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Wat is onze opdracht en aanpak?

Waar moet u aan denken bij een

hoogwatergeul?

Wat zijn uw ideeën en suggesties voor de

ligging, werking en inrichting van de geul?

Wat ga ik u vertellen



Verken de (on)mogelijkheden van een

hoogwatergeul, rivierkundig maar ook op

andere thema’s, ervan uitgaande:

- dat de geul er komt;

- u bereid bent om daarover mee te denken.

Resultaat: meer inzicht voor u en voor ons

Onze opdracht



a. Randvoorwaarden en uitgangspunten

- doelstellingen: aanleiding van het project

- randvoorwaarden: beleid en wet- & regelgeving

- wensen: ambities betrokkenen

- beoordelingskader: relevante criteria

- bouwstenen: rivierkundig en landschappelijk

1e helft februari 2014

Bespreking met klankbordgroep en experts

Onze aanpak



b. Alternatieven bepalen

- uitwerken 3 alternatieven (overstroomfrequentie,

dimensies (effect MHW) en inrichting

- rivierkundige doorrekening (optioneel)

- hydrologische doorrekening (optioneel)

Begin maart 2014

Bespreking met klankbordgroep en experts

Onze aanpak



c. Oplevering rapport bandbreedte

- meer gevoel voor (on)mogelijkheden

hoogwatergeul

- lijst met vragen die de klankbordgroep

beantwoord wil zien voor een hoogwatergeul

bespreekbaar is

Eind maart 2014

Bespreking met klankbordgroep

Onze aanpak



Hoofddoelstelling

Het verhogen van de waterveiligheid door te zorgen

voor een waterstanddaling op de Waal bij

maatgevend hoogwater van minimaal 45 cm

Nevendoelstelling

Benutten van meekoppelkansen op het gebied van

recreatie, energie en agrarisch gebruik voor

ontwikkeling van het gebied zelf zonder significante,

negatief effecten op het hoofddoel

Doelstellingen hoogwatergeul



Waar praten we over?

Een waterstandsverlaging van 45 cm op de Waal

betekent een afvoer van 3.000 m3/s door de

hoogwatergeul Varik Heesselt



<………………………..>Dimensies inlaat (vaste drempel)



<………………………..>Afmetingen van de geul (vaste drempel)



Waar praten we over?



Waar praten we over?

Een te smalle of te hoge inlaatdrempel betekent

minder afvoer door de geul en minder verlaging op

de Waal

Een geul die te klein is voor de afvoer, stroomt

over en is onveilig

De hoogte van de dijken van de geul zijn gelijk

aan de hoogte van de bandijk



Waar praten we over?



Waar praten we over?



Waar praten we over?



Vragen aan u

Welke kwaliteiten heeft het gebied nu?

Wat zijn uw wensen voor de geul?

- wonen, landschap en cultuurhistorie

- recreatie

- landbouw en energie

- aanleg en onderhoud

U mag van mening verschillen (geen discussie)

Vijf minuten per flap, bij de bel doordraaien



Kwaliteiten op dit moment



<………………………..>Wensen en ambities

Onderwerpen Wensen en ambities

Zo min mogelijk sloop van woningen en andere opstallen

Versterken leesbaarheid en oriëntatie van het gebied

Behoud weidsheid en openheid van de komgebieden (gezien vanaf de Waalbandijk)

Behoud waardevolle zichtlijnen vanaf de dijk en creëren nieuwe zichtlijnen

Versterken waterfronten en riviergebonden bedrijvigheid

Rekening houden met de cultuurhistorische ensemblewaarde 'De Waaldorpen van
Ophemert naar Neerijnen' (Landschapsontwikkelingsplan 2008)

Wonen, landschap
cultuurhistorie

Behouden en accentueren herkenbaar ensemble van uiterwaarden, dijken en
achterland (oeverwallen en komgebieden)

Intensiever en veiliger gebruik van het zwemwater in de voormalige kleigaten

Kleinschalige natuurlijke en recreatieve ontwikkelingen met instandhouding
kleinschalig cultuurlandschap

Recreatie

Meekoppelen kleinschalige recreatieve ontwikkelingen (zoals bungalowpark Hof van
Waarden)

Landbouw en energie Benutten kansen voor energiewinning nieuwe dijken

Voldoende onderhoud om het gebied open te houden

Aandacht voor faseringsmogelijkheden en meekoppelkansen met betrekking tot
grondstromen

Aanleg en onderhoud

Een gesloten grondbalans voor verontreinigde grond



Wat is onze opdracht en aanpak?

Waar moet u aan denken bij een

hoogwatergeul?

Wat zijn uw ideeën en suggesties voor de

ligging, werking en inrichting van de geul?

Wat zou ik u vertellen



Hoogwatergeul Varik Heesselt

Bepaling bandbreedte

Klankbordgroep d.d. 5 februari 2014

MIRT2-Verkenning


