, 2012) is aangegeven dat het voorspellen van
morfologische effecten in een uiterwaard omgeven is met grote onzekerheden. Op basis van expert
judgement is de verwachting dat deze effecten voor Millingerwaard relatief klein zijn. De uiterwaard zal
vollopen via het overlopen van de benedenstroomse drempel (8,20 m+NAP). De plas Kaliwaal zal bij deze
afvoeren als een soort sedimentvang fungeren. Bij het meestromen van de uiterwaard bij hogere afvoeren
zal de Millingerdam een belangrijk deel van het bodemtransport afscheiden, type sediment dat zich met
name in de lage waterkolom bevindt. Een groot deel van de Millingerdam ligt gelegen in een buitenbocht,
die in verhouding tot een binnenbocht, minder rijk is aan sediment. Daarentegen ligt de Millingerdam net
benedenstrooms van het splitsingspunt waarbij de sedimentverdeling over de waterkolom niet goed
bekend is. Tot aan afvoeren van 10.000 m3/s blijven de stroomsnelheden in de stroombaangeul beneden de
0,3 m/s. Ongecontroleerde erosie kan dus uitgesloten worden bij deze afvoeren.
Op basis van gebiedservaringen van de huidige situatie blijkt dat in de Millingerwaard wel enige
sedimentatie plaatsvindt: jaarlijkse sedimentatie tussen de 2 en 20mm. Voor dit Beheerplan is uitgegaan
van een gemiddelde sedimentatie van 10mm per jaar.
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De hoofdgeul (1.1.1) en de stroombaangeul (1.1.2)
De diepte van de stroombaangeul is NAP + 4,0 m. Die van de hoofdgeul varieert van NAP +4,0 tot NAP
+5,0m. De geul wordt aangelegd op de ontwerpdiepte. Het systeem is voldoende robuust uitgevoerd om
de sedimentatie en erosie op te vangen, zonder dat daarmee de taakstelling voor de Millingerwaard in het
geding komt. De verwachting is dat deze geulen in 30 jaar maximaal 30cm aanzanden. Het is daarbij de
verwachting dat bij hoge rivierstanden, waarbij de Millingerdam overstroomt, de geulen juist zullen
eroderen.
Met een vlakdekkende mulltibeampeiling (eventueel met een op afstand bestuurd meetboot(je) kunnen
veranderingen van de bodem in kaart worden gebracht. Daarnaast moet ook de hoogte van oevers (ook de
meestal droge delen) bijvoorbeeld met behulp van GPS of laseraltermetrie worden opgemeten.
De meetfrequentie die RWS voorstaat is: in het eerste jaar na oplevering, vervolgens in het derde jaar en
daarna om de 6 jaar. In verband met het verwachte geringe tempo van sedimentatie van de geulen in de
Millingerwaard kan de peiling in het eerste en derde jaar na oplevering door middel van dwarsraaien
worden uitgevoerd. Hierbij zijn 6 raaien voor iedere geul voldoende.
De daarop volgende metingen om de 6 jaar moeten vlakdekkende peilingen van geulbodem en -oevers
zijn volgens de bovengenoemde meetmethoden. Na een eerste hoogwater na oplevering, waarbij de
Millingerdam overstroomt, zal aanvullend een monitoring plaatsvinden van de geuldiepten.
Mocht uit de monitoring blijken dat er netto veel meer sedimentatie plaatsvindt dan nu wordt verwacht,
dan moet in overleg getreden worden met Rijkswaterstaat en worden bezien op welke wijze het eventuele
rivierkundige effect van de sedimentatie het beste kan worden ondervangen. Hierbij kan ook aanvullend
vegetatiebeheer in beeld komen.
Rivierduinen
Het rivierduinlandschap is uniek voor Nederland. De groeiende rivierduinen kunnen echter op termijn
een ongewenste opstuwende werking krijgen. De hoogte van de rivierduinen zal regelmatig worden
gemonitord. Mochten de duinen zodanig veel hoger of omvangrijker worden dan eerder is aangenomen,
dan zijn wellicht maatregelen noodzakelijk om eventuele rivierkundige effecten teniet te doen.
Staatsbosbeheer is bereid constructief met Rijkswaterstaat mee te denken over maatregelen die in dat
geval genomen zouden kunnen worden.
Daarbij kunnen verschillende maatregelen in beeld komen. De eerste mogelijke maatregel is het
‘terugzetten’ van de hoogte of omvang van de duinen.

ok vanuit ecologisch oogpunten kan dit op een

bepaald moment wenselijk zijn om hiermee een nieuwe ontwikkeling van pioniersvegetaties in gang te
zetten. Een tweede mogelijkheid is om elders in het gebied vegetatie weg te nemen, waardoor de ruwheid
van het gebied vermindert. Een derde mogelijkheid is dat elders in het gebied een ingreep wordt gedaan
in de geometrie, door bijvoorbeeld een geul uit te breiden of een oever af te graven.
De afweging van de te nemen maatregel zal een afweging moeten zijn tussen de (ecologische) waarde van
de verschillende deelgebieden, de robuustheid van het resultaat en van de kosten van de verschillende
mogelijkheden.
Millingerdam (5.5), Middenontsluitingsweg (1.1.6.1) en Drempel (1.1.6.3)
De dammen dienen gecontroleerd te worden op stabiliteit en constructie. Tevens dient er na een
hoogwater gecontroleerd te worden op opgetreden erosie van de dammen. Ook eventuele overmatige
aanzanding achter de dam als gevolg van een hoogwater dient verwijderd te worden. Het is de
verwachting dat dit in het gebied niet of minimaal zal optreden.
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7.2

RISICOANALYSE

7.2.1

RISICO’S TIJDENS OVERGANGSFASE

Wilgenopslag
Op vergravingslocaties met een natte gradiënt treedt snel een omvangrijke wilgenopslag op.
Beheersing: direct na ontgraving dient de oever onder steil talud te worden afgewerkt. Op de zandige
gronden, die hoger gelegen zijn treedt dit risico nauwelijks op.
Afstemming met de Flora en Faunawet
Door onvoldoende afstemming met de eisen uit de Flora en Faunawet (FFW) kunnen bestaande
natuurwaarden aangetast worden. Eisen vanuit FFW zijn verwerkt in het ecologisch werkplan, zoals
maatregelen om de Bever te beschermen.

7.2.2

RISICO’S NA UITVOERING

Baggerbezwaar blijkt groter dan verwacht
Beheersing: Na aanleg goed monitoren in Waal, nevengeulen en op de uiterwaarden, om te toetsen of de
voorspelde morfologische effecten optreden (locatie en omvang). Op basis daarvan indien nodig het
beheer aanpassen en eventueel aanvullende mitigerende maatregelen ontwerpen. Hierbij gaat het zowel
om de morfologische effecten in de Waal als in de geulen: bodemveranderingen, oevererosie, ontwikkeling
banken/ eilanden in de geulen, met name in de hoofdgeul en stroombaangeul. De kans hierop is gering.
Andere natuurlijke vegetatieontwikkeling dan voorzien op Vegetatiekaart DO
Beheersing: De rivierkundige consequenties in beeld brengen in geval van hogere ruwheden. Eventueel
dient gekeken te worden naar herijken en aanpassen interventiewaarden.
Ondermijning van oevers/ constructies door oevererosie langs de geulen
Beheersing: Ook hier geldt dat naast de voorziene beschermingsmaatregelen in de geulen monitoring
noodzakelijk is om te toetsen of op andere (dan de nu reeds onderkende locaties) plaatsen hoge snelheden
en erosie tot dreigende instabiliteit van constructies leiden. Eventueel zijn daar dan aanvullende
beschermingsmaatregelen noodzakelijk. De kans hierop is zeer gering.
Verruiging en verbossing door ontoereikend dagelijks beheer
De vegetatie is niet in de hand te houden. Het dagelijkse beheer voldoet niet, waardoor met een hogere
frequentie dan gedacht cyclisch ingegrepen moet worden.
Beheersing: ieder voorjaar wordt met de schouw de staat van het gebied en de kudde bezien; eventuele
benodigde aanpassingen in graasdruk kunnen dus ieder jaar doorgevoerd worden. Wanneer vaker
ingegrepen moet worden, gaat dit met hoge extra beheerkosten gepaard. De kans hierop is gering.
Verruiging en verbossing door wegvallen tussentijds beheer
Door een te late start met het beheer, kan vegetatiesuccessie in de eerste jaren zeer snel plaatshebben; het
beheer begint dan met een achterstand. De rivierveiligheid neemt in dat geval af door een verlaagde
doorstroomcapaciteit van de uiterwaard, en snel ingrijpen is vereist.
Beheersing: dit wordt ondervangen door tijdig te starten met het beheer en de voorbereidingen daarop.
Het interim-beheer gedurende de uitvoering zal deel uit moeten maken van de aanbesteding voor
uitvoering van de inrichtingsmaatregelen.
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Verdere klimaatverandering
Om een hogere lange termijn doelstelling te halen, zijn aanvullende maatregelen nodig bovenop het
bestaande plan. De kans hierop is reëel. Hierbij kan gedacht worden aan:


aanpassen vegetatiebeheer in het gebied. Dit heeft gevolgen voor het ruimtelijke en ecologische
perspectief (N2000 waarden). Er moet een intensiever beheer wordt toegepast, dit leidt naar
verwachting tot hogere kosten;



de kruinhoogte van de drempels kunnen verder verlaagd worden. Dit zal effect hebben op het
baggerbeheer, de kosten zullen toenemen.

Als dit ondervangen is, leidt het verwijderen van objecten niet tot ingrijpende veranderingen in het
beheer.
Ontoereikende partners
Het uitvallen van beherende partijen of het onvoldoende uitvoeren van de beheertaken, bijvoorbeeld door
te weinig financiële middelen of capaciteit.
Beheersing: In de beheerovereenkomst is dit risico afgevangen. In dit geval moet een andere partij het
beheer op zich nemen; dit zal zowel beheer- als financiële consequenties met zich meebrengen.
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8
8.1

Voorlopige raming meerkosten
beheer en onderhoud
INLEIDING

In de hoofdstukken 4 en 5 is een beschrijving gegeven van de tijdelijke en eindbeheermaatregelen die
moeten leiden tot de ontwikkeling en instandhouding van het dynamisch riviersysteem.
In dit hoofdstuk is een methodiek beschreven voor de berekening van de kosten van de nieuwe
beheermaatregelen. Aan elke beheermaatregel is een eenheidsprijs gekoppeld. Met behulp van deze
eenheidsprijzen zijn de beheerkosten per type beheer (tijdelijk beheer of eindbeheer) of per beheerder
inzichtelijk.
De berekening wordt op een dusdanige wijze uitgevoerd, dat de uitkomsten vergelijkbaar zijn met andere
Ruimte voor de Rivier-maatregelen. Hiervoor is uniformiteit noodzakelijk voor de tijdsduur en de scope.
De volgende uitgangspunten dienen te worden gehanteerd (Memo PDR/ B&O, 27 november 2008):
1. Binnen de scope vallen:
a. vast onderhoud (jaarlijks of klein onderhoud);
b. variabel onderhoud (groot onderhoud), exclusief vervanging van de gehele constructies.
Wat niet meegenomen wordt in de voorlopige raming, zijn:


BTW;



Voorbereidingskosten, administratiekosten en toezicht op het werk;



Schadeherstel: het herstellen van schade ten gevolge van het optreden van een ongewenste gebeurtenis
om zodoende het beheerde object weer aan de eisen en beschikbaarheid te laten voldoen.



Voorlopige raming voor monitoring vegetatie. Aangenomen is dat dit reeds onderdeel uitmaakt van
het huidige beheer door SBB;



Voorlopige raming voor begrazing door runderen/ paarden (inclusief toezicht). Aangenomen is dat dit
reeds onderdeel uitmaakt van het huidige beheer door SBB;



Opbrengsten voortkomend uit het maaien van agrarische - en natuurgebieden (gebruik maaisel als
veevoer op agrarische bedrijven).

8.2

MEERKOSTEN

Meerkosten voor het beheer en onderhoud zijn aan de orde voor:
1. Het aanvullende terreinbeheer dat noodzakelijk is voor het voorkomen van overmatige verruiging en
verbossing van de droge natuur bij de omputlocatie. Dit vraagt jaarlijks een extra inspanning van
Staatsbosbeheer. Het rivierkundig vegetatiebeheer van het hele gebied zal worden betaald door RWS
conform de overeenkomst tussen de Staat en SBB; (zie verslag overleg beheerplan 8 november 2012)
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2. Het periodiek onderhoud van de waterstaatkundige werken;
3. Het beheer en onderhoud van de nieuw aan te leggen ontsluiting (wegen, fiets- en wandelpaden);
4. Periodiek sedimentbeheer van de hoofdgeul en de stroombaangeul. De kosten voor het
sedimentbeheer (inclusief monitoring) van deze geulen zijn voor financiering van Rijkswaterstaat.
In bijlage 6 is een overzicht gegeven van alle beheersactiviteiten zowel voor het tijdelijk beheer als voor het
eindbeheer per object uit de objectenboom. Hierbij is aangegeven welke beheermaatregelen met welke
frequentie moet worden uitgevoerd. Op basis van dit overzicht is aan de hand van eenheidsprijzen een
indicatieve raming gemaakt. De jaarlijkse meerkosten van het eindbeheer bedragen indicatief ongeveer
€280.000.

it is exclusief de kosten voor het tijdelijk beheer van ongeveer € 25.000.

Inmiddels is met de Projectdirectie Ruimte voor de Rivier afgesproken dat voor de financiering van het
vegetatiebeheer wordt aangesloten bij de afspraken die zijn neergelegd in de overeenkomst
'samenwerking Staat en Staatsbosbeheer, voor een veilig, mooi en natuurlijk rivierengebied`, die is
getekend op 19 december 2012. In deze overeenkomst is vastgelegd dat het vegetatiebeheer, dat
noodzakelijk is voor het handhaven van de veiligheid (het veiligheidsbeheer of rivierkundig
vegetatiebeheer), wordt betaald door Rijkswaterstaat.
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Bijlage 1
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Bijlage 2

Verificatie

De vereiste onderdelen voor dit SNIP 3 Beheer- en onderhoudsplan Millingerwaard zijn benoemd in:
1. Bijlage 2: Beheer en onderhoud (criterium 9) uit Werkwijzer voor beoordelen rivieringrepen, RWS
Oost-Nederland (29 januari 2010);
2. Producteisen uit paragraaf 4.11.5 (eisen 125 en 126) uit Vraagspecificatie 2, DLG (15 april 2011);
3. Eisen uit Vraagspecificatie 1, DLG (15 april 2011).

Bijlage 2.1

Eisen vanuit RWS-ON en
PDR

Onderstaande tabel geeft weer waar deze vereisten zijn terug te vinden.
Vereisten uit Werkwijzer beoordelen rivieringrepen

Is te vinden in:

Nadere uitwerking van de beheervisie in de vorm van een (concept)beheerplan voor
het uitgewerkte voorkeursalternatief. Dit beheerplan moet tenminste beschrijven:
- de beheerorganisatie;

Zie hoofdstuk 6

- de beheer en onderhoudsmaatregelen;

Zie hoofdstuk 3 en 5

- de financiering van de (meer-)kosten van beheer en onderhoud.

Zie hoofdstuk 8

Beschrijving van de monitoringsinspanning

Zie hoofdstuk 7

Instemming met de beoogde beheerders en/of eigenaren over eigendom en b&o na

Er is geen formele

realisatie van de maatregel

beheerovereenkomst
getekend.
Wel zijn de opmerkingen
verwerkt van RWS (19-9)
en SBB (overleg 8/11 en
22/11)

Bijdragen vanuit b&o aan (voor)ontwerp projectbesluit

Objecten overgenomen uit
adviesnota, met
bijpassende beheereisen

Bijdragen vanuit b&o aan (concept) vergunningaanvragen

Zie vergunningaanvragen

Risico’s en beheersmaatregelen ten aanzien van b&o.

Zie hoofdstuk 7

Tabel 4 Eisen vanuit RWS-ON en PDR aan SN IP 3 Beheer- en onderhoudsplan.
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Bijlage 2.2

Eisen vanuit DLG

Vereisten uit Vraagspecificatie 2

Is te vinden in:

Eis 125: Beheer en onderhoudsplan
Voor de objecten opgenomen in de WBS dient een beheer- en onderhoudsplan te worden opgesteld. Het plan dient:
T.b.v. het b&o ten minste te worden uitgewerkt voor de periode tot

Zie hoofdstukken 3 en 5

oplevering en daarnaast ten behoeve van het b&o na oplevering
Ten minste te worden uitgewerkt voor alle objecten waar in de toekomst b&o op plaats

Zie hoofdstuk 3 en 5: voor

vindt

zover beheer afwijkt van
de huidige situatie

Aansluiten op het toekomstige b&o en op de ontwikkeling volgens de Vegetatiekaart.

Zie hoofdstuk 2, bijlage 3

Per object het door de Opdrachtnemer uit te voeren b&o tijdens en na de

Zie hoofdstuk 5

realisatiefase te beschrijven;
Per Object de relevante gegevens uit het ontwerp en de realisatie vast te leggen

Zie hoofdstuk 4

Voorafgaand aan de werkzaamheden ingediend en geaccepteerd te zijn waarna

Plan wordt voor start

vervolgens gestart mag worden met de uitvoeringswerkzaamheden

uitvoering ter toetsing en
ter acceptatie bij DLG en
PDR/RWS-ON ingediend

Het beheer en onderhoud daarbij aan te laten sluiten op de wijze van beheer en

Zie hoofdstuk 2

onderhoud van toekomstige beheerders
Eis 126: Onderhoudsplan
Voor de objecten opgenomen in de WBS dient tevens een onderhoudsplan te worden opgesteld, over te dragen aan
de toekomstige beheerders/eigenaren. Het onderhoudsplan dient:
Per object of cluster van objecten, geclusterd naar de toekomstige beheerder of

Zie hoofdstuk 5

eigenaar, een beschrijving te geven van het onderhoud, waarbij onderscheid dient te
worden gemaakt naar periodiek benodigd onderhoud en groot onderhoud
Per object het door de Opdrachtnemer reeds tijdens de realisatiefase uitgevoerde

Buiten scope beheerplan:

onderhoud te beschrijven

Plan wordt voor start
uitvoering ter toetsing en
ter acceptatie

Per Object de relevante gegevens uit het ontwerp en de realisatie vast te leggen

Buiten scope beheerplan:

dit kan pas na
oplevering opgesteld
worden (men vraagt
om revisiegegevens en
uitgevoerde
onderhoud.)
Een onderhoudskalender te bevatten

Zie hoofdstuk 5, bijlage 6

Een overzicht te bevatten met de te verwachten onderhoudskosten.

Zie hoofdstuk 8 bijlage 6

Tabel 5 Eisen vanuit DLG (Vraagspecificatie deel 2)
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Vereisten uit Vraagspecificatie 1

Is te vinden in:

Eis 0-P-4:

Zie bijlage 2 met

Op basis van de eisen zoals opgenomen in document “Modeleerprotocol hydraulische

Vegetatiekaart DO en

ontwerpopgave Millingerwaard” dient ON met gekwalificeerd personeel op basis van

Interventiekaart DO (is

het Definitief Ontwerp het rivierkundig model te ontwerpen, door te rekenen en

reeds hydraulisch

rekening houdend met de mijlpaal zoals opgenomen in het contract, aan te

doorgerekend)

tonen dat wordt voldaan aan eis 0-FE-1.1.
Eis 0-A-19:

Zie hoofdstukken 3 en 5:

Gedurende de uitvoering dient ongewenste begroeiing, zoals hout- en wilgenopslag,

tijdelijk beheer en

distels e.d. zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen te zijn voorkomen/bestreden

onderhoud

(inclusief wortels).
Toelichting: met het alleen toegankelijk maken van de betreffende zones voor vee
wordt niet geacht te zijn voldaan aan deze eis.
Eis 0-A-20:

Zie hoofdstukken 3 en 5:

Het beheer tijdens de uitvoering dient te worden uitgevoerd rekening houdend met de

tijdelijk beheer en

aanwezigheid van de bestaande kuddes.

onderhoud

Toelichting eis: Afstemming dient plaats te vinden met Staatsbosbeheer en Stichting
Ark.
1.1.6.-A-2 (waterstaatkundige werken) en 2-A-2 (ontsluiting):

Zie hoofdstukken 5:

De onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden aangevuld met een periode waarin voor

tijdelijk beheer en

de datum van oplevering van het gehele Werk een hoogwatersituatie is opgetreden

onderhoud

met een minimale waterstand 15.00 m +NAP ter plaatse van Pannerdse Kop
gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen.
Tabel 6 Eisen vanuit DLG (Vraagspecificatie deel 1)

076534886:C - Vrijgegeven

ARCADIS

43

Beheer- en onderhoudsplan Millingerwaard

Bijlage 3

Kaartmateriaal

Alle zijn los bijgevoegd.
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Bijlage 3.1

Vegetatiekaart DO

Bijlage 3.2

Interventiekaart DO

Bijlage 3.3

Kaart beheereenheden
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Bijlage 4

Objectenkaart

Los als PDF bijgevoegd.
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Bijlage 5

Beheerafspraken per
deelgebied

Los als één PDF bijgevoegd.
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Bijlage 5.1

Oude Waal

Bijlage 5.2

Kekerdomse Waard

Bijlage 5.3

Millingerhof

Bijlage 5.4

Hoge Weide Molenveld

Bijlage 5.5

Instroomweide achter de
Millingerdam

Bijlage 5.6

Rivieroever voor de
Millingerdam

Bijlage 5.7

Centrale kleiwinningen

Bijlage 5.8

Hoge weide achter het
Colenbrandersbos
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Bijlage 5.9

Terp voormalige
Waiboerhoeve

Bijlage 5.10

Colenbrandersbos

Bijlage 5.11

Klaverland

Bijlage 5.12

Millingerduin

Bijlage 5.13

Terp voorheen Klaverland

Bijlage 5.14

Kwelgeulen

Bijlage 5.15

Stroombaangeul

Bijlage 5.16

Centrale geul
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Bijlage 6

Voorlopige kostenramingen

Bijlage 6.1

Tijdelijk beheer

Los als PDF bijgevoegd.

Bijlage 6.2

Eindbeheer

Los als PDF bijgevoegd.
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