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 SAMENVATTING 

Rivierbeheer van het verlaagde Zomerbed 

Het beheer en onderhoud van de rivierbedding is gericht op het in stand houden van de functionaliteit van 

de Zomerbedverlaging en op het beheersen van risico’s voor objecten in en langs de rivierbedding.  

 

Het doel van Zomerbedverlaging is het realiseren van een waterstandsverlaging bij MHW van 21 cm bij 

Zwolle (km 980). Bij oplevering levert de Zomerbedverlaging een verlaging van de waterstand op van 21,6 

cm. De marge voor het beheer is dus klein.  

 

De risico’s zijn het gevolg van de volgende morfologische veranderingen die na aanleg van de 

Zomerbedverlaging worden verwacht: 

– sedimentatie direct benedenstrooms van de bovenstroomse rand van de vergraving. Gemiddeld 

wordt 65.000 m
3
/jaar aan sedimentatie verwacht, maar dit is een onzekere voorspelling (± 50%). 

De mate van sedimentatie is ook sterk afhankelijk van de hoogte en duur van afvoergolven. 

Sedimentatie zal waarschijnlijk plaatsvinden in de vorm van een sedimentatiefront. 

Benedenstrooms van het sedimentatiefront wordt geen significante sedimentatie verwacht, maar 

daarover bestaat geen zekerheid; 

– bij drempels in het langsprofiel wordt erosie verwacht, benedenstrooms van drempels wordt 

sedimentatie verwacht; 

– aan de benedenstroomse rand wordt voortschrijdende erosie verwacht (inschatting 32.500 m
3
/jaar); 

– aan de bovenstroomse rand bestaat het risico van terugschrijdende erosie. Omdat de 

modelberekeningen geen terugschrijdende erosie voorspellen is dit risico beperkt, maar het is niet 

uit te sluiten; 

– Buiten de ontgravingscontour wordt geen erosie verwacht, maar plaatselijk valt dat niet uit te 

sluiten. Als dat optreedt levert dat voor sommige constructies en objecten aan weerszijden van de 

vergraving een risico op.  

 

Op hoofdlijnen komt het beheer en onderhoud van de rivierbedding op het volgende neer: 

– het monitoren van de bodem door de bodemhoogte in te meten na het hoogwaterseizoen; 

– toetsen of interventiewaarden worden overschreden. Er is een ondergrens voor de bodemhoogte 

van de rivierbedding (om te voorkomen dat de bodem te diep of te steil wordt) en een bovengrens 

voor de bodemhoogte (om te voorkomen dat de bodem te ondiep wordt); 

– het baggeren en/of aanvullen van de bodem als interventiewaarden worden overschreden; 

– het aantonen dat de bodemhoogte (weer) voldoet door in te meten voor het hoogwaterseizoen. 

 

Omdat het verloop van sedimentatie- en erosieprocessen onzeker is, dient in de periode 2015-2019 de 

bodemhoogte tussen rivier km 992,0 en 1002,0 regelmatig te worden ingemeten. Dat moet jaarlijks 

gebeuren vóór het hoogwaterseizoen en na het hoogwaterseizoen, dus 2 metingen per jaar. Voor de 

periode na 2019 wordt het monitoringsprogramma op basis van de ervaringen tot 2019 bijgesteld. 

 

In en langs de rivierbedding zijn alle objecten benoemd die moeten worden beheerd. Ze staan op kaart in 

de Bijlagen 1 tot en met 3. Voor elk van de objecten is aangegeven wat de beheermarge is, en is een 

interventiewaarde gegeven. De belangrijkste interventiewaarden zijn: 

– Als de hoeveelheid neergeslagen sediment groter is dan 55.000 m
3
 dient dit te worden verwijderd 

(onderhoudsbaggerwerk). De verwachting is dat jaarlijks, of vrijwel jaarlijks onderhoudsbaggerwerk 

plaats moet vinden; 
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– Als er bij de bovenstroomse rand van de vergraving terugschrijdende erosie optreedt behoeft dit 

niet direct te worden hersteld, tenzij het risico’s oplevert voor objecten langs de rivier. Het 

geërodeerde sediment wordt immers direct benedenstrooms van de rand weer neergelegd. Feitelijk 

treedt er een verflauwing van het talud in langsrichting op. Dat levert geen nadelige effecten op en 

gaat niet ten koste van de functionaliteit. De toetsing op de hoeveelheid neergeslagen sediment 

wordt daarom uitgevoerd op het gebied van 400 m stroomopwaarts van de vergraving, tot aan de 

benedenstroomse rand van de vergraving (km 992,5 tot 1000,6); 

– Bij onderhoudsbaggerwerk dient het volume aan neergeslagen sediment te worden verwijderd, 

vanaf de bovenstroomse rand van de ontgraving (km 992,9) en vervolgens stroomafwaarts. Daarbij 

dient zoveel mogelijk de bodemligging van het referentieontwerp te worden hersteld; 

– Erosiekuilen behoeven niet te worden opgevuld, tenzij de stabiliteit van objecten in en langs de 

rivierbedding wordt bedreigd. Hiervoor zijn heldere criteria opgenomen in paragraaf 3.7; 

– Terugschrijdende erosie aan de bovenstroomse rand dient te worden hersteld door middel van het 

storten van opgebaggerd sediment. Dit moet gebeuren als er erosie optreedt bovenstrooms van 

992,6; 

– Voortschrijdende erosie aan de benedenstroomse rand van de vergraving moet worden 

voorkomen, omdat dit leidt tot verspreiding van verontreinigd sediment, dat ligt in het traject tussen 

1000,9 en 1006. De beheerruimte is klein (300 m) en leidt waarschijnlijk tot de noodzaak jaarlijks 

het geërodeerde volume door middel van storten van sediment aan te vullen. 

 

Beheer van de rivierbedding bij constructies en waterkeringen 

Bij constructies in en langs de rivier is beschreven zijn interventiewaarden voor de hoogte van de 

rivierbodem kwantitatief beschreven. In de realisatiefase moeten ze verder worden uitgewerkt in kaarten 

met de laagst toelaatbare bodemhoogte (ondergrens) en de hoogst toelaatbare bodemhoogte 

(bovengrens). 

 

Op de meeste plaatsen is er afstand tussen de insteek van de vergraving en objecten zoals de primaire 

waterkering en de kademuren. Daar wordt het hiervoor beschreven beheer toegepast: monitoren na het 

hoogwaterseizoen, indien nodig maatregelen nemen en vóór de aanvang van het volgende 

hoogwaterseizoen aantonen dat de situatie voldoet. 

 

Op een beperkt aantal locaties ligt de insteek van de vergraving relatief dicht bij deze objecten en is de 

beheerruimte klein of zelfs 0. Deze locaties zijn te vinden op bijlage 2. Het betreft locaties waar de 

objecten “BZ-10, Rivierbodem binnen beschermingszone primaire waterkering” en/of “BZ-6, Rivierbodem 

bij kades Kampen” grenzen aan de insteek van de vergraving. De verwachting is dat de rivierbodem bij 

deze objecten zal aanzanden. Als er echter erosie plaatsvindt, moet er worden ingegrepen om te zorgen 

dat de stabiliteit van de rivierbodem niet afneemt. Om voldoende zekerheid te hebben geldt hier een 

strenger beheerregime. Na oplevering van deze delen van de rivierbodem dient al tijdens het eerste 

hoogwater de bodemligging te worden gemeten. Als dan blijkt dat er geen erosie optreedt, kan voor de 

hoogwaterseizoenen daarna het normale beheerregime gevolgd. Als blijkt dat er erosie optreedt, moet 

onmiddellijk worden ingegrepen en moet de bodem worden vastgelegd.  

 

Beheer- en onderhoud Uiterwaardmaatregelen 

In vijf uiterwaarden worden maatregelen genomen in het kader van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 

en realisatie van de doelen van het project Stroomlijn. Het Beheer- en Onderhoudsplan beschrijft voor 

deze uiterwaarden het streefbeeld van de vegetatie dat moet worden gehandhaafd teneinde aan de eisen 

van het project te kunnen voldoen: 
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– De eis van doorstroombaarheid van het gebied tijdens maatgevend hoogwater vormt de basis voor 

het beheer en onderhoud. De hydraulische ruwheid van het gebied binnen duidelijke grenzen 

onderhouden worden;  

– In de uiterwaarden wordt nieuwe natuur ontwikkeld en wordt de bestaande natuur in stand 

gehouden. Dit vergt specifiek natuurbeheer. 

 

In het project wordt gekoerst op de ontwikkeling van patroonnatuur, waarbinnen zo veel mogelijk ruimte 

wordt vrijgelaten voor natuurlijke processen. Patroonnatuur heeft betrekking op graslanden, zoals 

Kievitsbloemhooiland en vormen van extensief agrarisch natuurbeheer. De locaties en ruimte waarbinnen 

natuurlijke processen mogen spelen zijn beperkt. Het betreft de natuurdoeltypen Stroomdalgrasland, 

Zachthoutooibos en Hardhoutooibos.  

  

Het vegetatie-eindbeeld voor de uiterwaarden is op kaart weergegeven in Bijlage 4. De 

uiterwaardmaatregelen bevatten ten opzichte van de situatie na oplevering de volgende ruimte voor 

verruiging en natuurlijke successie: 

– Rietmoeras buiten de stroombaan: verruiging tot 5% wilgenopslag; 

– Rietmoeras binnen de stroombaan: geen verruiging toegestaan; 

– Zachthoutooibos: volledige ontwikkeling tot het eindstadium; 

– Hardhoutooibos: volledige ontwikkeling tot het eindstadium. 

 

Voor alle andere vegetatietypen geldt dat er geen ruimte is voor verruiging, en dat dus een strak 

vegetatiebeheer noodzakelijk is. Dat past goed bij die natuurdoeltypen.  

 

Om dit vegetatie eindbeeld te kunnen handhaven zijn alle arealen en objecten in de uiterwaarden 

beschreven en is het beheer beschreven. De objecten zijn op kaart weergegeven in Bijlage 5. Voor de 

volgende natuurdoeltypen is het beheer nader uitgewerkt en gekoppeld aan monitoring: 

– Kievitsbloemhooiland; 

– Rietmoeras; 

– Natuurlijk grasland – plas dras; 

– Hardhoutooibos; 

– Stroomdalgrasland; 

– Zachthoutooibos; 

– Nevengeul en hank; 

– Wandelpaden en onderhoudspaden. 

 

Voor het beheer is zoveel mogelijk aangesloten bij de eisen die er worden gesteld vanuit het 

subsidiestelsel Subsidie Natuur en Landschap (SNL).  
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1 AANLEIDING, DOELSTELLING & INITIATIEF 

1.1 Aanleiding voor de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 

Ruimte voor de rivier 

De hoogwatersituaties van 1993 en 1995 hebben aangetoond dat de bescherming van het rivierengebied 

in Nederland blijvende aandacht vraagt, temeer omdat er rekening mee gehouden wordt dat de 

rivierafvoeren in de toekomst verder zullen toenemen. Op de korte termijn dient er daarom uitgegaan te 

worden van een toename van de maatgevende rivierafvoer tot 16.000 m
3
/s bij Lobith. 

 

In de Planologische Kernbeslissing “Ruimte voor de Rivier” (verder ‘de PKB’), die vanaf 26 januari 2007 

van kracht is, zijn door het Rijk doelstellingen opgenomen voor de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van 

het rivierengebied. In de PKB is gekozen voor een trendbreuk in de wijze van bescherming tegen 

overstromingen, waardoor niet steeds zal worden gegrepen naar dijkversterking, maar zoveel mogelijk zal 

worden ingezet op maatregelen die de rivier meer ruimte geven en hoge waterstanden voorkomen. Met 

deze keuze is een gedeeltelijke herinrichting van het rivierengebied onontkoombaar, (PKB deel 4). 

 

In de PKB is een samenhangend pakket aan maatregelen vastgelegd, om in 2015 te voldoen aan het 

vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de Rijntakken. Dit niveau dient in overeenstemming te 

zijn met de maatgevende afvoer van 16.000 m
3
/s bij Lobith. Dit waarborgen van de veiligheid is de 

hoofddoelstelling van de PKB. De tweede doelstelling is het leveren van een bijdrage aan het verbeteren 

van de ruimtelijke kwaliteit. In de PKB Ruimte voor de Rivier zijn vervolgens ruim 30 maatregelen 

vastgelegd in het zogenaamde Basispakket. Gezamenlijk moeten deze maatregelen er toe leiden dat de 

veiligheid vóór eind 2015 op het gewenste niveau wordt gebracht. De maatregelen uit het Basispakket 

worden weergegeven in Afbeelding 1-1. 

 

Naast het bereiken van de hoogwaterveiligheid, heeft de PKB Ruimte voor de Rivier ook tot doel een 

bijdrage te leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Het project 

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel draagt bij aan deze twee doelen. 

 

1.2 Keuze voor Zomerbedverlaging is gemaakt in de PKB 

In de PKB Ruimte voor de Rivier zijn verschillende type maatregelen en locaties beoordeeld om de 

waterveiligheid langs de Nederlandse rivieren eind 2015 weer op het gewenste veiligheidsniveau te 

brengen. Bij de gemaakte keuzen voor de maatregelen bij de IJssel heeft een aantal overwegingen een rol 

gespeeld. Van belang bij de overwegingen is dat de combinatie van de relatief hoge taakstelling voor de 

lange termijn en de hoge ruimtelijke kwaliteit, het selecteren van maatregelen langs de IJssel tot een 

specifiek probleem maakt.  
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Afbeelding 1-1 Basispakket maatregelen Ruimte voor de Rivier (bron; www.ruimtevoorderivier.nl) 

 

Uit de PKB deel 4 en het bijbehorende MER is een aantal overwegingen te herleiden die een rol hebben 

gespeeld bij de keuze voor de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. In de strategische beleidskeuzen is 

opgenomen dat de huidige buitendijkse landschappelijke, geomorfologische, natuur- en cultuurhistorische 

waarden langs de IJssel zo min mogelijk mogen worden aangetast. In het Regionaal Ruimtelijk Kader 

(RRK) is de huidige kwaliteit van de gehele IJsselvallei, met name van het buitendijkse gebied, als hoog 

aangemerkt. Veel uiterwaarden zijn in dit RRK opgenomen als ‘handhavingsgebied’ respectievelijk 

‘aanpassingsgebied’ (PKB deel 4). Daarnaast geldt dat een aantal uiterwaarden voor grote delen behoren 

tot de ‘blijf-af’-gebieden uit het Strategisch Kader Vogel- en Habitatrichtlijn (2003). Dit betekent dat 

buitendijkse, ruimtelijke maatregelen een overwegend negatief effect hebben op de geldende bescherming 

in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn.  

 

Een mogelijke maatregel die is beschouwd in het kader van de PKB is kribverlaging. De huidige kribben in 

de IJssel zijn relatief kort en laag. Daardoor draagt de mogelijkheid van kribverlaging weinig bij aan de 

verlaging van de toetspeilen. Ook zijn er weinig hydraulische obstakels in de rivier, waardoor het 

verwijderen van deze obstakels weinig effect zal hebben.  

 

Voor de maatregel zomerbedverlaging zijn verschillende mogelijkheden bekeken. Een zomerbedverlaging 

in het bovenstroomse deel zou leiden tot teveel negatieve effecten op de bodemligging van het rivierbed 

en de aanwezige infrastructuur zoals de kades. Een verlaging van het zomerbed van het 

benedenstroomse deel is een optie waarbij de gestelde taakstelling wordt behaald en de effecten worden 

beperkt (PKB deel 4). De zomerbedvergraving van de Beneden-IJssel heeft de voorkeur gekregen, boven 

andere mogelijkheden in de benedenloop van de IJssel, omdat daardoor relatief voordelig een relatief 

groot effect werd verkregen zonder de bestaande ruimtelijke waarden in de uiterwaarden aan te tasten.  
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1.3 Besluit tot wijziging basispakket van de PKB 

In de toelichting bij de PKB (pagina 64) is onderkend dat de zomerbedverlaging van ca. 22 kilometer zou 

kunnen leiden tot negatieve effecten op bepaalde habitattypen in Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. 

Dit wordt veroorzaakt door afname van inundatieduur, -frequentie en sedimentatie. Verwacht werd dat de 

negatieve effecten gemitigeerd konden worden door bestaande kades in de uiterwaarden (verder) te 

verlagen. Bij de uitwerking van de planstudie voor de zomerbedverlaging is gebleken dat de negatieve 

effecten groter waren dan verwacht en dat tevens sprake was van een verlaging van de grondwaterpeilen. 

Deze daling van de grondwaterpeilen kan een verplaatsing van een grondwaterverontreiniging bij het 

stationsgebied van Zwolle veroorzaken, waardoor enkele drinkwaterputten verontreinigd kunnen raken. 

Hiervoor zijn geen directe oplossingen voorhanden. Beperking van de drinkwaterwinning ter plekke is niet 

mogelijk vanwege de verwachte toename van de vraag naar drinkwater, het ontbreken van alternatieve 

putten, de hoge kosten voor de aanleg van dergelijke putten en de lange proceduretijd die daarmee 

gemoeid is. Door deze negatieve effecten is de zomerbedverlaging uit de PKB niet volledig uitvoerbaar. Dit 

heeft de Staatssecretaris op 21 november 2011 bericht aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2011/12, 

27 625, nr. 249). 

 

Een verkorte zomerbedverlaging van 7,5 kilometer is wel mogelijk (MER deel A, Royal HaskoningDHV 

2013). Er is dan echter een aanvullende maatregel nodig om de beoogde waterstanddaling bij Zwolle te 

realiseren. Hiervoor zijn verschillende alternatieve maatregelen geanalyseerd (Kamerstukken II 2011/12, 

30 080, nr. 60):  

1. De aanleg van een volledige hoogwatergeul IJsseldelta-Zuid (maximale waterstanddaling door aanleg 

van dijken en een in- en uitlaat en verplaatsing van de Roggebotsluis in zuidelijke richting): Hiermee kan 

de restopgave ruimschoots worden gerealiseerd. Deze maatregel kan naar verwachting in 2019 

gerealiseerd zijn.  

2. De aanleg van een beperkte hoogwatergeul IJsseldelta-Zuid (minimaal halen van de benodigde 

restopgave aan waterstanddaling door de aanleg van dijken en een in- en uitlaat en geen verplaatsing van 

de Roggebotsluis, maar plaatsing van extra spuikokers). Een voordeel van een beperkte hoogwatergeul 

ten opzichte van de volledige hoogwatergeul is dat bij het definitieve ontwerp van de Roggebotsluis 

rekening kan worden gehouden met de beslissingen in het Deltaprogramma. Een beperkte hoogwatergeul 

past meer bij een adaptieve aanpak. Deze maatregel kan naar verwachting in 2017 gerealiseerd zijn. 

3. Uiterwaardvergravingen: Uiterwaardvergravingen zijn niet nader uitgewerkt omdat deze de restopgave 

niet volledig realiseren en omdat de uitvoerbaarheid negatief wordt ingeschat. De uiterwaardvergravingen 

zijn zeer ingrijpend voor de landschappelijke en cultuurwaarde van het rivierengebied.  

4. Dijkverhoging: Dijkverhoging kan gereed zijn tussen 2018 en 2025, onder andere afhankelijk van de 

relatie met andere dijkverbeteringen in het kader van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma. De 

samenhang tussen de rivierverruimende maatregelen op de IJssel wordt bij dijkversterking verstoord. Dit 

betekent dat op termijn bovenstrooms van Zwolle maatregelen nodig zullen zijn. De levensduur van dijken 

bovenstrooms Kampen nemen af, doordat de waterstand stijgt of niet verder daalt.  

 

Op grond van de analyse van deze alternatieven is gekozen voor de beperkte hoogwatergeul IJsseldelta-

Zuid als aanvullende maatregel (deze maatregel wordt ook ‘vaargeul Reevediep’ genoemd).
 
Door middel 

van een scopewijziging van de PKB worden de aangepaste maatregel (verkorte zomerbedverlaging) en de 

aanvullende maatregel (beperkte hoogwatergeul IJsseldelta-Zuid) opgenomen in het basispakket van de 

PKB en wordt de oorspronkelijke zomerbedverlaging hieruit verwijderd. Hiervoor wordt de binnenplanse 

wijzigingsprocedure uit de PKB gevolgd (ter inzage legging van het ontwerp-besluit, zes weken 

zienswijzentermijn, besluit en reactienota naar de Tweede Kamer, vaststelling besluit door Minister). 
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1.4 Doelstelling Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 

Met het besluit om in plaats van de volledige zomerbedverlaging een verkorte zomerbedverlaging uit te 

voeren, is de doelstelling voor de zomerbedverlaging aangepast. De opgave van de maatregel 

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel is verwoord in onderstaand kader.  

 

1.4.1  Doelstelling waterveiligheid – vergraving zomerbed 

Met het (gewijzigd) vaststellen van de PKB is bepaald dat de maatregel in de Beneden-IJssel een 

vergraving van het zomerbed zal zijn. Na studie en overleg is aan de doelstelling van de 

zomerbedvergraving de randvoorwaarde opgelegd dat deze zonder onacceptabele effecten op de 

drinkwaterwinning moet plaatsvinden. De bestuurlijke afweging heeft geleid tot een zo groot mogelijke 

taakstelling zonder effecten op drinkwaterwinning. Dit is een verlaging van de Maatgevende 

Hoogwaterstand met 21 cm tussen rivierkilometer 979,0 en 980,0 bij Zwolle.  

 

1.4.2  Doelstelling ruimtelijke kwaliteit – inrichting uiterwaarden 

Met de maatregel Zomerbedverlaging Beneden-IJssel wil de initiatiefnemer een bijdrage leveren aan de 

ruimtelijke kwaliteit van dit gebied. Aan deze doelstelling is beoogd invulling te geven door: 

• In de uiterwaarden meer ruimte te geven aan de natuurlijke dynamiek, waardoor bijzondere natuur- en 

landschapswaarden langs de Beneden-IJssel behouden blijven en worden versterkt; 

• Het beleefbaar maken van de landschappelijke en ecologische waarden door de recreatieve 

toegankelijkheid te vergroten; 

• De uiterwaardmaatregelen zodanig in te passen dat ze voortbouwen op de kenmerken en 

kernkwaliteiten van de Beneden-IJssel (Visie Ruimtelijke Kwaliteit Zomerbedverlaging, Bosch 

Slabbers, 2011, www.ijsseldelta.info). Ingezet is op het behoud van de kernkwaliteiten; behoud van 

openheid, cultuurlandschap en natuurlijk reliëf zijn hierbij bijzondere aandachtspunten.  

 

1.5 Het Initiatief 

Er worden twee typen maatregelen uitgewerkt vanuit de dubbele doelstelling voor het project 

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel: 

vergraving van het zomerbed; 

uiterwaardmaatregelen voor ruimtelijke kwaliteit. 

 

Afbeelding 1-2 toont de ligging van de maatregel Zomerbedverlaging Beneden-IJssel.  

 

Afbeelding 1-2 Kaart van het voornemen: vergraving en uiterwaardmaatregelen 

Doelstelling Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 

Een waterstandverlaging bij de maatgevende afvoer van 21 cm tussen rivierkilometer 979,0 en 980,0 

bij Zwolle door een zomerbedvergraving in de Beneden-IJssel en het leveren van een bijdrage aan het 

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het projectgebied. 
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1.5.1  Vergraving van het zomerbed  

Door de rivier te verdiepen wordt meer ruimte gecreëerd voor de afvoer van rivierwater. Bij hoogwater 

komt de waterstand minder hoog ten opzichte van de situatie nu. Daarmee kan de rivier de vereiste 

waterhoeveelheid aan en op die manier aan de veiligheidseisen voldoen. Voor de zomerbedvergraving is 

een ontwerp gemaakt. In dit ontwerp zal het zomerbed van de IJssel over een lengte van ca 7,5 km 

worden verlaagd, tussen de Molenbrug bij Kampen en de Eilandbrug bij de monding van de IJssel. Het 

zomerbed wordt stroomafwaarts meer verlaagd dan stroomopwaarts. Het meest stroomopwaartse deel, de 

eerste stap, tussen rkm 992,9 – 996,3, wordt gemiddeld 1,8 m verlaagd (het oranje deel in Afbeelding 1-2). 

De tweede stap, tussen rkm 996,3 en 1000,6 (nabij de Eilandbrug), wordt met gemiddeld 2,3 m verlaagd 

(rode deel inAfbeelding 1-2).  

 

Het getrapte ontwerp van de vergraving beperkt de verlaging van de waterstand tijdens een 

representatieve gemiddelde zomerafvoer en daarmee de effecten op de omgeving. Hiermee is de 

maatregel het meest effectief. Deze maatregel heeft de minste nadelige bijwerkingen/effecten op de 

omgeving. Een vergraving van het zomerbed in de omgeving van Zwolle met dezelfde taakstelling zal een 

groter ongewenst effect hebben op de omgeving en dat is niet acceptabel. 

 

De uitgangspunten voor de vergraving zijn als volgt: 

• De bodem wordt alleen vergraven op plaatsen waar de huidige bodemhoogte hoger is dan de 

ontwerp-bodemhoogte, dat betekent dat diepere delen niet worden ‘opgevuld’. 

• Op basis van een geotechnische analyse is een contourlijn gedefinieerd waarbinnen de vergraving 

van het zomerbed zal plaatsvinden. Deze contourlijn ligt op een minimum afstand van 15 m ten 

opzichte van de kribben, dijken, kades en oevers om de stabiliteit van deze constructies te 

waarborgen. Als de bodem in de huidige situatie al dieper ligt dan de beoogde aanleg hoogte van de 

zomerbedverlaging, wordt er niet gegraven. Omdat de contourlijn de beoogde aanleghoogte volgt, 

kan het op deze locaties voorkomen dat de contourlijn dichterbij de kribben, kades en dijken ligt dan 

15 meter. Hierdoor zal de stabiliteit van de constructies niet afnemen ten opzichte van de huidige 

conditie. Op veel plekken is een veel grotere afstand dan 15 m aangehouden. 

• In de bochten is gekozen voor een smallere ontgravingcontour. De contour ligt aan de binnenbocht 

zijde minimaal 15 m uit de oever. Aan de buitenbocht zijde ligt de contour ongeveer op de locatie waar 

de geul op maximale diepte ligt. Dit betekent dat de overwegend diepe buitenbochten niet verder 

vergraven worden. 

• Op basis van geotechnische overwegingen vindt de vergraving vanaf de contourlijn plaats onder een 

helling van 1:7, of flauwer, naar de gewenste ontwerphoogte. 

 

Ter hoogte van rivier km 996,5 bevindt zich de archeologische vindplaats van een 15
de

 -eeuwse Kogge. 

De Kogge blijft niet op deze plek liggen en zal worden geborgen.  

 

Aanleg en onderhoud 

De zomerbedvergraving wordt gerealiseerd in 1 tot 2 jaar met baggerschepen geschikt voor de IJssel. Het 

vrijkomende materiaal zal of aan de markt, of aan het project IJsseldelta-Zuid geleverd worden. Als het 

zand aan IJsseldelta-Zuid geleverd wordt dat, indien gewenst, opgeslagen in nabij gelegen depots.  

De rivier zal in de loop van de tijd de vergraving weer vullen met sediment. Daarom zal periodiek 

onderhoud plaats vinden met baggerschepen. Een deel van het materiaal dat daarbij vrijkomt wordt 

benedenstrooms, aan het eind van de vergraving weer in de IJssel gebracht. Een ander deel wordt 

gebruikt in de “Pilot Zandafzetting”. 
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Constructieve maatregelen 

De vergraving van het zomerbed betekent ook dat enkele constructieve maatregelen getroffen worden. Dit 

zijn de volgende maatregelen. 

• Eilandbrug: om de erosie nabij de strekdam te voorkomen, wordt de bestaande bodembescherming 

uitgebreid; 

• Stadsbrug: aanpassen van het remmingswerk, dit is een constructie waarmee schepen worden 

afgeremd als ze een brug naderen of dreigen aan te varen. 

• Meerpalen/steigers: op tweetal plaatsen vervangen door langere buispalen. 

 

1.5.2  Uiterwaardmaatregelen voor ruimtelijke kwaliteit  

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit gebeurt door in de uiterwaarden meer ruimte te geven aan 

natuurlijke dynamiek, waardoor bijzondere natuur- en landschapswaarden behouden blijven en worden 

versterkt. Daarbij is de insteek de landschappelijke en ecologische waarden ook beleefbaar te maken, 

door de recreatieve toegankelijkheid te vergroten. Tenslotte zijn de maatregelen passend bij de 

kernkwaliteiten van het landschap van de Beneden-IJssel. 

 

De ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd door uiterwaardmaatregelen in Scherenwelle, 

Zalkerbosch, Bentinckswelle en de Vreugderijkerwaard. In deze uiterwaarden worden als onderdeel 

dit initiatief de onderstaande maatregelen genomen (zie ook  
Afbeelding 1-3). 

 

Maatregelen Scherenwelle 

• Lokaal verlagen zomerkade voor behoud bestaand kievitsbloemhooiland en ontwikkeling van nieuw 

kievitsbloemhooiland. 

• Creëren kleine open plekken (zeer kleinschalig) om ontwikkeling kievitsbloemhooiland te stimuleren. 

• Omvormen agrarisch beheer naar natuurbeheer. 

• Kwaliteitsverbetering en uitbreiding bestaand rietmoeras door graven van laagtes en plaatsen duiker in 

zomerkade. 

• Uitbreiding zachthoutooibos in 2 robuuste kernen. 

• Opschonen oeverzone IJssel door verwijderen struiken en ondergroei. 

• Aanleggen eenzijdig aangetakte nevengeul door opschonen en graven buitenste hank. 

• Aanleggen natuurvriendelijke oevers langs nevengeul. 

• Natuurvriendelijk inrichten van de ijsbaan. 

• Natuurvriendelijke oevers aanleggen langs twee plassen. 

• Verwijderen wilgenopslag in rietmoeras en langs de hanken. 

 

Maatregelen Koppelerwaard 

• Plaatsen stuw in sloot om lokaal water langer vast te houden t.b.v. kwaliteitsverbetering plas-

drassituatie. 

• Plaatsen van een kleine (roos)molen om extra water in het gebied te brengen. 

 

Maatregelen Zalkerbosch 

• Omvormen agrarisch beheer naar natuurbeheer voor die delen waar hardhoutooibos, 

stroomdalgrasland, natuurlijk grasland en plas-drassituaties worden gerealiseerd.  

• Verwijderen graszoden t.b.v. de ontwikkeling van hardhoutooibos. 

• Ontwikkelen hardhoutooibos.  

• Reliëfvolgend bouwvoor verwijderen t.b.v. de ontwikkeling van stroomdalgrasland. 

• Pilot: Stimuleren zandafzetting t.b.v. ontwikkeling stroomdalgrasland. 



 HaskoningDHV Nederland B.V. 

 

Programma Directie RvdR/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel mei 2013, versie 3.0 

LW-AF20122160 - 13 - 

• Maaiveldverlaging (gemiddeld 30 cm) t.b.v. plas-drassituatie.  

• Verwijderen bosjes en opgaande begroeiing op zomerkade en ter plekke van de maaiveldverlaging. 

• Realiseren graanakker (vanuit cultuurhistorie). 

• Realiseren wandelroute door verbinden bestaande en nieuw aan te leggen paden. 

 

Maatregelen Bentinckswelle 

• Aanleggen tweezijdig aangetakte nevengeul. 

• Kwaliteitsverbetering plas-dras en door introductie IJsselpeil, 

• Behouden van geïsoleerde plassen door aanleg grondwal. 

• Realiseren wandelroute met nieuw aan te leggen paden. 

 

Maatregelen Vreugderijkerwaard 

• Kleinschalige maatregelen watergangen ter verbetering bestaand rietmoeras 

• Aanbrengen van drie laagtes. Binnen laagtes worden alle struiken en bomen verwijderd.  

• Kleinschalig afplaggen ter verbetering kwaliteit bestaand stroomdalgrasland. 

• Pilot: Stimuleren zandafzetting t.b.v. stroomdalgrasland. 

 

Afbeelding 1-3 Uiterwaardmaatregelenkaart Beneden-IJssel 

Volgende pagina 
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1.6 Onderbouwing van locatie 

1.6.1  Locatie vergraving 

In de planstudie is de ligging en de wijze van vergraven van het zomerbed geoptimaliseerd, vanaf het 

ontwerp uit de PKB tot aan het in paragraaf 1.5 gepresenteerde referentieontwerp. In deze paragraaf 

wordt deze optimalisatie kort beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het MER 

deel A (Royal HaskoningDHV, 2013). 

 

Doordat de verlaging in het zomerbed wordt uitgevoerd, heeft de maatregel bij alle afvoeren, van extreem 

hoge tot lage afvoer, een verlagend effect op de rivierwaterstand. De daling van waterstanden tijdens lage 

en gemiddelde afvoeren kan ongewenste effecten hebben in de vorm van grondwaterstanddaling en een 

afname van overstromingsfrequentie in de uiterwaarden. De grondwaterstanddaling kan bovendien tot 

gevolg hebben dat er niet voldoende water meer beschikbaar is voor drinkwaterwinning. Met de 

optimalisatie worden deze effecten zoveel mogelijk beperkt.  

 

Om het waterstanddalende effect bij lage en gemiddelde afvoeren van de Zomerbedvergraving zoveel 

mogelijk te beperken (en het waterstanddalende effect bij hoge afvoer in stand te houden), wordt er 

gebruik gemaakt van de dempende werking van het IJsselmeer. De dempende werking wordt veroorzaakt 

doordat bij lage IJsselafvoeren de waterstand in de IJsseldelta vooral wordt bepaald door het 

IJsselmeerpeil, en nauwelijks afhangt van de (lage) afvoer op de IJssel. De locatie van de vergraving 

bepaalt daardoor het effect op de gemiddelde en lage waterstanden, waarbij het effect klein is bij de 

monding van de IJssel en toeneemt in de richting van Zwolle. 

 

Het eerste resultaat van deze optimalisatie is dat een steeds dieper wordende vergraving (getrapte 

vergraving) in de richting van de riviermonding tot een kleiner effect leidt op gemiddelde en lage 

waterstanden, dan een vergraving die overal even diep is. 

Een getrapte vergraving van een lange zomerbedvergraving leidde echter niet tot acceptabele effecten op 

de drinkwaterwinning ter plaatse van Zwolle. Daarom is besloten de doelstelling voor de 

zomerbedverlaging aan te passen (zie paragraaf 1.3). Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen blijven 

maken van het dempende effect van het IJsselmeer tijdens lage en gemiddelde afvoeren, is ervoor 

gekozen om de Zomerbedvergraving vanaf Zwolle in benedenstroomse richting in te korten. 

Het resultaat van deze optimalisatie is een getrapte vergraving over een lengte van 7,5 km in het 

benedenstroomse deel van de IJssel.  

 

1.6.2  Locatie uiterwaardmaatregelen 

In de planstudie zijn de best passende locaties voor de uiterwaardmaatregelen geselecteerd. In deze 

paragraaf wordt deze keuze kort beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het 

MER deel A (Royal HaskoningDHV, 2013). 

 

Voor het verwezenlijken van de tweede doelstelling van het project – bijdragen aan verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit - worden uiterwaardmaatregelen uitgevoerd tussen Kampen en Zwolle. Om tot het 

Inrichtingsplan voor de uiterwaarden te komen, is een proces voorafgegaan waarin de visie op ruimtelijke 

kwaliteit specifiek is gemaakt voor het project zomerbedverlaging.  

 

De visie is in lijn met de kernkwaliteiten van de gehele IJssel, die zijn benoemd en beschreven in de 

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit IJssel (Bosch Slabbers, 2008). Deze visie kent drie peilers: 
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• Ruimte geven aan natuurlijke dynamiek, behoud en versterking van bijzondere natuurwaarden 

• Vergroten toegankelijkheid 

• Passend bij de kernkwaliteiten landschap 

 

De uiterwaarden gelegen binnen het invloedsgebied van de vergraving zijn met elkaar vergeleken en 

beoordeeld met de volgende methode: 

• Ruimte geven aan natuurlijke dynamiek: behoud en versterking van bijzondere natuurwaarden’ is het 

eerste uitgangspunt van de visie voor ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast zijn natuurwaarden langs de 

Beneden-IJssel beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. De locatiekeuze voor 

uiterwaardmaatregelen is daarom gestart met een selectie van uiterwaarden waar, ecologisch gezien, 

de beste condities voor behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden aanwezig zijn. 

• De geselecteerde uiterwaarden zijn vervolgens getoetst op ruimtelijke kwaliteit (vergroten 

toegankelijke en passend bij kernkwaliteiten Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit IJssel), haalbaarheid en 

synergie. 

 

1.7 Autonome ontwikkelingen  

Naast de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel zijn er ook andere projecten in het gebied. Voor een volledig 

overzicht van de projecten in de regio, en de wijze waarop deze in de effectstudies zijn meegenomen 

wordt verwezen naar het MER Deel A (Royal HaskoningDHV, 2013). 

 

Als autonome ontwikkelingen zijn onder meer de Ruimte voor de Rivier-projecten Dijkverlegging 

Westenholte, en Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler buitenwaarden meegenomen. 

In Zwolle wordt ook rivierverruiming gerealiseerd door de aanleg van een aantal geulen in de Scheller en 

Oldeneler Buitenwaarden, net ten zuidwesten van Zwolle. Een deel van het gebied wordt voor natuur 

ingericht. Verder worden in het gebied maatregelen voorbereid als uitwerking van de Kaderrichtlijn Water 

(KRW) en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

 

1.8 Leeswijzer 

Dit rapport is deelrapport 5: Beheer en Onderhoud. Het doel van deze rapportage is inzicht te geven in de 

wijze waarop een object gedurende de levensduur zijn functies door goed beheer en onderhoud kan 

blijven vervullen. In dit plan is tevens uitgewerkt welke partij welke objecten gaat beheren en 

onderhouden. Daartoe is het plan opgesteld in samenwerking met de beheerders, eigenaren en 

toezichthouders, en in overeenstemming met het door hen gehanteerde beleid en regelgeving ten aanzien 

van beheer en onderhoud. 

 

Hoofdstuk 2: Functieanalyse en doelstelling beheer en onderhoudsplan 

In hoofdstuk 2 worden de objecten die in het kader van Zomerbedverlaging worden aangepast en/of 

moeten worden beheerd gekoppeld aan de functies van het watersysteem Beneden-IJssel.  

 

Hoofdstuk 3: Beheer- en onderhoud van de Zomerbedverlaging   

Voor het project Zomerbedverlaging wordt de rivierbedding van de IJssel tussen de rivierkilometers 992,9 

en 1000,6 verlaagd. Hoofdstuk 3 beschrijft alle werkzaamheden die nodig zijn om deze verlaging van de 

rivierbedding in stand te houden, zodat ook in de toekomst de effectiviteit van de maatregel gewaarborgd 

is. Hierbij wordt vooral ingegaan op de functies hoogwaterveiligheid en scheepvaart. 

 

De realisatie van de zomerbedverlaging risico’s met zich mee voor objecten in de directe omgeving van de 

vergraving. Dit zijn bijvoorbeeld constructies in en langs de rivier die in stand moeten worden gehouden. 
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Om de risico’s voor deze constructies voldoende te kunnen beheersen is aanpassing nodig van het 

rivierbeheer. Deze aanpassingen worden eveneens beschreven. 

 

Hoofdstuk 4: Beheer- en onderhoud Uiterwaardmaatregelen 

In vijf uiterwaarden worden maatregelen genomen in het kader van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 

en realisatie van de doelen van het project Stroomlijn. Het Beheer- en Onderhoudsplan beschrijft voor 

deze uiterwaarden het streefbeeld van de vegetatie dat moet worden gehandhaafd teneinde aan de eisen 

van het project te kunnen voldoen.  

 

Hoofdstuk 5: Beheer- en onderhoud van de IJssel tussen Zwolle (km 980) en Ketelmeer (km 1006) 

Voor de periode 2014-2019 wordt het reguliere rivierbeheer en onderhoud van de IJssel tussen Zwolle en 

Ketelmeer, dat nu wordt uitgevoerd door RWS DON, overgenomen door RWS PDR. Het zal tezamen met 

de projecten Zomerbedverlaging en Reevediep worden aanbesteed. Hoofdstuk 5 beschrijft dit rivierbeheer 

 

 

1.9 Kostenraming beheer en onderhoud 

Een kostenraming voor beheer en onderhoud is opgenomen in het document “Zomerbedverlaging 

Beneden-IJssel Deelrapport 6: Kostenrapport” (kenmerk LW-AF20120633). 

 

 

 

 

 

In de loop van het planproces is er op een aantal onderdelen een andere keuze gemaakt, dan waar in 

voorliggende rapportage van uit is gegaan. Het gaat hierbij om de volgende keuzes: 

• Ter hoogte van rivier km 996,5 bevindt zich de archeologische vindplaats van een 15
de

 -eeuwse 

Kogge. De Kogge blijft niet op deze plek liggen en zal worden geborgen; 

• De inrichting van de uiterwaard Bentinckswelle is gewijzigd. Er wordt ondermeer een nevengeul 

aangelegd; 

• In de uiterwaarden Zalkerbosch en Bentinckswelle wordt een wandelpad (laarzenpad) 

gerealiseerd. Het voorgenomen tracé is opgenomen in  

• Afbeelding 1-3. 

 

De besluiten en vergunningen gaan uit van het in dit hoofdstuk 1 beschreven ontwerp voor de 

vergraving en inrichting van de uiterwaarden. Ook in het Milieueffectrapport en de Passende 

beoordeling zijn bovengenoemde keuzes verwerkt. In voorliggende rapportage wordt mogelijk op 

onderdelen een andere situatie beschreven.  
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2 DOELSTELLING BEHEER EN ONDERHOUDSPLAN EN FUNCTIEANALYSE 

2.1 Inleiding 

Voor het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel (ZBIJ) is een functieanalyse uitgevoerd met behulp 

van de methodiek van het Functioneel Specificeren (FS). Met deze aanpak wordt structuur gegeven aan 

de uitwerking van het ontwerp en beheer. Deze functionele analyse is ook de basis voor het opstellen van 

het programma van eisen. Kenmerkend voor FS is dat een project of systeem geknipt wordt in een aantal 

functie- en objectenniveaus, waarbij objecten worden gekoppeld aan functies.  

 

De functies van het systeem Beneden-IJssel worden in Paragraaf 2.3 ingedeeld in een functieboom. 

Paragraaf 2.4 geeft een overzicht van de objecten die in het kader van het project Zomerbedverlaging 

Beneden-IJssel worden aangepast en moeten worden beheerd. Functieboom en objectenboom vormen 

tezamen de functieanalyse. 

 

Elk object van het project Zomerbedverlaging wordt in de hoofdstukken 3 en 4 onderverdeeld in kleinere 

deelobjecten. Elk deelobject wordt gekoppeld aan een functie uit de functieboom, met bijbehorende 

functie-eisen.  

 

 

2.2 Doelstelling beheer en onderhoud 

De topeisen aan het beheer en onderhoud zijn: 

– Instandhouden van de veiligheidsopgave van het project Zomerbedverlaging: bij MHW realiseren 

van een waterstandsverlaging van 21 cm bij Zwolle (km 980); 

– Instandhouden van de ruimtelijke kwaliteit in de uiterwaarden; 

– Het beheersen van risico’s als gevolg van de Zomerbedverlaging, voor het functioneren van 

objecten in en langs de rivierbedding. 

 

 

2.3 Relaties van het project Zomerbedverlaging met de functies de Beneden-IJssel  

De functieboom in Figuur 2-1 geeft een beeld van de hoofd- en subfuncties die, onder de topfunctie, 

binnen het systeem aanwezig zijn.  

 

De relatie van het project Zomerbedverlaging met de hoofdfuncties is als volgt: 

– Hoofdfunctie Beschermen tegen hoog water: 

● Subfunctie water afvoeren. De IJssel voert water af binnen de dijken die het stroomgebied 

begrenzen. De Zomerbedverlaging draagt bij aan rivierverruiming. Dit resulteert in lagere 

maatgevende waterstanden en daarmee bescherming tegen overstromingen, conform de 

hoofddoelstelling van Ruimte voor de Rivier. Het aanleggen van de Zomerbedverlaging is 

een realisatieopgave die wordt beschreven in het Functioneel Programma van Eisen. Het 

instandhouden van de Zomerbedverlaging is een beheeropgave, die wordt beschreven in 

paragraaf 3.5.1.. 

● Subfunctie water keren. Langs de IJssel liggen waterkeringen en kades, die zijn 

gefundeerd op de ondergrond. Door erosie van de rivierbedding kunnen deze constructies 

worden ondermijnd. Het instandhouden van de rivierbedding bij de waterkeringen 

beheeropgave die wordt beschreven in paragraaf 3.7.2 en 3.7.3. 
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– Hoofdfunctie Afwikkelen infrastructuur. In het zomerbed en kruisend onder het zomerbed van 

de Beneden-IJssel bevinden zich diverse vormen van infrastructuur: scheepvaart in de vaargeul 

van de rivier, bruggen voor wegverkeer die de rivier kruisen, kabels & leidingen onder het 

zomerbed, etc. De zomerbedverlaging heeft raakvlak met deze functies (zie paragraaf 3.7.8);  

– Hoofdfunctie Natuur. De uiterwaarden van de Beneden-IJssel in het projectgebied worden 

gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan landschapstypen. Op enkele locaties bevinden 

zich waardevolle vegetaties en het gebied is van belang als rust- en foerageergebied voor 

verscheidende vogeltypen. Onderdeel van de realisatieopgave van de Zomerbedverlaging is het 

opwaarderen van enkele uiterwaarden om daar nieuwe natuur te realiseren en/of bestaande natuur 

anders te gaan beheren. Daarmee wordt invulling gegeven aan de 2
e
 doelstelling van Ruimte voor 

de Rivier: het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.  
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Afbeelding 2-1: Functieboom van het systeem Beneden-IJssel 
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2.4 Objectenboom van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 

Afbeelding 2-2 toont de objectenboom van het project, deze wordt ook gebruikt in het functioneel 

Programma van Eisen. De objectenboom voor de rivierbedding wordt verder onderverdeeld in paragraaf 

3.1 De objectenboom voor de uiterwaardmaatregelen wordt verder onderverdeeld in Hoofdstuk 4. 
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Afbeelding 2-2: Objectenboom project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 
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3 BEHEER EN ONDERHOUD VAN HET ZOMERBED 

3.1 Objectdefinities binnen het zomerbed  

Beheerobjecten 

Om tot een onderbouwd beheer en onderhoud te komen voor de objecten is per beheerobject bepaald 

welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn om het object goed te laten functioneren. Voor de objecten zijn 

vaak duidelijke eisen gesteld waar het object tijdens de beheersperiode aan moet voldoen. Om deze 

reden zijn voor de objecten de volgende aspecten beschreven: 

– Functie en functie-eisen: elk object is gekoppeld aan een functie. Deze functies stellen eisen aan 

het object, waarop het beheer wordt afgestemd. 

– Beheer en onderhoud: Per beheerobject worden maatregelen voor beheer en onderhoud 

beschreven voor de periode na de aanleg.  

 

De rivierbedding van de IJssel is voor dit beheerplan onderverdeeld in een aantal verschillende objecten.  

De rivierbedding van de IJssel bestaat uit het zomerbed met kribben. De hoofdvaarweg ligt in het 

zomerbed. In de rivierbedding staan meerpalen. Onder het rivierbed zijn kabels en leidingen gelegen. 

Over de rivierbedding liggen de Stadsbrug Kampen, de Molenbrug en de Eilandbrug.  

 

Het gaat om het onderscheid tussen objecten die actief worden beheerd (de rivierbedding zelf) en 

objecten die in principe alleen worden gemonitord (alle andere objecten) 

We maken onderscheid tussen de volgende typen objecten: 

– Objecten: constructies/arealen die nu worden beheerd door de rivierbeheerder (RWS-DON), of 

constructies/arealen die in het kader van het project ZBIJ worden aangepast; 

– Contextobjecten: constructies en arealen waarvoor Zomerbedverlaging risico’s oplevert, maar die 

nu en in de toekomst niet worden beheerd door de rivierbeheerder (RWS-DON), én waar in het 

kader van ZBIJ geen aanpassingen plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan zijn de kademuren 

(beheerder: gemeente Kampen). Het beheer van de rivierbodem moet erop gericht zijn dat de 

kademuur in stand blijft, maar het beheer van kademuur zelf blijft bij de gemeente. 

 

In die beheer- en onderhoudsplan is alleen het beheer en onderhoud beschreven van de rivierbedding. 

Het beheer en onderhoud van de contextobjecten, zoals de waterkeringen, de bruggen en de kademuren, 

valt niet binnen de scope van dit beheerplan. 

 

Afbeelding 3-1: Objectdefinitie (doorsnede) 
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Tabel 3-1 bevat alle relevante objecten. Contextobjecten zijn in grijs aangegeven. Verder is aangegeven of 

voor het betreffende object erosie van de rivierbodem risico’s oplevert, dan wel aanzanding van de 

rivierbodem. 

 

Van objecten en risico’s naar interventiewaarden 

Bij de objecten waar erosie een risico betekent moet worden vastgesteld wat het laagst toelaatbare niveau 

van de rivierbodem is, ofwel de interventiewaarde van de ondergrens van de rivierbodem. Deze objecten 

zijn op kaart weergegeven in Bijlage 1. 

 

Bij de objecten waar sedimentatie een risico betekent moet worden vastgesteld wat het hoogst toelaatbare 

niveau van de rivierbodem is, ofwel de interventiewaarde van de bovengrens van de rivierbodem. Deze 

objecten zijn op kaart weergegeven in Bijlage 2. 

 

Tabel 3-1: Lijst van objecten (contextobjecten zijn in grijs aangegeven) 

Object ID Object Risico 

BZ Zomerbed (kilometeraanduidingen nog te checken)   

BZ-1 Saneringslocatie (km 1000,9-1006) Erosie 

BZ-2 Rivierbodem met mogelijk voortschrijdende erosie (km 1000,6-1000,9) Erosie 

BZ-3 Rivierbodem bij Eilandbrug Erosie 

BZ-4 Rivierbodem bij Stadsbrug Erosie 

BZ-5 Rivierbodem bij Molenbrug Erosie 

BZ-6 Rivierbodem bij kades Kampen Erosie 

BZ-7 Rivierbodem boven Kabels en Leidingen Erosie 

BZ-8 Rivierbodem rond Kogge Erosie 

BZ-9 Rivierbodem bij kribben en oeverbescherming Erosie 

BZ-10 
Rivierbodem binnen beschermingszone primaire en overige 

waterkeringen 
Erosie 

BZ-11 Rivierbodem binnen voorland primaire en overige waterkeringen Erosie 

BZ12 Rivierbodem bij haveningangen Aanzanding 

BZ-13 Kribvakken met geschiktheid voor waterplanten (KRW) 
Aanzanding 
en erosie 

BZ-14 Rivierbodem met mogelijk terugschrijdende erosie (km 992,5-992,9) Erosie 

BZ-15 Rivierbodem realisatieprofiel Zomerbedverlaging (km 992,9-1000,6) Aanzanding 

   

BH Hoofdvaarweg Zwolle-Ketelmeer (km 980-1006)   

BH-1 Rivierbodem buiten Zomerbedverlaging (980-992,5 en 1000,6-1000,9) Aanzanding 

BH-2 Rivierbodem binnen Zomerbedverlaging 992,5 - 1000,9) Aanzanding 

BH-3 Betonning   

      

WP Waterkering Erosie 

WP-1 Primaire waterkeringen en regionale waterkeringen Erosie 

WP-2 Overige waterkeringen (o.a. zomerkades) Erosie 

   

WK Kademuren Erosie 
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Object ID Object Risico 

BKR Kribben en gestrekte oevers Erosie 

BKR-1 Kribben Erosie 

BKR-2 Oeverbescherming met stortsteen Erosie 

BKR-3 Overige oevers Erosie 

   

BE Eilandbrug   

BE-1 Nieuw aan te leggen bodembescherming Erosie 

BE-2 Bestaande bodembescherminng Erosie 

BE-3 Bestaande strekdam (damwanden) Erosie 

BE-4 Pijlers Erosie 

      

BS Stadsbrug   

BS-1 Verwijderen bestaande bodembescherming Erosie 

BS-2 Nieuw aan te leggen bodembescherming Erosie 

BS-3 Brugpijlers Erosie 

BS-4 Remmingwerken Erosie 

      

BMO Molenbrug   

BMO-1 Bestaande oeverbescherming voor BMO-2 Erosie 

BMO-2 Brugpijler Erosie 

   

BKL Kabels en leidingen   

BKL-1 Te verwijderen kabels en leidingen - 

BKL-2 Aan te brengen kabels en leidingen Erosie 

BKL-3 Niet aan te passen kabels en leidingen Erosie 

   

BKO Archeologisch object Kogge   

BKO-1 Aan te leggen bodembescherming Erosie 

   

BM Meerpalen   

BM-1 Aan te passen meerpalen Erosie 

BM-2 Niet aan te passen meerpalen Erosie 
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Afbeelding 3-2: Objectenboom rivierbedding 
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3.2 Taken en verantwoordelijkheden 

Onderstaande tabel geeft per object een overzicht van de wettelijke en dagelijkse beheerder van de 

rivierbedding, hoofdvaarweg en de daarin opgenomen kunstwerken. 

 

Er zijn verschillende rollen voor de beheerders: bevoegd gezag (wettelijk beheerder), financier, 

grondeigenaar, vergunninghouder (verantwoordelijkheid voor dagelijks beheer en onderhoud) en 

uitvoerend beheerder (uitvoering dagelijks beheer en onderhoud). In dit beheerplan zijn alleen eigenaar en 

dagelijks beheerder aangegeven. 

 

Tabel 3-2: Overzicht wettelijk- en dagelijks beheer voor de huidige en toekomstige situatie 

Object Huidige situatie Toekomstige situatie 

Eigenaar Dagelijks 

beheerder 

Eigenaar Dagelijks 

beheerder 

BZ Zomerbed RWS ON RWS ON  

Zie Tabel 3-3  Verlaagd Zomerbed n.v.t. n.v.t. 

BH Hoofdvaarweg RWS ON RWS ON 

WP Primaire waterkeringen en regionale 

waterkeringen 

WS GS WS GS WS GS WS GS 

 Zomerkades 

WK Kademuren Gem. Ka Gem. Ka Gem. Ka Gem. Ka 

BKR Kribben en gestrekte oevers RWS ON RWS VIJ RWS ON RWS VIJ 

BE Eilandbrug RWS ON RWS VIJ RWS ON RWS VIJ 

BS Stadsbrug Kampen Gem. Ka Gem. Ka Gem. Ka Gem. Ka 

BMO Molenbrug Pr Ov Pr Ov Pr Ov Pr Ov 

BKL Kabels en Leidingen Net (10) Net (10) Net (10) Net (10) 

BKO Archeologische object Kogge Rijk RWS ON Rijk RWS ON 

BM Meerpalen Kampen Gem. Ka Gem. Ka Gem. Ka Gem. Ka 

BM Meerpalen bij Eilandbrug RWS ON RWS VIJ RWS ON RWS VIJ 

Afkortingen: 

RWS ON Rijkswaterstaat Oost-Nederland 

RWS VIJ Rijkswaterstaat Waterdistrict en wegendistrict VIJ  

WS GS Waterschap Groot Salland 

Pr Ov Provincie Overijssel 

Gem KA Gemeente Kampen 

Net 10 verschillende Netbeheerders 

 

Tabel 3-3: Fasering Beheer & Onderhoud van het Zomerbed en de Hoofdvaargeul 

 Periode Dagelijks 

beheer 

Werkzaamheden 

Huidige situatie tot 2014 RWS ON Regulier onderhoud 

Tijdens realisatie 2014-2015 RWS PDR  Regulier onderhoud + realisatie verlaagd Zomerbed 

Tijdens ‘onderhoudsfase’ 2015-2019 RWS PDR  Regulier onderhoud + onderhoud verlaagd Zomerbed 

Toekomstige situatie na 2019 RWS ON  Regulier onderhoud + onderhoud verlaagd Zomerbed 
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Onderhoud door PDR wordt door middel van door de aannemer te verifiëren eisen opgenomen in het 

realisatie-contract. Het reguliere onderhoud is niet beschreven in dit beheer- en onderhoudsplan. Bij 

objecten waar dit op van toepassing is, is dit slechts benoemd. Het reguliere onderhoud is reeds 

beschreven in het prestatiecontract voor het onderhoud van de IJssel. Bij de contractvorming dienen de 

eisen hiervoor overgenomen te worden in het realisatiecontract van PDR. 

 

In dit B&O plan is per object waarvan het beheer door de Zomerbedverlaging wijzigt aangegeven welke 

beheerruimte kan worden aangehouden. 

 

 

3.3 Visie op rivierbeheer 

Het beheer en onderhoud van het zomerbed is erop gericht om enerzijds de waterstandsverlaging in stand 

te houden en anderzijds de effecten op andere functies, zoals scheepvaart, de stabiliteit van constructies 

en natuur te minimaliseren. Dit wordt hieronder uitgewerkt.  

 

 

3.3.1 Instandhouden van het verlaagde zomerbed 

De belangrijkste functie van het rivierbed is het waarborgen van een veilige afvoer en berging van water, 

sediment en ijs. Beheer en onderhoud is ten alle tijden erop gericht deze afvoer zeker te kunnen stellen. 

Daarnaast is er de zorg voor voldoende water voor de waterverdeling over het hoofdwatersysteem en 

daarmee ook de zorg voor voldoende diepgang voor de scheepvaart. [BPRW 2010-2015] 

 

De verschillende belangen zijn vaak strijdig. Bij de zomerbedverlaging drukt dit zijn stempel op de 

beheerruimte. Vanwege drinkwaterwinning en effecten op het grondwater mag de waterstand onder 

normale omstandigheden niet te veel worden verlaagd. Hierdoor worden de lengte en diepte van de 

verlaging beperkt. Vanuit hoogwaterveiligheid is het echter van belang het zomerbed in elk geval zover te 

verlagen dat de waterstand tijdens MHW bij Zwolle (km 980) met 21 cm wordt verlaagd. Dit is nodig om 

aan de wettelijke veiligheid tegen overstromen te voldoen.  

 

In het ontwerp van de Zomerbedverlaging is gezocht naar een maximale waterstandsverlaging waarbij nog 

wordt voldaan aan de criteria voor drinkwaterwinning en grondwatereffecten. Het ontwerp van de 

Zomerbedverlaging, waarbij de Kogge blijft liggen, geeft een waterstandsverlaging van 21,6 cm. Er is dus 

6 mm waterstandsdaling beschikbaar als beheerruimte. Het beheer en onderhoud dient binnen deze 

kaders te worden uitgevoerd. Dit vraagt om een frequente monitoring van het niveau van de rivierbodem 

en frequent onderhoudsbaggerwerk. 

 

3.3.2 Beperken effecten en beheersen van risico’s voor andere functies 

Scheepvaart 

Het is voor Nederland van groot belang om de positie van knooppunt van internationaal vervoer te 

benutten en verder uit te bouwen. Daarom is een robuust vaarwegennetwerk, aansluitend op het 

international netwerk, met voldoende capaciteit en in goede staat van onderhoud noodzakelijk. Ook heeft 

het vaarwegennetwerk een belangrijke rol voor de recreatie. 

 

Rijkswaterstaat streeft samen met andere vaarwegbeheerders naar een eenduidig. Transparant en 

doelmatig beheer van de vaarweg, gericht op het garanderen van betrouwbare reistijden, goede 
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bereikbaarheid en continuering van de hoge graad van veiligheid van het vervoer over water bij een 

toenemende verkeersintensiteit en toename van de omvang van de schepen. [BPRW 2010-2015] 

 

Stabiliteit van constructies in en langs de rivier 

Zomerbedverlaging is een grote ingreep in het riviersysteem. Er is geen ervaring met een dergelijke 

ingreep. De huidige sedimentatie- en erosieprocessen zullen veranderen. Deze veranderingen zijn voor-

speld met rekenmodellen, die een beperkte betrouwbaarheid hebben. Dat levert onzekerheden en risico’s 

op, die beheerst moeten worden. De risico’s zijn uitgebreid beschreven in het monitoringsplan 

(Hoofdstuk 3: morfologie van de rivierbodem en Hoofdstuk 5: constructies).  

 

Door de zomerbedverlaging wordt de bodemhoogte verlaagd. Hierdoor ontstaat het risico dat de stabiliteit 

van objecten in gevaar komt. Bepaalde objecten worden daarom vervangen of aangepast (zoals enkele 

meerpalen). Bij andere objecten, zoals kades en waterkeringen, is bepaald tot welk minimaal profiel de 

bodem mag worden verlaagd zonder dat dit stabiliteitsproblemen geeft. Om het risico dat er meer erosie 

optreedt dan verwacht te beheersen wordt de bodem bij de genoemde objecten gemonitord. Indien uit de 

monitoring blijkt dat er meer erosie optreedt dan verwacht dient de bodem te worden aangevuld tot aan de 

minimale hoogte.  

 

Aquatische natuur en KRW 

Binnen het invloedsgebied van de zomerbedverlaging is een deel van de rivierbodem (in kribvakken) 

aangewezen als areaal geschikt voor waterplanten en vissen. Verandering van de bodemhoogte in die 

kribvakken kan de geschiktheid doen verminderen. Om dit risico te beheersen wordt de bodemhoogte 

gemonitord.  

 

 

3.3.3 Beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud van het zomerbed bestaat voor alle objecten in dit B&O plan uit: 

1. het monitoren van de bodem door de bodemhoogte in te meten na het hoogwaterseizoen; 

2. het baggeren/aanvullen van de bodem indien interventiewaarden worden overschreden; 

3. het aantonen dat de bodemhoogte (weer) voldoet door in te meten voor het hoogwaterseizoen. 

 

De interventiewaarden en de mate waarin gebaggerd of aangevuld wordt verschilt per object en hangt af 

van de functie. Dit wordt per object verderop in dit hoofdstuk beschreven. 

 

 

3.4 Definitie beheerruimte en interventiewaarde 

Zoals hierboven beschreven is het beheer en onderhoud in twee categorieën in te delen. Enerzijds is het 

erop gericht om de gerealiseerde maatregel in stand te houden, anderzijds om de risico’s te beperken voor 

contextobjecten. In de paragrafen hieronder wordt het onderhoud in deze categorieën besproken, maar 

eerst wordt enkele algemene termen over het onderhoud beschreven. 
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Bij het onderhoud in het zomerbed wordt ervan uitgegaan van een min of meer geleidelijke verandering 

vanaf het moment dat het zomerbed is aangelegd op de ontwerphoogte. Wanneer deze verandering te 

groot is wordt moet er worden ingegrepen. De waarde waarbij hiertoe wordt besloten is de 

interventiewaarde. De interventiewaarde hangt af van een aantal factoren:  

– de minimale waarde die nodig is om de functionaliteit te behouden; 

– de snelheid van het proces; 

– de tijd die nodig is om de ingreep voor te bereiden en uit te voeren; 

– de beschikbare beheerruimte; 

– beheerskosten; 

– de frequentie waarmee wordt getoetst of de interventiewaarde (niet) wordt overschreden. 

 

Ter illustratie is hieronder een voorbeeldfiguur opgenomen voor een eroderende bodem. 
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Afbeelding 3-3: Voorbeeld interventiewaarde, beheerruimte, minimale hoogte 

 

Als de interventiewaarde wordt overschreden moet er genoeg tijd zijn om de ingreep voor te bereiden en 

uit te voeren. Als de interventiewaarde niet wordt overschreden moet er nog voldoende over zijn van de 

beheerruimte tot de volgende keer dat aan de interventiewaarde wordt getoetst. De frequentie waarmee 

getoetst wordt hangt daarmee af van de ruimte tussen de interventiewaarde en de minimale hoogte en de 

snelheid van het proces. Aan de andere kant wordt de frequentie begrensd door de kosten die voor het 

onderhoud beschikbaar zijn.  

 

Voor elk object dienen apart interventiewaardes te worden bepaald. Hierbij dient ook rekening te worden 

gehouden met de aanwezige dynamiek. Niet elke verandering dient met beheer te worden beheerst, dit is 

alleen van belang wanneer de functionaliteit van het object in gevaar komt. 
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3.5 In stand houden maatregel Zomerbedverlaging 

3.5.1 Verlaagd Zomerbed (Object BZ15) 

Objectbeschrijving Verlaagd Zomerbed (BZ15)  

Voor de Zomerbedverlaging wordt de rivierbodem verlaagd tussen km 992,9 (nabij Molenbrug) en km 

1000,6 (nabij de Eilandbrug). Het object is de rivierbodem binnen de ontgravingscontour. De 

ontgravingscontour is weergegeven op kaarten in Bijlage 1 (“insteek zomerbedverlaging”). 

 

De zijtaluds van de vergraving hebben een helling van 1:7. De overgang van het niet-verlaagde naar het 

verlaagde zomerbed aan de bovenstroomse rand wordt aangelegd met een talud in de lengterichting van 

1:17. De zomerbedverlaging wordt in de lengterichting van de rivier gerealiseerd in vakken met 

verschillende bodemhoogtes. Zie voor het ontwerp het SNIP3-document “Zomerbedverkaging Beneden-

IJssel, Deelrapport 1A: Ontwerp Zomerbedverlaging”, kenmerk LW-AF20120703. 

 

Verwachte morfologische veranderingen  

Op grond van modelberekeningen (zie Rapport HKV, juni 2012) zijn de morfologische effecten ingeschat.  

 

  

Afbeelding 3-4: Breedte-gemiddelde bodemverandering t.o.v. referentiesituatie tussen 0 en 40 jaar 

(Figuur 3-9 uit HKV rapport juni 2012) 

 

Beneden de bovenstroomse rand wordt een sedimentatiefront verwacht. Hier dienen 

baggerwerkzaamheden te worden uitgevoerd. Door middel van monitoring zal worden geverifieerd dat de 

rivierbodem aan de eisen voldoet. 

 

Het sedimentatiefront bij de bovenstroomse rand verplaatst zich in de eerste 20 jaar met een snelheid van 

circa 200 m/jaar. Zonder verdere maatregelen zal de zomerbedverlaging na enkele jaren niet meer aan de 

veiligheidstaakstelling voldoen. Het teveel aan sediment zal dus moeten worden verwijderd. De opgave 

voor het veiligheidsonderhoud is volgens de berekeningen gemiddeld 32.500 tot 97.500 m
3
 per jaar. Dit is 
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mede afhankelijk van de afvoercondities van de IJssel. Bij hogere (piek) afvoeren wordt meer (en grover) 

sediment meegevoerd. Bij het uitblijven van een hoge afvoer zal er minder sediment dan gemiddeld 

neerslaan.  

 

De overgangen tussen de vakken van de zomerbedverlaging worden aangelegd met een helling van 1:10 

en zullen na verloop van tijd verflauwen. Indien deze overgangen te abrupt worden kunnen verstoringen 

optreden die hinder opleveren voor de scheepvaart. De helling van deze overgangen mag daarom niet te 

groot worden.  

 

Verkenning van de beheerruimte 

In het ontwerp van de zomerbedverlaging is een beheerruimte opgenomen van 0,6 cm waterstandsdaling. 

Als er sedimentatie optreedt neemt de waterstandsdaling af. Er moet worden ingegrepen vóórdat de 

waterstandsdaling niet meer aan de eisen voldoet.  

 

Door middel van gevoeligheidsanalyses met Waqua is vastgesteld wat de afname is van de 

waterstandsverlaging als functie van het volume neergeslagen sediment. Bij de berekening is ervan 

uitgegaan dat alleen sedimentatie optreedt direct stroomafwaarts van de bovenstroomse rand, zoals de 

resultaten van HKV aangeven (zie Afbeelding 3-5). Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat bij 180.000 m
3
 

sediment de waterstandsverlaging bij MHW bij rivierkilometer 980 met circa 17 mm afneemt (zie 

Afbeelding 3-6).  

 

 

Huidige rivierbodem

Rivierbodem na aanleg

 Sedimentatie (1 jaar) 

65.000 m3

Huidige rivierbodem

Rivierbodem na aanleg

 Sedimentatie 180.000 m3

1

2

Bovenstroomse rand

Stroming

Stroming

 

Afbeelding 3-5: in Baseline ingevoerde sedimentatie-profielen en volumes 
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Afbeelding 3-6: Gevoeligheidsanalyse van de waterstandsverlaging bij MHW bij Zwolle voor het 

volume neergeslagen sediment 

 

Afbeelding 3-6 toont de verlaging van de waterstand bij Zwolle voor twee varianten van 

Zomerbedverlaging, namelijk de variant waarbij het archeologische object Kogge wordt geconserveerd, en 

de variant waarbij de Kogge wordt gelicht. Voor het ontwerp is gekozen de Kogge te conserveren. De 

beheerruimte van het ontwerp is circa 6 mm. Na het neerslaan van 55.000 m
3
 sediment moet 

onderhoudsbaggerwerk plaatsvinden. Gemiddeld komt dit neer op 1 maal per jaar.  

 

De verlaging van de waterstand bij km 980 (Zwolle) bij MHW wordt behalve door sedimentatie in het 

verlaagde Zomerbed ook verminderd door verruiging in de uiterwaarden tussen Kampen en Zwolle. Omdat 

de beheerruimte zo klein is kan er feitelijk geen verruiging in de te beheren uiterwaarden worden 

toegestaan. Dit wordt verder uitgewerkt in Hoofdstuk 4.  

 

Interventiewaarden voor onderhoud aan het verlaagde Zomerbed 

In de beheerfase dient aan de volgende eisen te worden voldaan (zie ook Tabel 3-4): 

– Op het totale traject tussen km992,5 en km1000,6 mag maximaal 55.000m
3
 aanzanding optreden 

(=interventiewaarde); 

– Geen erosie toelaatbaar bovenstrooms van km 992,5; 

– Op het traject tussen km1000,6 en km 1000,9 mag maximaal 32.500m
3
 erosie optreden alvorens 

ingegrepen dient te worden; 

– Benedenstrooms van km 1000,9 wordt geen erosie geaccepteerd, gezien de aanwezige 

saneringslocatie. 
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Tabel 3-4: Toleranties van de ontgraving bij oplevering en voor onderhoudsbaggerwerk 
Interventiewaarde 

onderhoudsbaggerwerk

Aanlegniveau 

t.o.v. NAP

Toelaatbare 

volumewijziging in het 

gehele zomerbed

n.v.t Toelaatbare erosie: 0

992,5 992,9 0,4 n.v.t.

992,9 993,4 0,5 -5.0 6 cm

993,4 994.1 0.7 -7.3 6 cm

994,1 994,9 0,8 -6.7 6 cm

994,9 996,6 1,7 -7.2 6 cm

996,6 998,0 1,4 -7.3 6 cm

998,0 999,3 1,3 -7.7 6 cm

999,3 1000,6 1,3 -7.7 6 cm

1000,6 1000,9 0,3

BZ-2 Rivierbodem met 

mogelijk voortschrijdende 

erosie

n.v.t.
Toelaatbare erosie:                 

-32.500 m3                   

BZ1 Saneringslocatie n.v.t. Toelaatbare erosie: 0

Toelaatbare 

sedimentatie: 

+55.000 m3

Toelaatbare 

gemiddelde 

afwijking van het 

aanlegniveau

n.v.t.

n.v.t.

max

0-1 cm

max

0-1 cm

Bovenstrooms van 992,5

Benedenstrooms van 1000,9

ObjectLengte 

[km]

Tot [km]Van [km]

BZ-15 Rivierbodem 

realisatieprofiel 

Zomerbedverlaging

Oplevering

BZ-14 Rivierbodem met 

mogelijk terugschrijdende 

erosie

 
 

Vóór het hoogwaterseizoen dient vervolgens te worden geverifieerd dat het profiel voldoet (en of er 

voldoende is gebaggerd, indien nodig). Dit kan wederom door een actuele meting te vergelijken met het 

minimale bodemprofiel of door een modelberekening uit te voeren met het actuele profiel. 

 

Onderhoudsbaggerwerk  

Door de baggerwerkzaamheden ontstaat overlast voor de scheepvaart. De overlast moet zoveel mogelijk 

worden voorkomen, de werkzaamheden dienen daarom te voldoen aan de richtlijnen in de Werkwijze 

“Minder Hinder”. In samenwerking met Rijkswaterstaat is gezocht naar mogelijke werkwijzen binnen deze 

kaders, zoals hieronder beschreven.  

 

Oplossingen voor onderhoudsbaggerwerk aan de bovenstroomse rand 

Volgens het rivierkundig beoordelingskader mag de hinder 5 dagen per 15 km zijn. In het projectplan 

waterwet en in de vraagspecificaties wordt de hindernorm benoemd. Verder wordt beschreven dat er niet 

aan deze norm kan worden voldaan.  

 

In samenwerking met de rivierbeheerder is een groot aantal potentiële oplossingen geïnventariseerd voor 

het aanzandingsfront. Hierbij kunnen onder andere de volgende (deel)oplossingen onderscheiden worden: 

– Constructieve maatregel in de vorm van het verhogen van de zomerkades; 

– Constructieve maatregel in de vorm van de aanleg van langsdammen; 

– Inzet van baggermaterieel in samenhang met lokaal verbreden van vaargeul; 

– Inzet van methode “water injectie baggeren” in combinatie met aanleg zandvang in uiterwaard; 

– Inzet flexibel en groter baggermaterieel: sleephopperzuigers 

 

Na uitwerking en beoordeling van de oplossingsrichtingen heeft een tweetal oplossingen de voorkeur. Om 

bij de baggerwerkzaamheden de overlast op de scheepvaart te minimaliseren wordt er voor gekozen om 

hinderlijk baggeren zoveel mogelijk buiten de vaarweg te laten plaatsvinden. 
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Oplossingsrichting 1 

In 2 fasen verrichten van onderhoudswerkzaamheden zodat de vaargeul beschikbaar blijft voor de 

scheepvaart: 

– In de binnenbocht van de bocht bij rivier-km 993 vindt momenteel geen scheepvaart plaats omdat 

hier niet genoeg diepgang is. Door de binnenbocht uit te diepen wordt deze geschikt als vaargeul. 

Dat maakt ruimte om met traditioneel vastliggend materieel (bijvoorbeeld cutterzuigers met 

spudpalen of met ankers met lijnen vlak over de bodem) baggerwerk uit te voeren, mits voldoende 

ruimte en diepgang in de vaargeul vrij blijft.  

– Het onderhoud kan vervolgens afwisselend in de binnen en buitenbocht uitgevoerd worden. 

Scheepvaart kan tijdens het onderhoud doorgang vinden. 

 

Oplossingsrichting 2 

Op plekken waar niet voldoende ruimte in de vaarweg is: Inzet van varend baggermaterieel dat groter is 

dan gebruikelijk voor de IJssel (bijvoorbeeld sleephopperzuiger). Doordat het varend baggermaterieel kan 

uitwijken voor overig scheepvaart is de hinder zeer beperkt (geen structurele hinder). 

 

In de praktijk zal door de aannemer, afhankelijk van de vaargeulbreedte, voor een combinatie van 

materieel gekozen worden. De aannemer moet zijn werkwijze ook laten goedkeuren door de 

rivierbeheerder. 

 

Bijkomende voorwaarden 

Baggertechnieken die gebruik maken van ankers, kabels of dergelijke die in de vaarweg liggen moeten 

uitgesloten worden. Het mag ook niet zijn dat een baggertechniek eisen oplegt aan scheepvaart (bv. eisen 

ter voorkoming van golfslag tegen baggerschip).  

 

Onderhoudsbaggerwerk moet zoveel mogelijk buiten de vaarweg plaatsvinden volgens het volgende 

protocol. Dit zal verder worden uitgewerkt in de contractstukken: 

– In de binnenbocht van de bocht bij rivierkm 993 vindt momenteel geen scheepvaart plaats omdat 

hier niet genoeg diepgang is. Door de binnenbocht uit te diepen wordt deze geschikt als vaargeul. 

Lokaal wordt de vaargeul hierdoor extra breed; 

– Het onderhoud kan vervolgens afwisselend in de binnen en buitenbocht uitgevoerd worden. 

Scheepvaart kan tijdens het onderhoud doorgang vinden; 

– Er mag geen gebruik worden gemaakt van baggermaterieel dat gebruik maakt van ankers, kabels 

of spudpalen. De werkzaamheden zullen daarom varend uitgevoerd moeten worden zodat hinder 

voor de scheepvaart zeer beperkt is. 

 

 

3.5.2 Bovenstroomse rand met mogelijk terugschrijdende erosie (BZ14) 

Object BZ14 Rivierbodem met mogelijk terugschrijdende erosie 

Bij de bovenstroomse rand van het verlaagde zomerbed (km 992,5-992,9) kan terugschrijdende erosie 

optreden door toenemende stroomsnelheden. Op basis van de modelberekeningen van HKV (Afbeelding 

3-4) wordt geen terugschrijdende erosie verwacht. Het risico is echter niet uit te sluiten. Terugschrijdende 

erosie levert risico’s op voor de stabiliteit van objecten langs de rivier (oevers, kribben) en voor de 

drinkwaterwinning bij Zwolle doordat de waterstandsverlaging onder gemiddelde omstandigheden te groot 

wordt. 

 

Het beheer is gericht op het beheersen van het risico dat terugschrijdende erosie optreedt. Dit wordt 

gedaan door jaarlijks de bodem direct bovenstrooms van het verlaagde zomerbed te monitoren. Indien hier 
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toch erosie optreedt zal de bodem moeten worden hersteld vóórdat er schade optreedt of de 

drinkwaterwinning in gevaar komt. Er is naar verwachting genoeg afstand tussen de bovenstroomse rand 

en de objecten om een keer per jaar te monitoren. 

 

Beheerruimte en interventiewaarde terugschrijdende erosie 

Als er bij de bovenstroomse rand van de vergraving terugschrijdende erosie optreedt behoeft dit niet direct 

te worden hersteld, tenzij het risico’s oplevert voor objecten langs de rivier. Het geërodeerde sediment 

wordt immers direct benedenstrooms van de rand weer neergelegd. Feitelijk treedt er een verflauwing van 

het talud in langsrichting op. Dat levert geen nadelige effecten op en gaat niet ten koste van de 

functionaliteit. Verder is een flauwer talud gunstig voor de scheepvaart (kleinere stromingsveranderingen). 

 

Als er terugschrijdende erosie optreedt bovenstrooms van 992,5 dient te worden ingegrepen. 

Terugschrijdende erosie dient te worden hersteld door middel van het storten van opgebaggerd sediment 

in het zomerbed tussen 992,5 en 992,9. Dat is het Object BZ14 Rivierbodem met mogelijk 

terugschrijdende erosie (zie kaart in Bijlage 1).  

 

 

3.5.3 Benedenstroomse rand (BZ2) en saneringslocatie (BZ1) 

Objectbeschrijving Benedenstroomse rand (km 1000,6 – km 1000,9) BZ2 

De benedenstroomse rand van het verlaagde Zomerbed (rivier km 1000,6) zal eroderen. Deze eroderende 

bodem levert risico’s op voor objecten benedenstrooms van het verlaagde Zomerbed. : 

– Stabiliteit van objecten langs de rivier (oevers, kribben). Zie hiervoor paragraaf 3.7.1; 

– De zogenaamde saneringslocatie (Object BZ1, zie hieronder). 

 

Om te voorkomen dat deze schade optreedt wordt jaarlijks de eroderende bodem aangevuld door 

bodemmateriaal te storten. Uit modelberekeningen volgt dat hier gemiddeld circa 35.000 m
3
 per jaar moet 

worden gestort om de erosie tegen te gaan. 

 

Door middel van monitoring wordt na het hoogwaterseizoen beoordeeld hoeveel de benedenstroomse 

rand erodeert. Indien de interventiewaarde wordt overschreden wordt de bodem aangevuld.  

 

Objectbeschrijving Saneringslocatie (km 1000,9 – km 1006) BZ1 

De saneringslocatie ligt benedenstrooms van het verlaagde zomerbed. De bodem ter plaatse van de 

saneringslocatie is vervuild. Om te voorkomen dat deze vervuiling zich verder verspreidt mag de bodem 

hier niet eroderen. De bodem die hier in de huidige situatie aanwezig is moet dus minimaal in stand 

worden gehouden. Dit wordt door middel van monitoring geverifieerd. 

 

Beheerruimte en interventiewaarde 

De afstand tussen de benedenstroomse rand en de saneringslocatie is klein (300 m). Uit de morfologische 

modelberekeningen van HKV (Afbeelding 3-4) blijkt dat de expansiegolf binnen 2 jaar na aanleg van het 

verlaagde Zomerbed de grens van de saneringslocatie bereikt. 

 

De beheerruimte bestaat hier uit de afstand tussen de saneringslocatie en de rand. Elk jaar moet worden 

beoordeeld hoeveel sediment er moet worden gestort om de bodemhoogte binnen deze beheerruimte te 

herstellen. De omvang van de beheerruimte is voldoende om een monitoringsfrequentie van 1x per jaar 

aan te houden. 
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Protocol terugstorten sediment bij de benedenstroomse rand (BZ2) 

Het materiaal dat bovenstrooms (bij het aanzandingsfront) gewonnen wordt kan hiervoor gebruikt worden. 

Door middel van het terugstorten van het sediment wordt het sediment weer teruggebracht in het systeem. 

 

Bij het terugstorten van sediment dient rekening te worden gehouden met ecologische belangen. In de 

passende beoordeling is beschreven op welke wijze hier rekening mee dient te worden gehouden. De 

verantwoordelijkheid hiervoor wordt middels het contract bij de opdrachtnemer van de realisatie 

neergelegd. 

 

Indien vanuit het reguliere onderhoud randvoorwaarden zijn gegeven voor het terugstorten van sediment 

dient dit ook in het contract te worden geborgd.  

 

 

3.6 Beheer van de rivierbodem voor Scheepvaart 

3.6.1 Hoofdvaarweg (BH)  

Het beheer van de hoofdvaarweg blijft ongewijzigd. Dit geldt voor alledrie de deelobjecten: 

– Rivierbodem buiten zomerbedverlaging (BH1); 

– Rivierbodem binnen zomerbedverlaging (BH2); 

– Betonning (BH3). 

 

De hoofdvaarweg dient bevaarbaar te blijven. Daarom wordt de vaargeul in het reguliere onderhoud 

regelmatig geïnspecteerd en gebaggerd indien nodig. De rivierbodem binnen het traject van de 

zomerbedverlaging wordt door de verlaging dieper dan voor de scheepvaart noodzakelijk is, met 

uitzondering van Object BKO-1 (bodembescherming Kogge). Daar wordt echter geen aanzanding 

verwacht.  

 

Ondanks de beperkte risico’s blijft het reguliere beheer en onderhoud van de vaarweg toepassing (zie ook 

hoofdstuk 5). Eisen ten aanzien van bevaarbaarheid blijven gelijk aan die in het huidige beheer. 

 

Betonning 

Aandachtspunt voor de realisatiefase is aanpassing van de betonningen vanwege de aanpassing van de 

vaarweg(lengte). 

 

 

3.6.2 Haveningangen (BZ12) 

Het beheer bij de haveningangen is gericht op het beheersen van het risico dat scheepvaart overlast 

ondervindt doordat bij de haveningangen door sedimentatie ondieptes liggen. Er wordt bij de 

haveningangen geen toename van sedimentatie verwacht. Het reguliere beheer en onderhoud op de 

haveningangen blijft van toepassing. Eisen ten aanzien van bevaarbaarheid (met name bodemhoogte) zijn 

gelijk aan die in het huidige beheer. 
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3.7 Beheer van de rivierbodem voor stabiliteit van objecten 

3.7.1 Aanpak beheer en onderhoud rivierbodem bij objecten 

Doel: Beheersing van risico’s rond objecten 

In en rond het projectgebied zijn, zowel bestaande als nieuwe, objecten aanwezig die negatief kunnen 

worden beïnvloed door de verlaging van het zomerbed. Door de verlaging van het zomerbed is het risico 

groter dat de functionaliteit van deze objecten in gevaar komt wanneer het zomerbed meer erodeert dan 

wordt verwacht. Op kaarten in bijlage 1 zijn deze objecten weergegeven. 

 

De objecten zijn in drie categorieën in te delen: 

1. Objecten waar rekening mee is gehouden door het ontwerp van de vergraving zo te maken dat er 

een minimale afstand wordt gehanteerd tussen de insteek van de verlaging en het object. 

2. Objecten die zijn vervangen zodat ze ook bij het verlaagde zomerbed functioneren.  

3. Objecten die gehandhaafd blijven omdat deze bij een verlaagd zomerbed nog voldoen.  

 

De verwachting is dat er rond deze objecten geen structurele maatregelen meer nodig zijn. Indien uit de 

monitoring blijkt dat er toch een structurele oplossing noodzakelijk is, zal het ontwerp moeten worden 

aangepast en het object moeten worden vervangen. Dit zal aan het eind van de onderhoudsfase, in 2019, 

worden beoordeeld. 

 

Monitoring 

Om de risico’s te beperken wordt de erosie rond deze objecten gemonitord. Hiervoor worden eisen 

opgenomen in het realisatiecontract. Er dient een vlakdekkend grid van de hoogte van de rivierbodem te 

worden ingewonnen. De grootte van de gridcellen dient te zijn afgestemd op de schaalgrootte van de 

effecten. Bij de monitoring van lokale effecten wordt een gridcelgrootte van 0,5 x 0,5 meter gehanteerd. Bij 

effecten op een grotere schaal volstaat een gridcelgrootte van 1,0 x 1,0 meter. 

  

Aangezien de meeste morfologische effecten in het hoogwaterseizoen plaatsvinden worden direct na het 

hoogwaterseizoen metingen uitgevoerd. Indien het nodig is om maatregelen te treffen, is er nog genoeg 

tijd voor het volgende hoogwaterseizoen. Aandachtspunt als de bodemhoogte nog voldoet is dat de 

gemeten hoogte voldoende dient te zijn tot aan het eind van het volgende hoogwaterseizoen. Hier dient bij 

het bepalen van interventiewaardes rekening mee te worden gehouden.  

 

Correctieve maatregelen 

Indien uit de metingen blijkt dat er zoveel erosie heeft plaatsgevonden dat de hoogte onder de 

interventiewaarde is, dan dient de bodem te worden opgehoogd met bodemmateriaal tot het 

onderhoudsniveau (=minimale hoogte + beheerruimte). Het is waarschijnlijk dat er voor de bodem op die 

plekken een bovengrens bestaat vanuit de functies veiligheid of scheepvaart. Hier dient rekening mee te 

worden gehouden bij het ophogen van de bodem. 

 

Voor het ophogen van de bodem kan gebruik worden gemaakt van het sediment dat vrijkomt bij de 

baggerwerkzaamheden aan de bovenstroomse rand van het verlagingstraject. 

 

Voor het volgende hoogwaterseizoen wordt vervolgens een tweede meting uitgevoerd om te verifiëren dat 

de maatregel goed is uitgevoerd. 
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Protocol aanvullen 

Bij het terugstorten van sediment dient rekening te worden gehouden met ecologische belangen. In de 

passende beoordeling is beschreven op welke wijze hier rekening mee dient te worden gehouden. De 

verantwoordelijkheid hiervoor wordt middels het contract bij de opdrachtnemer van de realisatie 

neergelegd. 

 

Indien vanuit het reguliere onderhoud randvoorwaarden zijn gegeven voor het terugstorten van sediment 

dient dit ook in het contract te worden geborgd. Met het waterdistrict is afgesproken dat zij hier nog 

gegevens voor aanleveren. 

 

Streng beheerregime bij objecten met een kleine beheerruimte 

Op de meeste plaatsen is er afstand tussen de insteek van de vergraving en objecten zoals de primaire 

waterkering en de kademuren. Daar wordt het hiervoor beschreven beheer toegepast: monitoren na het 

hoogwaterseizoen, indien nodig maatregelen nemen en vóór de aanvang van het volgende 

hoogwaterseizoen aantonen dat de situatie voldoet. 

 

Op een beperkt aantal locaties ligt de insteek van de vergraving relatief dicht bij deze objecten en is de 

beheerruimte klein of zelfs 0. Deze locaties zijn te vinden op Bijlage 2. Het betreft locaties waar de 

objecten “BZ-10, Rivierbodem binnen beschermingszone primaire waterkering” en/of “BZ-6, Rivierbodem 

bij kades Kampen” grenzen aan de insteek van de vergraving. De verwachting is dat de rivierbodem bij 

deze objecten zal aanzanden. Als er echter erosie plaatsvindt, moet er worden ingegrepen om te zorgen 

dat de stabiliteit van de rivierbodem niet afneemt. Om voldoende zekerheid te hebben geldt hier een 

strenger beheerregime. Na oplevering van deze delen van de rivierbodem dient al tijdens het eerste 

hoogwater de bodemligging te worden gemeten. Als dan blijkt dat er geen erosie optreedt, kan voor de 

hoogwaterseizoenen daarna het normale beheerregime gevolgd. Als blijkt dat er erosie optreedt, moet 

onmiddellijk worden ingegrepen en moet de bodem worden vastgelegd.  

 

 

3.7.2 Waterkeringen (WP) 

Bij waterkeringen kan onderscheid worden gemaakt tussen: 

– Primaire waterkeringen en regionale waterkeringen (WP1); 

– Overige waterkeringen (o.a. zomerkades, WP2). 

 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Groot Salland. Het reguliere beheer en onderhoud blijft 

ongewijzigd. Het beheer van de waterkering zelf is hier daarom niet beschreven. In het kader van de Keur 

van Waterschap Groot Salland dienen afspraken te worden gemaakt over het ontwerp en het beheer van 

de rivierbodem nabij de primaire waterkeringen. 

 

Soorten waterkeringen 

Waterschap Groot Salland maakt in de keur onderscheid tussen de volgende typen waterkeringen: 

– Primaire waterkeringen; 

– Regionale waterkeringen. Dit zijn waterkeringen van een lagere orde dan de primaire keringen. Ze 

beschermen een aanzienlijk economisch belang. Ze worden in dit beheerplan op dezelfde manier 

behandeld als Primaire Waterkeringen; 

– Overige waterkeringen. Deze beschermen een lager economisch belang of een gebied met 

beperkte omvang. Langs de IJssel betreft dit onder anderen zomerkades rond uiterwaarden, maar 

ook een waterkering langs een deel van het industriegebied. In het Beheerplan Waterkeringen 

2008 – 2012 van WS Groot Salland. 
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Objectbeschrijving rivierbodem in beschermingszone bij primaire en overige waterkering (BZ10) 

In de legger van het waterschap zijn rond de primaire waterkeringen en overige waterkeringen zones 

gedefinieerd waarbinnen gebods- en verbodsbepalingen gelden. De beschermingszone is een zone van 

20 m aan vanaf de teen van de dijk, zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde (Afbeelding 3-7).  

 

Afbeelding 3-7: Definitie beschermingszone primaire waterkering 

 

In het ontwerp van de maatregel is rekening gehouden met de stabiliteit van waterkeringen door de 

insteek van de ontgraving buiten de beschermingszone te leggen. Hierdoor wordt de stabiliteit van de 

waterkering niet negatief beïnvloed door de zomerbedverlaging. 

 

Het beheer is gericht op het beheersen van het risico dat de waterkering bezwijkt doordat binnen de 

beschermingszone erosie van de rivierbodem optreedt.  

 

1:4,5

 

Afbeelding 3-8: Objectdefinitie en beheerruimte primaire waterkering 

 

Objectbeschrijving rivierbodem binnen voorland primaire en overige waterkeringen (BZ11) 

In het ontwerp van de maatregel is rekening gehouden met de stabiliteit van waterkeringen door de 

insteek van de ontgraving buiten de beschermingszone te leggen en doordat het talud van de ontgraving 

een helling van 1:7 heeft. Het beheer is gericht op het beheersen van het risico dat de waterkering 

bezwijkt doordat het talud te steil wordt of de insteek horizontaal verplaatst tot in de beschermingszone. 
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Als maximaal toelaatbare ondergrens voor de helling wordt een helling van 1:4,5 gehanteerd, conform het 

Bijlage 9-3 “Optredingscriterium afschuiving” uit Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2006. De ruimte tussen 

de aangebrachte helling van 1:7 en de minimale helling van 1:4,5 kan worden gebruikt als beheerruimte 

(zie Afbeelding 3-8).  

 

Beheerruimte rivierbodem bij primaire waterkeringen 

In het ontwerp ligt de insteek op enkele plekken op de grens van de beschermingszone. Op die plekken is 

er geen horizontale beheerruimte beschikbaar. De interventiewaarde is gelijk aan de minimale waarde 

waarbij de stabiliteit voldoet. Het risico is beperkt, omdat geen erosie, maar aanzanding wordt verwacht. 

Erosie is echter niet uit te sluiten. Dit betekent dat er ingegrepen moet worden zodra er erosie plaatsvindt. 

Daar geldt een strenger beheerregime, zoals beschreven in paragraaf 3.7.1: tijdens het eerste hoogwater 

wordt de bodemhoogte hier gemonitord. Als er erosie blijkt op te treden moet de bodem worden 

vastgelegd. Als er geen erosie optreedt kan voor de daaropvolgende hoogwaterseizoenen worden 

overgegaan naar het normale beheerregime. 

 

Een alternatief voor dit strenge beheerregime is een aanpassing van het uitvoeringsontwerp, waarbij een 

horizontale beheerruimte wordt opgenomen (een grotere afstand tussen de insteek en de waterkering).  

 

 

3.7.3 Kademuren (WK) 

De kades bij Kampen zijn in beheer bij de gemeente Kampen. De stabiliteit van deze kades is o.a. 

afhankelijk van de hoogte van de bodem vóór de kades. Om te voorkomen dat de stabiliteit van deze 

kades afneemt door de verlaging van het zomerbed is in het ontwerp een afstand van minimaal 15 meter 

aangehouden tussen de insteek van de ontgraving en de kade. Uit modelberekeningen is gebleken dat de 

stabiliteit van de kades dan niet negatief door de verlaging van het zomerbed wordt beïnvloed. 

 

Wanneer binnen deze zone erosie plaatsvindt neemt de stabiliteit echter af. Het beheer is gericht op het 

beheersen van het risico dat de constructie bezwijkt doordat binnen deze zone door de zomerbedverlaging 

erosie van de rivierbodem optreedt. Om dit te kunnen monitoren wordt, voorafgaand aan de 

werkzaamheden, de huidige situatie ingemeten.  

 

 

Afbeelding 3-9: Interventievlak bij de kades van Kampen 
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Er wordt niet verwacht dat de bodem voor de kademuur erodeert. Dit kan echter niet worden uitgesloten. 

Daarbij worden interventiewaarden aangehouden zoals weergegeven in Afbeelding 3-9: 

– Tot 15 m voor de kademuur (object BZ-6 rivierbodem bij kades Kampen): de bodemhoogte vóór 

aanleg van de Zomerbedverlaging (Nulsituatie); 

– In de zone daarvoor een maximale helling van 1:4,5 (zie voor de onderbouwing van deze helling 

paragraaf 3.7.2); 

– Als de rivierbodem erodeert onder het aangegeven interventievlak dient deze door middel van 

aanvulling met zand op het oorspronkelijke niveau te worden hersteld. 

 

Om te voorkomen dat de stabiliteit van de kademuur afneemt dient de bodem met hoge frequentie te 

worden gemonitord. Wanneer na verloop van tijd blijkt dat er geen erosie plaatsvindt kan de frequentie 

worden aangepast.  

 

In het ontwerp is geen ruimte gereserveerd voor het beheer. De interventiewaarde is daardoor gelijk aan 

de minimale waarde waarbij de stabiliteit voldoet. Dit betekent dat er ingegrepen moet worden zodra er 

erosie plaatsvindt. Daar geldt een strenger beheerregime, zoals beschreven in paragraaf 3.7.1: tijdens het 

eerste hoogwater wordt de bodemhoogte hier gemonitord. Als er erosie blijkt op te treden moet de bodem 

worden vastgelegd. Als er geen erosie optreedt kan voor de daaropvolgende hoogwaterseizoenen worden 

overgegeaan naar het normale beheerregime. 

 

Een alternatief voor dit strenge beheerregime is een aanpassing van het uitvoeringsontwerp, waarbij meer 

beheerruimte wordt opgenomen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de locaties met de laagste 

bodemhoogte voor de kademuren aan te vullen. Op plaatsen waar in het referentieontwerp de insteek ligt 

op 15 m van de kademuur, kan worden overwogen in het uitvoeringsontwerp deze afstand te vergroten. 

 

 

3.7.4 Kribben en oevers (BKR) 

Objectbeschrijving Kribben en gestrekte oevers (BKR) 

Het beheer van de kribben en gestrekte oevers zelf blijft bij Rijkswaterstaat. Het beheer en onderhoud 

hiervan blijft ongewijzigd. Dit geldt voor alledrie de deelobjecten: 

– Kribben (BKR1); 

– Oeverbescherming met stortsteen (BKR2); 

– Overige oevers (BKR3). 

 

Objectbeschrijving Rivierbodem bij kribben en oeverbescherming BZ9 

In het ontwerp van de maatregel is rekening gehouden met de stabiliteit van de kribben en 

oeverbeschermingen door een afstand van 15 meter aan te houden tussen de insteek van de ontgraving 

en het object. Hierdoor blijft de stabiliteit van de constructie gelijk aan de huidige situatie. 

 

Wanneer erosie binnen deze zone plaatsvindt neemt de stabiliteit echter af. Het beheer is gericht op het 

beheersen van het risico dat de constructie bezwijkt doordat binnen deze zone door de zomerbedverlaging 

erosie van de rivierbodem optreedt. Om dit te kunnen monitoren dient, voorafgaand aan de 

werkzaamheden, de huidige situatie te worden ingemeten.  
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3.7.5 Eilandbrug (BE) 

De Eilandbrug zelf wordt beheerd door Rijkswaterstaat wegbeheer. Het reguliere beheer en onderhoud 

van deze brug blijft ongewijzigd. Dit geldt voor alle deelobjecten: 

– Aan te brengen bodembescherming (BE1); 

– Bestaande bodembescherming (BE2); 

– Bestaande strekdam (damwanden) (BE3); 

– Brugpijlers (BE4). 

 

Rivierbodem bij Eilandbrug BZ-3 

Bij de Eilandbrug is het beheer gericht op het beheersen van risico’s ten aanzien van de stabiliteit van de 

pijlers en de bodembescherming. De pijlers worden beschermd door de bodembescherming. De 

rivierbodem grenzend aan de bodembescherming moet worden beheerd, teneinde de bodembescherming 

in stand te houden. 

 

Indien bij de rand van de bodembescherming zoveel erosie plaatsvindt dat de stabiliteit van de 

bodembescherming in gevaar komt (zie Afbeelding 3-10) dient de bodem te worden hersteld. Er moet 

worden ingegrepen bij als er een erosiekuil is ontstaan die dieper (D) is dan 2 meter én een taludhelling 

heeft van 1:3 of steiler. Daarom dient de bodem hier te worden gemonitord. 

 

 

M
axim

aal toelaatbare 

helling

 

Afbeelding 3-10: Interventievlak voor de rivierbodem grenzend aan oever- en bodembeschermings-

constructies 

 

 

3.7.6 Stadsbrug (BS) 

De Stadsbrug zelf is in beheer bij de gemeente Kampen. Het reguliere beheer en onderhoud blijft 

ongewijzigd. Dit geldt voor alle deelobjecten: 

– Bestaande bodembescherming (BS1); 

– Aan te brengen bodembescherming (BS2); 

– Brugpijlers (BS3); 

– Remmingwerken (BS4). 
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Rivierbodem bij Stadsbrug (BZ-4) 

Bij de Stadsbrug is het beheer gericht op het beheersen van risico’s ten aanzien van de stabiliteit van de 

pijlers en de remmingwerken. De pijlers worden beschermd door de bodembescherming. De rivierbodem 

grenzend aan de bodembescherming moet worden beheerd, teneinde de bodembescherming in stand te 

houden. 

 

Hiervoor geldt hetzelfde interventievlak als bij de bodembescherming bij de Eilandbrug (zie Afbeelding 

3-10) Indien bij de rand van de bodembescherming zoveel erosie plaatsvindt dat de stabiliteit van de 

bodembescherming in gevaar komt dient de bodem te worden hersteld. Er moet worden ingegrepen bij 

erosiekuilen die dieper zijn dan 2 meter én die een taludhelling hebben van 1:3 of steiler. 

 

De functionaliteit van de nieuw te realiseren remmingwerken bij de Stadsbrug is afhankelijk van de 

bodemhoogte. Indien er rond deze remmingwerken teveel erosie plaatsvindt voldoet deze niet meer en 

dient de bodem te worden hersteld. Daarom dient de bodem hier te worden gemonitord. 

 

 

 

3.7.7 Molenbrug (BMO) 

De Molenbrug zelf wordt beheerd door Rijkswaterstaat wegbeheer. Het beheer en onderhoud van deze 

brug is ongewijzigd. Dit geldt voor alle deelobjecten: 

– Bestaande oeverbescherming voor brugpijler (BMO1); 

– Brugpijler (BMO2).  

 

Rivierbodem bij Molenbrug (BZ-5) 

Bij de Molenbrug is het beheer gericht op het beheersen van risico’s ten aanzien van de stabiliteit van de 

pijlers. De pijlers worden beschermd door de oeverbescherming. De rivierbodem vóór de oever-

bescherming moet worden beheerd, teneinde de bodembescherming in stand te houden. 

 

Hiervoor geldt hetzelfde interventievlak als bij de bodembescherming bij de Eilandbrug (zie Afbeelding 

3-10) Indien bij de rand van de oeverbescherming zoveel erosie plaatsvindt dat de stabiliteit van de 

oeverbescherming in gevaar komt dient de bodem te worden hersteld. Er moet worden ingegrepen bij als 

er een erosiekuil is ontstaan die dieper is dan 2 meter én een taludhelling heeft van 1:3 of steiler. 

 

 

3.7.8 Kabels en leidingen (BKL) 

Objectbeschrijving Kabels en leidingen (BKL) 

Het beheer en onderhoud van de kabels- en leidingen zelf blijft ongewijzigd. Dit is verantwoordelijkheid 

van de kabel- of leidingbeheerder. Dit geldt voor alle deelobjecten: 

– Te verwijderen kabels en leidingen (BKL1); 

– Aan te brengen kabels en leidingen (BKL2); 

– Niet aan te passen kabels en leidingen (BKL3). 

 

In overleg met de K&L beheerder moet worden bepaald wanneer het beheer toereikend is zodat de 

veiligheid en functionaliteit van de kabels en leidingen voldoende is geborgd. Hierbij dienen afspraken te 

worden gemaakt over interventiewaardes, frequentie van monitoring en de beheerruimte. 
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Objectbeschrijving Rivierbodem boven kabels en leidingen (BZ7) 

De kabels en leidingen waarvan de dekking na realisatie van de zomerbedverlaging niet voldoet worden 

bij de realisatie aangepast. Voor de overige kabels en leidingen is de verwachting dat er voldoende 

dekking overblijft. Het beheer bij de kabels en leidingen is gericht op het beheersen van het risico dat de 

dekking afneemt doordat er meer erosie van de rivierbodem optreedt dan verwacht. 

 

Wanneer de dekking boven kabels en leidingen afneemt zijn deze kwetsbaarder voor schade door 

scheepvaart (bijvoorbeeld ankers die over de bodem slepen). Bovendien wordt bij het ontwerp van 

bepaalde leidingen rekening gehouden met een bepaalde dekking tegen opdrijven.  

 

 

3.7.9 Archeologisch object Kogge (BKO) 

Objectbeschrijving Kogge (BKO) 

De Kogge wordt afgedekt en beschermd met een bodembescherming (BKO1). De Kogge zelf wordt niet 

beheerd of onderhouden. De bodembescherming dient periodiek te worden geïnspecteerd, conform 

andere bodembeschermingen. Indien daarbij schade wordt geconstateerd dient dit te worden hersteld. 

 

Objectbeschrijving Rivierbodem rond Kogge BZ8  

Op de rivierbodem bij de Kogge wordt een bodembescherming aangebracht. De rivierbodem grenzend 

aan de bodembescherming moet worden beheerd, teneinde de bodembescherming in stand te houden. 

 

Hiervoor geldt hetzelfde interventievlak als bij de bodembescherming bij de Eilandbrug (zie Afbeelding 

3-10) Indien bij de rand van de bodembescherming zoveel erosie plaatsvindt dat de stabiliteit van de 

bodembescherming in gevaar komt dient de bodem te worden hersteld. Er moet worden ingegrepen bij 

erosiekuilen die dieper zijn dan 2 meter én die een taludhelling hebben van 1:3 of steiler. Daarom dient de 

bodem hier te worden gemonitord. 

 

 

3.7.10 Meerpalen (BM) 

Het beheer en onderhoud van de meerpalen zelf blijft ongewijzigd. Dit geldt zowel voor de meerpalen die 

worden aangepast als voor die worden gehandhaafd.  

 

 

3.8 Beheer van de kribvakken met geschiktheid voor waterplanten (BZ13) 

De bodem in bepaalde kribvakken is geschikt voor waterplanten. Deze bodem wordt bij de realisatie 

ontzien. Het beheer van deze kribvakken vanuit dit aspect blijft ongewijzigd. 
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4 BEHEER EN ONDERHOUD UITERWAARDEN 

4.1 Uitgangspunten en kenmerken beheer en onderhoud uiterwaarden 

Doorstroombaarheid 

De eis van doorstroombaarheid van het gebied tijdens maatgevend hoogwater vormt de basis voor het 

beheer en onderhoud. Ook in de toekomst moet het gebied voldoende water kunnen doorvoeren om de 

gewenste waterstanddaling in de IJssel te kunnen realiseren. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat 

buiten de stroomluwe zones niet te veel obstakels en ruigtes ontstaan die de rivierafvoer via het gebied 

belemmeren. Daarom moet de zogeheten “hydraulische ruwheid” van het gebied binnen duidelijke 

grenzen onderhouden worden.  

 

Vegetatiebeheer en natuurontwikkeling 

De uiterwaarden van de IJssel lenen zich goed voor de ontwikkeling van hoogdynamische riviernatuur, 

zoals onder andere alluviale bossen en stroomdalgraslanden met alle plant- en diersoorten die daarbij 

horen. In de natuurdoelen die voor de uiterwaarden Beneden-IJssel zijn opgesteld, zien we deze biotopen 

dan ook terug.  

 

In het project wordt gekoerst op de ontwikkeling van patroonnatuur, waarbinnen zo veel mogelijk ruimte 

wordt vrijgelaten voor natuurlijke processen. De locaties en ruimte waarbinnen die processen mogen 

spelen zijn echter beperkt. Het betreft de natuurdoeltypen Stroomdalgrasland, Zachthoutooibos en 

Hardhoutooibos.  

  

Patroonnatuur past heel goed bij een type als kievitsbloemhooiland en andere vormen van met een 

extensief agrarisch natuurbeheer.  

 

Het principe van beheerruimte voor vegetatiebeheer 

De zomerbedverlaging heeft onder andere als doel een verlaging van de waterstand te realiseren. Direct 

na aanleg wordt er meer dan de vereiste waterstandsverlaging gerealiseerd. Dit levert beheerruimte op 

Deze beheerruimte wordt na verloop van tijd opgevuld door ontwikkeling van de beoogde natuur 

(verruiging) en door sedimentatie in het verdiepte zomerbed.  

 

De beheerruimte maakt het mogelijk dat de vegetatie zich nog doorontwikkelt voordat ingegrepen hoeft te 

worden. Vanuit ecologisch oogpunt is dit echter niet altijd gewenst, omdat dan niet aan het streefbeeld 

wordt voldaan. Als het interventiepunt bereikt is dient ingegrepen te worden om weer voldoende 

waterstandsdaling te realiseren. Ingrijpen kan door het terugzetten van de vegetatie of verwijderen van 

sediment uit het zomerbed (onderhoudsbaggeren).  

 

De beheerruimte voor vegetatiebeheer 

Het eindbeeld van de uiterwaardmaatregelen bevat ten opzichte van de startsituatie na oplevering de 

volgende ruimte voor verruiging en natuurlijke successie: 

– Rietmoeras buiten de stroombaan: verruiging tot 5% wilgenopslag; 

– Rietmoeras binnen de stroombaan: geen verruiging toegestaan; 

– Zachthoutooibos: volledige ontwikkeling tot het eindstadium; 

– Hardhoutooibos: volledige ontwikkeling tot het eindstadium. 

 

Voor alle andere vegetatietypen geldt dat er geen ruimte is voor verruiging, en dat dus een strak 

vegetatiebeheer noodzakelijk is. Dat past goed bij die natuurdoeltypen.  
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Het eindbeeld van Zomerbedverlaging levert bij MHW een waterstandsverlaging bij km 980 (Zwolle) op 

van 21,6 cm. De functionele eis is een verlaging van 21,0 cm. De beheerruimte is dus 6 mm. Deze 

beheerruimte is volledig nodig beschikbaar als marge voor sedimentatie in het zomerbed bij Kampen 

 

Dit beheer en onderhoudsplan beschrijft alleen wijzigingen van het huidige beheer 

In de paragrafen 4.2 tot en met 4.6 wordt per uiterwaard beschreven welke objecten er zijn en of het 

beheer van deze objecten verandert ten opzichte van de huidige situatie. Als het beheer verandert wordt 

kort uitgelegd waar het nieuwe beheer uit zal bestaan.  

 

Voor specifieke natuurdoeltypen, die in meerdere uiterwaarden voorkomen, wordt een uitgebreide 

beschrijving van het beheer en de daarbij horende monitoring gegeven in paragraaf 4.7. Dit betreft de 

volgende natuurdoeltypen en objecten: 

– Kievitsbloemhooiland; 

– Rietmoeras; 

– Natuurlijk grasland – plas dras; 

– Hardhoutooibos; 

– Stroomdalgrasland; 

– Zachthoutooibos; 

– Nevengeul en hank; 

– Wandelpaden en onderhoudspaden. 

 

Voor het beheer wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de eisen die er worden gesteld vanuit het 

subsidiestelsel Subsidie Natuur en Landschap (SNL). Gebruik wordt gemaakt van de terminologie uit de 

Index Natuur en Landschap  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

In het toekomstige beheer en onderhoud zijn er per object verschillende rollen voor de beheerders: 

bevoegd gezag (wettelijk beheerder), financier, grondeigenaar, vergunninghouder (verantwoordelijkheid 

voor dagelijks beheer en onderhoud) en uitvoerend beheerder (uitvoering dagelijks beheer en onderhoud). 

In dit beheerplan is per object aangegeven wie in de toekomstige situatie verantwoordelijk is voor dagelijks 

beheer en onderhoud. 

 

In de tabellen zijn de volgende afkortingen van wettelijke en mogelijke uitvoerende beheerders gebruikt: 

RWS ON Rijkswaterstaat dienst Oost-Nederland 

RWS VIJ Rijkswaterstaat Waterdistrict en wegendistrict VIJ  

WS GS Waterschap Groot Salland 

WsVV  Waterschap Vallei en Veluwe 

Prov OV Provincie Overijssel 

Gem KA Gemeente Kampen 

SBB  Staatsbosbeheer 

NM  Natuurmonumenten 

Part  Particulieren (Pachters) 

IJsver  IJsvereniging Wilsum 
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4.2  Scherenwelle (US) 

Het streefbeeld van de vegetatie in de uiterwaard Scherenwelle, na voltooiing van alle maatregelen, is op 

kaart weergegeven in Bijlage 4.1. De verschillende objecten in Scherenwelle zijn weergeven op kaart in 

Bijlage 5.1, en zijn opgesomd in Tabel 4-1. In deze tabel staan zowel de verschillende landschappelijke 

eenheden (bijvoorbeeld de verschillende natuurdoeltypen) als de kunstwerken, wandelpaden etc. die in de 

uiterwaard aanwezig zijn of worden aangelegd. Van elk object is aangegeven of het huidige beheer 

gehandhaafd wordt of, als het beheer aangepast wordt, waaruit het nieuwe beheer zal bestaan (zie kolom 

3 van Tabel 4-1).  

 

In de vierde kolom van de tabel staat aangegeven wie de verantwoordelijke is voor het beheer. Als het 

huidige beheer wordt gehandhaafd is de verantwoordelijke niet ingevuld en is deze dezelfde als in de 

huidige situatie.  

 

In de laatste kolom van de tabel (kolom 5) is het streefbeeld van de vegetatie weergegeven, zie ook 

Bijlage 2. Deze vegetatiebeelden geven aan hoe het landschap er uiteindelijk uit komt te zien. Bij de 

vegetatiebeelden is geprobeerd een beperkt aantal categorieën te gebruiken waarmee helder wordt hoe 

het landschap er uit komt te zien. Alleen waar de doelen voor de uiterwaarden zeer specifiek zijn, zoals de 

ontwikkeling van kievitsbloemhooiland, is dit aangegeven. Als er vanuit de zomerbedverlaging geen 

specifiek doel is meegegeven voor een natuurdoeltype zijn de verschillende eenheden onder één noemer 

gebracht, bijvoorbeeld natuurlijk grasland.  

 

Interventiewaarde voor onderhoud is gelijk aan het streefbeeld 

De interventiewaarde voor de vegetatie is over het algemeen gelijk aan het streefbeeld. Dit betekent dat 

als een vegetatie over gaat in een andere vegetatie door natuurlijke successie, er door beheer ingegrepen 

moet worden om het streefbeeld van de vegetatie te herstellen. Dit betekent bijvoorbeeld dat natuurlijk 

grasland zich niet mag ontwikkelen tot ruigte, dit past niet binnen het streefbeeld. Indien de vegetatie niet 

meer past binnen het streefbeeld kan dit leiden tot problemen qua doorstroming (ruigte heeft meer 

weerstand dan grasland) maar ook qua ecologie omdat soorten hun leefgebied kunnen kwijtraken.  

 

Alleen de interventiewaarde van rietmoeras is anders dan het streefbeeld. Het riet mag verruigen tot er 

maximaal 5% struweel/wilgenopslag aanwezig is in het rietland. Op dat moment moet het riet door beheer 

terug gezet worden in riet zoals weergegeven in het streefbeeld. Deze toegestane verruiging van 5% geldt 

alleen buiten de stroombaan. Binnen de stroombaan is er geen verruiging toegestaan. 

 

Tabel 4-1: Objecten en beheer in Scherenwelle 

Object 

code Object Beheer 

Verantwoordelijk voor 

beheer Vegetatie streefbeeld 

Waterhuishuishoudkundige constructies 

US1.1.1 Duiker  Huidig beheer handhaven WGS 

 

n.v.t. 

US1.1.2 Duiker  

Bepaalt aannemer / volgens 

eisen KRW en WGS WGS n.v.t. 

US1.2 Gemaal 

Huidig beheer en waterpeil 

handhaven WGS n.v.t. 

Oppervlakte water 

US2.1.1 
Watergangen binnen 

zomerpolder Huidig beheer handhaven  Open water 

US2.1.2 
Watergangen binnen 

zomerpolder  Aanpassen peilbeheer 

Peilbeheer vervalt, komt 

onder dynamiek IJssel Open water 
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Object 

code Object Beheer 

Verantwoordelijk voor 

beheer Vegetatie streefbeeld 

Oppervlakte water (vervolg) 

US2.2 

Watergangen buiten 

zomerpolder Huidig beheer handhaven  Open water 

US2.3 Buitenste hank Open houden SBB Open water 

US2.3 Buitenste hank Open houden   Open water 

US2.4 Binnenste hank (slenk) Huidig beheer handhaven  Open water 

US2.5 Nevengeul Aanpassen beheer: open houden SBB Open water 

US2.6 Plas  Huidig beheer handhaven  Open water 

US2.7 IJsbaan Huidig beheer handhaven  Open water 

Waterkeringen 

US3.1.1 Zomerkade Huidig beheer handhaven RWS-PDR Kort grasland 

US3.1.2 Zomerkade Huidig beheer handhaven  Kort grasland 

Infrastructuur en recreatieve voorzieningen 

US4.1 Wegen Huidig beheer handhaven  Wegen 

US4.2 Wandelpad Huidig beheer handhaven  Kort grasland 

US4.3 Onderhoudspad Huidig beheer handhaven  Kort grasland 

Natuur 

US5.1  Rietmoeras  Maaibeheer  SBB  Riet 

US5.10 Solitaire boom Huidig beheer handhaven   

US5.11 Bos Huidig beheer handhaven  Bos 

US5.3.1 Zachthoutooibos  Huidig beheer handhaven SBB / RWS-ON Zachthoutooibos 

US5.2 Stroomdalgrasland Huidig beheer handhaven  Stroomdalgrasland 

US5.3.2 
Zachthoutooibos, zie 

toelichting Aanpassen beheer naar geen SBB / RWS-ON  

Zachthoutooibos zie 

toelichting 

US5.4 Glanshaverhooiland  Huidig beheer handhaven  Natuurlijk grasland 

US5.5.1 
Kievitsbloemhooiland 

(bestaand)  

Aanpassen beheer naar 

maaibeheer met eventueel 

nabeweiding SBB Kievitsbloemhooiland 

US5.5.2 
Kievitsbloemhooiland 

(uitbreiding) 

Aanpassen beheer naar 

maaibeheer met eventueel 

nabeweiding SBB Kievitsbloemhooiland 

US5.6 
Natuurlijk grasland oeverzone 

3 

Aanpassen beheer naar 

maaibeheer SBB / RWS-ON Natuurlijk grasland 

US5.7 Natuurvriendelijke oever  

Aanpassen beheer naar 

maaibeheer  SBB Riet 

US5.7.5 Natuurvriendelijke oever  

Aanpassen beheer naar 

maaibeheer  SBB Riet 

US5.8 Natuurlijk grasland Huidig beheer handhaven  Natuurlijk grasland 

US5.9 Rietruigte Huidig beheer handhaven  Riet 

 

 

 

 

Legenda  

Gebruikte afkortingen:  

WsVV = Waterschap Veluwe en Veluwe;  

WGS = Waterschap Groot Salland;  

RWS-PDR = Rijkswaterstaat Programma Directie Ruimte 

voor de Rivier;  

OV = Provincie Overijssel 

SBB = Staatbosbeheer; 

  Aanleg en aanpassen beheer 

  Aanleg 

  Aanpassen beheer 
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Toelichting object US5.3.2, nieuw te ontwikkelen Zachthoutooibos 

Er zijn twee locaties voor nieuw te ontwikkelen Zachthoutooibos voorzien, namelijk aan de uiterste 

westzijde van de zomerpolder, tegen het bestaande Zachthoutooibos aan, en een locatie aan de oostzijde 

van Scherenwelle, tegen de winterdijk. De precieze verdeling van de oppervlakten van beide uitbreidingen 

kan nog worden geoptimaliseerd. 

 

Wijzigingen ten opzichte van het huidige beheer 

In Scherenwelle blijft het huidige beheer van de meeste objecten gehandhaafd. Van een aantal 

natuurdoeltypen wordt het beheer gewijzigd, namelijk van: 

– Kievitsbloemhooiland; 

– Rietmoeras; 

– Zachthoutooibos; 

– Nevengeul en hank; 

– Natuurvriendelijke oever; 

– Watergangen binnen de zomerpolders inclusief duikers. 

 

Het beheer van het kievitsbloemhooiland en het rietmoeras zal specifiek aangepast worden aan de 

gewenste natuurdoeltypen zodat de vegetatie zich optimaal kan ontwikkelen. Hiervoor zal er ook 

monitoring uitgevoerd worden om het beheer zonodig te kunnen bijstellen. Een uitgebreide beschrijving 

van het beheer van kievitsbloemhooiland en rietmoeras is opgenomen in paragraaf 4.7. Daarin is ook een 

beschrijving van de monitoring opgenomen. Het beheer van het Zachthoutooibos zal bestaan uit niets 

doen, zie ook paragraaf 4.7. Omdat het hier ook gaat om een habitattype van het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden IJssel (net als het kievitsbloemhooiland en de porseleinhoen waarvoor het rietmoeras wordt 

aangelegd) wordt de ontwikkeling van dit habitattype ook gemonitord. 

 

Het beheer van de overige natuurdoeltypen wordt aangepast omdat het gebied opnieuw wordt ingericht en 

het oude beheer niet meer past bij de nieuwe inrichting. Het nieuwe maaibeheer van de natuurvriendelijke 

oevers is er opgericht om het gebied open te houden met natuurlijk grasland met enkele grote reeds 

bestaande bomen. Door het beheer aan te passen van nietsdoen naar regelmatig maaibeheer blijft het 

grasland vrij van struiken en ondergroei.  

 

De éénzijdig aangetakte geul moet permanent watervoerend zijn. Als gevolg van vegetatieontwikkeling en 

sedimentatie zal de geul langzaam ondieper worden en dichtgroeien. Daarom dient de geul regelmatig 

gebaggerd/geschoond te worden. De frequentie waarmee dit dient te gebeuren is moeilijk te voorspellen. 

De oevers van de hank, geul, ijsbaan en poel worden beheerd conform het doeltype moeras, zie ook 

paragraaf 4.7.7.  

 

Morfologisch beheer Nevengeul US2.5 

De nevengeul mag in beperkte mate in het horizontale vlak verplaatsen (meanderen). Het is een kleine, 

eenzijdig aangetakte geul. Verplaatsingen zullen dus klein beperkt zijn. De beheerruimte is echter ook 

beperkt (enkele meters). De beheerruimte is als volgt begrensd: 

– De geul moet zich bevinden in het gebied dat is aangewezen als rietmoeras (Bijlage 4.1); 

– De geul moet buiten de beschermingszone van de primaire waterkering blijven; 

– De geul moet buiten de beschermingszone van de zomerkade blijven. 

 

De beschermingszones zijn weergegeven op de CAD-kaarten die als bijlage zijn opgenomen bij het 

SNIP3-document “Zomerbedverlaging Beneden-IJssel Deelrapport 1E: Uiterwaardmaatregelen”, kenmerk 

LW-AF20120676. 
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Waterbeheer 

In de aanlegfase wordt de afsluitbare duiker met schuif vervangen door een permanent open duiker. Het 

huidige (peil)beheer, namelijk de bediening van de schuif door het waterschap vervalt. Het huidige gemaal 

en bemalingsregime blijven gehandhaafd. Het peil van het oppervlaktewater in de zomerpolder blijft gelijk 

aan het huidige peil, namelijk NAP-0,30 m. 

 

 

4.3 Koppelerwaard (UK) 

De uiterwaard Koppelerwaard komt er na voltooiing van alle maatregelen uit te zien zoals weergegeven in 

Bijlage 4.2. De objecten in Koppelerwaard zijn weergeven in Bijlage 5.1 in Tabel 4-2 (kolom 2). In de tabel 

staan zowel de verschillende landschappelijke eenheden (bijvoorbeeld de verschillende natuurdoeltypen) 

als de waterhuishoudkundige constructies die in de uiterwaard aanwezig zijn of worden aangelegd.  

 

Van elk object is aangegeven of het huidige beheer gehandhaafd wordt of, als het beheer aangepast 

wordt, waaruit het nieuwe beheer zal bestaan (zie kolom 3 van Tabel 4-2). In de vierde kolom van de tabel 

staat aangegeven wie de verantwoordelijke is voor het beheer. In de laatste kolom van de tabel (kolom 5) 

is het streefbeeld van de vegetatie weergegeven, zie ook bijlage 2. Deze vegetatiebeelden geven aan hoe 

het landschap er uiteindelijk uit komt te zien. Bij de vegetatiebeelden is geprobeerd een beperkt aantal 

categorieën te gebruiken waarmee helder wordt hoe het landschap er uit komt te zien. Alleen waar de 

doelen voor de uiterwaarden zeer specifiek zijn, zoals de ontwikkeling van natuurlijk grasland – plas dras, 

is dit aangegeven. Als er vanuit de zomerbedverlaging geen specifiek doel is meegegeven voor een 

natuurdoeltype zijn de verschillende eenheden onder één noemer gebracht, bijvoorbeeld open water.  

 

De interventiewaarde voor de vegetatie is gelijk aan het streefbeeld. Als een vegetatie door successie 

overgaat in een andere vegetatie, moet met beheer ingegrepen worden om het streefbeeld te herstellen. 

Natuurlijk grasland mag zich niet mag ontwikkelen tot ruigte, dit past niet binnen het streefbeeld. Als de 

vegetatie niet meer past binnen het streefbeeld kan dit leiden tot problemen qua doorstroming (ruigte heeft 

meer weerstand dan grasland) maar ook qua ecologie omdat soorten hun leefgebied kunnen kwijtraken.  

 

Tabel 4-2: Objecten en beheer in Koppelerwaard 

Object 

code Object Beheer 

Verantwoordelijk voor 

beheer Vegetatie streefbeeld 

Waterhuishuishoudkundige constructies 

UK1.1 Stuw Onderhoud SBB N.v.t. 

UK1.2 Roosmolen Onderhoud SBB N.v.t. 

Oppervlakte water 

UK2.1 
Watergangen binnen 

zomerpolder 2 incl. duikers 

Aanpassen 

peilbeheer SBB Open water 

Natuur 

UK5.1 Natuurlijk grasland 

Huidig beheer 

handhaven SBB 

Natuurlijk grasland –  

plas dras 

Gebruikte afkortingen: SBB = 

Staatbosbeheer. 

 

 

Legenda  

  Aanleg 

  Aanpassen beheer 
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In Koppelerwaard blijft het huidige beheer van de meeste objecten gehandhaafd. Alleen het peilbeheer in 

de watergangen in de zomerpolder wordt gewijzigd. Het doel van het aangepaste peilbeheer is om 

geschikte omstandigheden te creëren voor natuurlijk grasland – plas dras. Hiervoor zal er ook monitoring 

uitgevoerd worden om het peilbeheer zonodig te kunnen bijstellen, zie paragraaf 4.7.3. 

 

Waterbeheer 

Om het natuurdoeltypen natuurlijk grasland – plas dras te kunnen realiseren is het peilbeheer er op gericht 

het water vast te houden na hoog water. Hiervoor worden de schotbalken in het voorjaar in de stuw 

geplaatst zodat het water vastgehouden wordt. Indien dit niet voldoende is om het voor plas-dras 

geschikte waterpeil te handhaven, zal de roosmolen ingezet worden om het waterpeil te verhogen.  

 

 

4.4 Zalkerbosch (UZ) 

De uiterwaard Zalkerbosch komt er na voltooiing van alle maatregelen uit te zien zoals weergegeven in 

Bijlage 4.3. De verschillende objecten in Zalkerbosch zijn op kaart weergeven in Bijlage 5.3, en staan in 

Tabel 4-3 (kolom 2). In deze tabel staan zowel de verschillende landschappelijke eenheden (bijvoorbeeld 

de verschillende natuurdoeltypen) als de oppervlaktewateren etc. die in de uiterwaard aanwezig zijn of 

worden aangelegd.  

 

Van elk object is aangegeven of het huidige beheer gehandhaafd wordt of, als het beheer aangepast 

wordt, waaruit het nieuwe beheer zal bestaan (zie kolom 3 van Tabel 4-3). In de vierde kolom van de tabel 

staat aangegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer. Als het huidige beheer gehandhaafd wordt is dit 

niet ingevuld en is deze hetzelfde als in de huidige situatie. In de laatste kolom van de tabel (kolom 5) is 

het streefbeeld van de vegetatie weergegeven, zie ook bijlage 2. Bij de vegetatiebeelden is geprobeerd 

een beperkt aantal categorieën te gebruiken waarmee helder wordt hoe het landschap er uit komt te zien. 

Alleen waar de doelen voor de uiterwaarden zeer specifiek zijn, zoals de ontwikkeling van 

stroomdalgrasland, is dit aangegeven. Als er vanuit de zomerbedverlaging geen specifiek doel is 

meegegeven voor een natuurdoeltype zijn de verschillende eenheden onder één noemer gebracht, 

bijvoorbeeld natuurlijk grasland.  

 

Interventiewaarde voor onderhoud is gelijk aan het streefbeeld 

De interventiewaarde voor de vegetatie is over het algemeen gelijk aan het streefbeeld. Dit betekent dat 

als een vegetatie over gaat in een andere vegetatie door natuurlijke successie, er door beheer ingegrepen 

moet worden om het streefbeeld van de vegetatie te herstellen. Dit betekent bijvoorbeeld dat natuurlijk 

grasland zich niet mag ontwikkelen tot ruigte, dit past niet binnen het streefbeeld. Indien de vegetatie niet 

meer past binnen het streefbeeld kan dit leiden tot problemen qua doorstroming (ruigte heeft meer 

weerstand dan grasland) maar ook qua ecologie omdat soorten hun leefgebied kunnen kwijtraken. 

 

Wijzigingen ten opzichte van het huidige beheer 

In Zalkerbosch blijft het huidige beheer van de meeste natuurdoeltypen gehandhaafd, of wordt het beheer 

aangepast aan het aangelegde natuurdoeltype. Van een aantal natuurdoeltypen wordt het beheer 

gewijzigd, namelijk van: 

– Uitbreiding Hardhoutooibos; 

– Natuurlijk grasland – plas dras; 

– Stroomdalgrasland; 

– Natuurlijk grasland; 

– Graanakker. 
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Het beheer van het hardhoutooibos, natuurlijk grasland – plas dras en stroomdalgrasland zal specifiek 

aangepast worden aan de gewenste natuurdoeltypen zodat de vegetatie zich optimaal kan ontwikkelen. 

Hiervoor zal er ook monitoring uitgevoerd worden om het beheer zonodig te kunnen bijstellen. Een 

uitgebreide beschrijving van het beheer inclusief monitoring van deze natuurdoeltypen is opgenomen in 

paragraaf 4.7. 

 

Het beheer van het natuurlijk grasland en de graanakker wordt aangepast omdat het gebied opnieuw 

wordt ingericht (graanakker) en het oude beheer niet meer past bij de nieuwe inrichting. Het beheer van 

het natuurlijk grasland wordt aangepast zodat het samen met het droog schraalland valt onder één 

beheereenheid. Het beheer bestaat uit extensief agrarisch gebruik. Er wordt geen bemesting toegepast.  

 

Toelichting bij object UZ5.5 

Het huidige agrarische bedrijfsperceel in de Zalkerbosch zal worden uitgeplaatst. Het vrijkomende terrein 

krijgt de bestemming natuur. In de detailuitwerking zal op dit terrein een geleidelijke overgang van het 

laaggelegen (stroomdal) grasland naar het hooggelegen hardhoutooibos worden ontwikkeld. 

 

Pilot zandafzetting 

Nabij Zalkerbosch wordt ook een zogenaamde pilot zandafzetting aangelegd. De pilot zandafzetting heeft 

als doel de sedimentatie van het stroomdalgrasland op peil te houden. Het betreft een pilot, de werking zal 

worden onderzocht. Het beheer van de pilot zandafzetting bestaat uit het regelmatig aanvullen van het 

zand zodat de erosie en sedimentatie door blijft gaan.  

 

Na elk hoogwater zal er gemonitord worden hoeveel zand er nog aanwezig is en wat de sedimentatie is ter 

hoogte van de stroomdalgraslanden. In overleg met de beheerders van de stroomdalgraslanden wordt de 

pilot zandafzetting aangevuld met zand indien er minder dan 25% van het volume zand aanwezig is ten 

opzichte van de hoeveelheidzand na aanleg om zo de sedimentatie op gang te houden.  

 

De pilot wordt in 2019 geëvalueerd en dan wordt besloten of deze wordt gecontinueerd 
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Tabel 4-3: Objecten en beheer in Zalkerbosch 

Object 

code Object Beheer Verantwoordelijk voor beheer 

Vegetatie 

streefbeeld 

Oppervlakte water 

UZ2.1 Watergangen laagte 

Aanpassen beheer naar 

maaibeheer SBB  Open water 

UZ2.2 Overige watergangen  Huidig beheer handhaven  Open water 

UZ2.3 Pilot zandafzetting Periodiek aanvullen 

RWS-PDR (beheer tot 2019) 

RWS-ON (beheer na 2019) Pilot zandafzetting 

Waterkeringen 

UZ3.1 Zomerkade Huidig beheer handhaven  Kort Grasland 

Infrastructuur en recreatieve voorzieningen 

UZ4.1 Wegen Huidig beheer handhaven 
 

Wegen 

UZ4.2 Vlonderpad Aanpassen beheer: onderhoud SBB en Kampen Wegen 

UZ4.3.1 Wandelpad  Aanpassen beheer: onderhoud SBB en Kampen Wegen 

UZ4.3.2 Zoekgebied wandelpad 

Aanpassen beheer naar 

maaibeheer SBB, Kampen, evt. particulier  
 

UZ4.4 Routemarkering Onderhoud SBB, Kampen
 

 

UZ4.5 Strand  Huidig beheer handhaven 
 

Strand 

UZ4.7 Woonerf  Huidig beheer handhaven Particulier
 

Bebouwing 

UZ4.8 Kuilplaat 

Aanpassen naar extensief 

agrarisch beheer SBB Natuurlijk grasland 

Natuur 

UZ5.1.1 Hardhoutooibos (bestaand) huidig beheer handhaven Gemeente Kampen Hardhoutooibos 

UZ5.1.2 

Hardhoutooibos 

(uitbreiding) 

Aanpassen beheer naar niets 

doen Kampen Hardhoutooibos 

UZ5.2 Stroomdalgrasland 

Aanpassen beheer naar extensief 

beheer SBB Stroomdalgrasland 

UZ5.3 Zachthoutooibos  Huidig beheer handhaven  Zachthoutooibos 

UZ5.4 Meidoornhaag  Huidig beheer handhaven  Haag 

UZ5.5 

Natuurlijk grasland, deels 

ooibos, zie toelichting  

Aanpassen beheer naar extensief 

beheer SBB 

Natuurlijk grasland, 

deels ooibos, zie 

toelichting 

UZ5.6 Graanakker 

Aanpassen beheer naar jaarlijks 

inzaaien en oogsten Kampen Agrarische akker 

UZ5.7 Overig grasland Huidig beheer handhaven  Agrarisch grasland 

UZ5.9 Bomenlaan  Huidig beheer handhaven  Boom 

UZ5.10 Bos Huidig beheer handhaven  Bos 

UZ5.11 Overig bos  Huidig beheer handhaven  Bos 

UZ5.11 Solitaire boom Huidig beheer handhaven  Boom 

UZ5.12 Laagte Maaibeheer SBB 

Natuurlijk grasland - 

plas dras 

  Aanleg en aanpassen beheer Gebruikte afkortingen:  

RWS-PDR = Rijkswaterstaat Programma Directie Ruimte voor de 

Rivier RWS-ON = Rijkswaterstaat Oost Nederland;   

Kampen = gemeente Kampen 

SBB = Staatbosbeheer 

  Aanleg 

  Aanpassen bestemming en beheer 

  
Aanleg en aanpassen bestemming 

en beheer 
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4.5 Bentinckswelle (UB) 

Bentinckswelle komt onder dynamiek van de IJssel 

Bentinckswelle is een zomerpolder met onderbemaling door een gemaal. In het kader van de 

werkzaamheden waarvoor nu vergunning wordt aangevraagd wordt de zomerkade doorgestoken, wordt 

het gemaal verwijderd en wordt er een met de IJssel meestromende nevengeul aangelegd. Deze geul 

verbindt een aantal reeds bestaande plassen met elkaar en met de IJssel. Deze wijzigingen in de inrichting 

en het waterbeheer hebben gevolgen voor het beheer van terreinen, watergangen en kunstwerken. 

 

Objecten 

Het streefbeeld van de vegetatie in de uiterwaard Bentinckswelle, na voltooiing van alle maatregelen, is 

weergegeven in Bijlage 4.4. De verschillende objecten in Bentinckswelle zijn op kaart weergeven in Bijlage 

5.4 en zijn opgesomd in Tabel 4-1. In deze tabel staan zowel de verschillende landschappelijke eenheden 

(bijvoorbeeld de verschillende natuurdoeltypen) als de kunstwerken, wandelpaden etc. die in de 

uiterwaard aanwezig zijn of worden aangelegd.  

 

Van elk object is aangegeven of het huidige beheer gehandhaafd wordt of, als het beheer aangepast 

wordt, waaruit het nieuwe beheer zal bestaan (zie kolom 3 van Error! Reference source not found. 4-1). 

In de vierde kolom van de tabel staat aangegeven wie de verantwoordelijke is voor het beheer. Indien het 

huidige beheer gehandhaafd wordt is de verantwoordelijke niet ingevuld en is deze dezelfde als in de 

huidige situatie.  

 

In de laatste kolom van de tabel (kolom 5) is het streefbeeld van de vegetatie weergegeven, zie ook 

Bijlage 4.4. Deze vegetatiebeelden geven aan hoe het landschap er uiteindelijk uit komt te zien. Bij de 

vegetatiebeelden is geprobeerd een beperkt aantal categorieën te gebruiken waarmee helder wordt hoe 

het landschap er uit komt te zien. Alleen waar de doelen voor de uiterwaarden zeer specifiek zijn, zoals de 

ontwikkeling van Zachthoutooibos, is dit aangegeven. Als er vanuit de zomerbedverlaging geen specifiek 

doel is meegegeven voor een natuurdoeltype zijn de verschillende eenheden onder één noemer gebracht, 

bijvoorbeeld natuurlijk grasland.  

 

Huidig terreinbeheer wordt gehandhaafd, het waterbeheer wordt aangepast 

In Bentinckswelle blijft het terreinbeheer van alle natuurdoeltypen zoveel mogelijk gehandhaafd. Doordat 

het grootste deel van het oppervlaktewater in het gebied in open verbinding komt te staan met de IJssel 

wordt het gebied natter. Grondwaterstanden worden hoger. Daardoor neemt het areaal “natuurlijk grasland 

– plas dras” toe. Voor een uitgebreidere beschrijving van het beheer van natuurlijk grasland – plas dras 

wordt verwezen naar paragraaf 4.7.3 van het SNIP3 document “Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, 

Deelrapport 5: Beheer en Onderhoud” (registratienummer : LW-AF20122160, versie : 2, januari 2013, 

definitief) . 

 

Interventiewaarde voor onderhoud vegetatie is gelijk aan het streefbeeld 

De interventiewaarde voor de vegetatie is over het algemeen gelijk aan het streefbeeld. Dit betekent dat 

als een vegetatie over gaat in een andere vegetatie door natuurlijke successie, er door beheer ingegrepen 

moet worden om het streefbeeld van de vegetatie te herstellen. Dit betekent bijvoorbeeld dat natuurlijk 

grasland zich niet mag ontwikkelen tot ruigte, dit past niet binnen het streefbeeld. Indien de vegetatie niet 

meer past binnen het streefbeeld kan dit leiden tot problemen qua doorstroming (ruigte heeft meer 

weerstand dan grasland) maar ook qua ecologie omdat soorten hun leefgebied kunnen kwijtraken.  

 

Alleen de interventiewaarde van riet is anders dan het streefbeeld. Het riet mag verruigen tot er maximaal 

5% struweel/bos aanwezig is in het rietland. Op dat moment moet het riet door beheer terug gezet worden 
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in riet zoals weergegeven in het streefbeeld. Deze toegestane verruiging van 5% geldt alleen buiten de 

stroombaan. Binnen de stroombaan is er geen verruiging toegestaan. 

 

Beheer en onderhoud natuurdoeltypen 

In paragraaf 4.7 van het SNIP3 document “Zomerbedverlaging Beneden-IJssel Deelrapport 5: Beheer en 

Onderhoud” is het beheer van de volgende natuurdoeltypen en speciale objecten beschreven: 

– Rietmoeras (paragraaf 4.7.2); 

– Natuurlijk grasland - plas dras (paragraaf 4.7.3) 

– Zachthoutooibos (paragraaf 4.7.6) 

– Nevengeul en Hank (paragraaf 4.7.7) 

– Wandelpaden en onderhoudspaden (paragraaf 4.7.8) 

 

Tabel 4-1: Objecten en beheer in Bentinckswelle 

Object-

code 

Object Beheer Verantwoordelijke 

beheer 

Vegetatiebeeld 

streefbeeld 

Waterhuishuishoudkundige constructies 

UB1.1 Gemaal (verwijderen) Geen    

UB1.2 Duikers Onderhoud Staatsbosbeheer  

UB1.3 Stuw (verwijderen) Geen    

Oppervlaktewater 

UB2.1 Watergangen Handhaven huidig beheer WGS Open water 

UB2.2 Plas met krabbescheer  Handhaven huidig beheer SBB Open water 

UB2.3 Overige plassen Handhaven huidig beheer SBB Open water 

UB2.4 Nevengeul Aanpassen beheer naar 

openhouden geul en maaibeheer 

oevers 

SBB Open water 

Waterkeringen 

UB3.1 Zomerkade Handhaven huidig beheer SBB Kort grasland 

Infrastructuur en recreatieve voorzieningen 

UB4.1.1 Wandelpad Handhaven huidig beheer WGS Wegen 

UB4.1.2 Zoekgebied wandelpad Aanpassen (agrarisch) beheer 

naar maaibeheer  

SBB Wegen 

UB4.2 Routemarkering Onderhoud SBB  

UB4.3 Wegen Handhaven huidig beheer  Wegen 

Natuur 

UB5.1 Rietmoeras Handhaven huidig beheer  Riet 

UB5.2 Zachthoutooibos Handhaven huidig beheer  Zachthoutooibos 

UB5.3 Zachthoutstruweel Handhaven huidig beheer  Struweel 

UB5.4 Natuurlijk grasland Handhaven huidig beheer SBB Natuurlijk grasland - 

plas dras 

UB5.5 Grasland met agrarische 

functie 

Aanpassen (agrarisch) beheer 

naar agrarisch natuurbeheer 

plas-dras 

Particulier (beheer) Het 

beheer zou kunnen 

overgaan naar een 

andere partij 

Agrarisch grasland 

UB5.6 Solitaire bomen Handhaven huidig beheer  Boom 

UB5.7 Grondwal Handhaven huidig beheer SBB Natuurlijk grasland 
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Gebruikte afkortingen: WGS = Waterschap Groot Salland;  

RWS-ON= Rijkswaterstaat Oost-Nederland 

SBB = Staatbosbeheer;  

 

 

4.6 Vreugderijkerwaard (UV) 

Deze paragraaf beschrijft het beheer van een deel van Vreugderijkerwaard, namelijk het deel waar in het 

kader van Zomerbedverlaging maatregelen worden genomen voor kwaliteitsverbetering van het 

rietmoeras. De rest van de Vreugderijkerwaard valt buiten de scope van het project.. 

 

Het streefbeeld van de vegetatie in de Vreugderijkerwaard, na voltooiing van alle maatregelen, is 

weergegeven in Bijlage 4.5. De verschillende objecten zijn op kaart weergeven in Bijlage 5.5 en zijn 

opgesomd in Tabel 4-4. In deze tabel staan zowel de verschillende landschappelijke eenheden 

(bijvoorbeeld de verschillende natuurdoeltypen) als de kunstwerken die in de uiterwaard aanwezig zijn of 

worden aangelegd.  

 

Van elk object is aangegeven of het huidige beheer gehandhaafd wordt of, als het beheer aangepast 

wordt, waaruit het nieuwe beheer zal bestaan (zie kolom 3 van Tabel 1 5). In de vierde kolom van de tabel 

staat aangegeven wie de verantwoordelijke is voor het beheer. Indien het huidige beheer gehandhaafd 

wordt is de verantwoordelijke niet ingevuld en is deze hetzelfde als in de huidige situatie. In de laatste 

kolom van de tabel (kolom 5) is het streefbeeld van de vegetatie weergegeven, zie ook bijlage 2. Deze 

vegetatiebeelden geven aan hoe het landschap er uiteindelijk uit komt te zien. Bij de vegetatiebeelden is 

geprobeerd een beperkt aantal categorieën te gebruiken waarmee helder wordt hoe het landschap er uit 

komt te zien.  

 

Interventiewaarde voor onderhoud is gelijk aan het streefbeeld 

De interventiewaarde voor de vegetatie is over het algemeen gelijk aan het streefbeeld. Dit betekent dat 

als een vegetatie over gaat in een andere vegetatie door natuurlijke successie, er door beheer ingegrepen 

moet worden om het streefbeeld van de vegetatie te herstellen. Dit betekent bijvoorbeeld dat natuurlijk 

grasland zich niet mag ontwikkelen tot ruigte, dit past niet binnen het streefbeeld. Indien de vegetatie niet 

meer past binnen het streefbeeld kan dit leiden tot problemen qua doorstroming (ruigte heeft meer 

weerstand dan grasland) maar ook qua ecologie omdat soorten hun leefgebied kunnen kwijtraken.  

 

Een groot deel van het hier beschreven areaal van Vreugderijkerwaard bestaat uit rietland, gelegen binnen 

de Stroombaan. Ook daar is de interventiewaarde gelijk aan het streefbeeld. Verruiging kan niet worden 

toegelaten en moet worden verwijderd (zie paragraaf 4.7.2). 

 

Alleen de interventiewaarde van rietmoeras buiten de Stroombaan is anders dan het streefbeeld. Daar 

mag het riet mag verruigen tot er maximaal 5% struweel/wilgenopslag aanwezig is. Op dat moment moet 

het riet door beheer terug gezet worden in riet zoals weergegeven in het streefbeeld.  

 

De inrichtingsmaatregelen in de Vreugderijkerwaard bestaan uit een aantal kleinschalige maatregelen om 

het bestaande stroomdalgrasland en rietmoeras te verbeteren. Daarnaast wordt er een pilot uitgevoerd 

met zandafzetting.  

 

Legenda  

  Aanleg en aanpassen beheer 

  Aanleg 

  Aanpassen beheer 
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Omdat er geen grote inrichtingsmaatregelen plaatsvinden blijft het huidig beheer van de meeste objecten 

gehandhaafd. Het beheer van de laagte riet zal afgestemd worden met de beheerder 

(Natuurmonumenten).  

 

Het beheer van het stroomdalgrasland en het rietmoeras zal op dezelfde manier voortgezet worden als in 

de huidige situatie. Om de effecten van de inrichtingsmaatregelen te kunnen volgen is in paragraaf 4.7.2 

en 4.7.5 opgenomen waaruit het beheer van deze natuurdoeltypen bestaat en welke monitoring er uit 

gevoerd wordt.  

Tabel 4-4: Objecten en beheerheer in Vreugderijkerwaard 

Object 

code Object Beheer 

Verantwoordelijk voor 

beheer Vegetatie streefbeeld 

Waterhuishuishoudkundige constructies 

UV1.1 Duiker Onderhoud NM  n.v.t. 

Oppervlakte water 

UV2.1 Watergang rietmoeras  Afstemmen met beheerder NM Riet 

UV2.2 Pilot zandafzetting Periodiek aanvullen 

RWS-PDR (tot 2019)  

RWS-ON (na 2019) Pilot zandafzetting 

UV2.3 Plas inclusief watergangen Handhaven huidig beheer  Open water 

Waterkeringen 

UV3.1 Kade Handhaven huidig beheer  Kort grasland 

Natuur 

UV5.1 Rietmoeras  Handhaven huidig beheer NM Riet 

UV5.2 Stroomdalgrasland Handhaven huidig beheer OV Stroomdalgrasland 

UV5.3 Bos  Handhaven huidig beheer  Bos 

UV5.4 Solitaire boom Handhaven huidig beheer  Boom 

UV5.5 Overig grasland Handhaven huidig beheer  Agrarisch grasland 

UV5.6 Laagte  Afstemmen met beheerder NM Riet 

 

Gebruikte afkortingen: RWS-PDR = Rijkswaterstaat Programma 

Directie Ruimte voor de Rivier; RWS-ON = Rijkswaterstaat Oost 

Nederland OV = Provincie Overijssel; NM = Natuurmonumenten. 

 

Opmerking bij de tabel: UV5.2 staat niet op de kaarten (Bijlagen 4.4 en 5.4), want ligt op zuidelijker gelegen deel van 

Vreugderijkerwaard. 

 

 

Pilot zandafzetting 

Nabij Vreugderijkerwaard wordt een zogenaamde ‘pilot zandafzetting’ aangelegd. De pilot zandafzetting 

heeft als doel de sedimentatie van het stroomdalgrasland op peil te houden. Het betreft een pilot, de 

werking zal worden onderzocht. Het beheer van de pilot zandafzetting bestaat uit het regelmatig aanvullen 

van het zand zodat de erosie en sedimentatie door blijft gaan.  

 

Na elk hoogwater zal er gemonitord worden hoeveel zand er nog aanwezig is en wat de sedimentatie is ter 

hoogte van de stroomdalgraslanden. In overleg met de beheerders van de stroomdalgraslanden wordt de 

pilot zandafzetting aangevuld met zand indien er minder dan 25% van het volume zand aanwezig is ten 

opzichte van de hoeveelheidzand na aanleg om zo de sedimentatie op gang te houden.  

Legenda  

  Aanleg en aanpassen beheer 

  Aanleg 
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4.7 Beheer en onderhoud Natuurdoeltypen 

Er worden in vijf uiterwaarden maatregelen genomen om natuur realiseren. Sommige natuurdoeltypen 

komen alleen binnen één uiterwaard voor (bijvoorbeeld kievitsbloemhooiland in Scherenwelle), terwijl 

andere natuurdoeltypen in meerdere uiterwaarden ontwikkeld worden (bijvoorbeeld natuurlijk grasland – 

plas dras). In deze paragraaf wordt voor de verschillende natuurdoeltypen het beheer beschreven. Per 

natuurdoeltypen wordt eerst het streefbeeld beschreven. Daarna wordt ingegaan op het beheer, de risico’s 

en eventuele beheermaatregelen. Ook wordt beschreven wat de monitoring zal zijn om te kunnen volgen 

of de inrichtingsmaatregelen en het beschreven beheer het gewenste effect hebben. Dit alles is een 

generieke beschrijving van het beheer. Daar waar er uiterwaard-specifieke aanvullingen gelden zijn die 

apart vermeld. 

 

Voor het beheer wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de eisen die er worden gesteld vanuit het 

subsidiestelsel Subsidie Natuur en Landschap (SNL). Terreinbeherende organisaties, particuliere 

grondeigenaren en agrariërs die landbouwgrond beheren kunnen een vergoeding krijgen voor het beheer 

en de inrichting van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. In de beschrijving van het beheer 

wordt steeds de code van de Index Natuur en Landschap gegeven. Verder wordt zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van de terminologie uit de Index Natuur en Landschap
1
. 

 

 

4.7.1 Kievitsbloemhooiland  

Natura 2000 habitattype: Glanshavervossenstaarthooiland (H6510_B) 

Index Natuur en Landschap: Vochtig hooiland (N10.02). 

Uiterwaarden: Scherenwelle 

Doel:   Kwaliteitsverbetering van het huidige areaal en uitbreiding  

Oppervlakte:  Bestaand 13 ha, waarvan 11 ha kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het areaal op 11 ha 

 

Streefbeeld 

Het streefbeeld is natuurlijk grasland met kievitsbloemen (Natura 2000-habitattype H6510B Glanshaver- 

en vossenstaarthooilanden -grote vossenstaart). Na aanleg zijn de condities in het gebied met bestaand 

en uit te breiden kievitsbloemhooiland als volgt: 

– vrijwel jaarlijkse inundatie van de IJssel 

– gemiddeld waterpeil van 20-30 cm onder maaiveld waarbij het peil in de zomer gedurende korte tijd 

kan wegzakken 

– één a twee keer per jaar maaien waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Nabeweiding is toegestaan. 

– er wordt geen bemesting toegepast, met uitzondering van ruige stalmest (max. 20 ton per har 

per jaar). 

 

Eis 

Voldoen aan het streefbeeld. 

 

Beheer 

Huidig kievitsbloemhooiland 

In het huidige kievitsbloemhooiland wordt het huidige beheer gehandhaafd. Daarbij worden er enkele zeer 

kleine open plekken in de graszode gemaakt (orde-grootte 30x30 cm) om verjonging van de vegetatie te 

bevorderen. Deze ingreep is dermate beperkt dat effecten op doorstroming verwaarloosbaar zijn.  

                                            
1
 Zie: http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/snl/index-natuur/ 
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Nieuw kievitsbloemhooiland 

Voor de ontwikkeling van nieuw kievitsbloemhooiland wordt het beheer aangepast. Het beheertype wordt 

jaarlijks gemaaid waarbij nabeweiding is toegestaan. Er wordt geen bemesting toegepast, met 

uitzondering van ruige stalmest (max. 20 ton per ha per jaar) of bekalking. T.b.v. zaadverspreiding wordt 

maaisel opgebracht en een bekend aantal zaden gezaaid op kale plekken.  

 

Hoewel de samenstelling van de graslandvegetatie zal veranderen, zal de ruwheid van de begroeiing niet 

noemenswaardig veranderen.  

 

Risico’s 

Achteruitgang kwaliteit kievitsbloemhooiland en achterblijven ontwikkeling nieuw kievitsbloemhooiland. 

 

Beheersmaatregelen  

Indien niet voldaan wordt aan de eis moeten er aanvullende beheersmaatregelen uitgevoerd worden. Om 

te bepalen of aan de eis wordt voldaan wordt er monitoring uitgevoerd (zie monitoring). De resultaten van 

de monitoring worden na 5 jaar door een onafhankelijke deskundige geëvalueerd en dan wordt besloten of 

het beheer moet worden aangepast (maai-, begrazings- en waterbeheer).  

 

Monitoring 

Informatiebehoefte 

Algemeen: wordt na uitvoering voldaan aan het streefbeeld? 

– Wat zijn de verschillen tussen abiotiek in de percelen met kievitsbloemen en zonder 

kievitsbloemen? Deze informatie dient als basis om te bepalen welke abiotische omstandigheden 

gunstig zijn voor kievitsbloemhooiland; 

– Hebben de inrichtingsmaatregelen de gewenste effecten op abiotische omstandigheden? 

– Wordt het biotisch doel gehaald? 

 

Beschikbare gegevens en reeds lopende monitoring:  

Er zijn verschillende inventarisaties geweest van de verspreiding van de Kievitsbloemen in Scherenwelle. 

Staatbosbeheer heeft in 2008 een inventarisatie laten uitvoeren en in 2012 is er door Royal 

HaskoningDHV een kartering geweest naar de verspreiding van de bloemen. Daarnaast voert 

Staatsbosbeheer elke 10 jaar een vegetatiekartering uit van binnen de beheergebieden van 

Staatbosbeheer
2
.  

 

Monitoringstrategie  

De monitoring van het kievitsbloemhooiland wordt gebaseerd op een nog uit te voeren nul meting. Hieruit 

zal het precieze oppervlak met kievitsbloemhooiland blijken en duidelijk worden welke abiotische 

omstandigheden aanwezig zijn ter hoogte van het bestaande kievitsbloemhooiland en ter hoogte van de 

locaties waar kievitsbloemen tot ontwikkeling moeten komen. Deze informatie wordt gebruikt om te volgen 

of er veranderingen optreden door de zomerbedverlaging en om te bepalen wat de optimale abiotische 

omstandigheden zijn voor kievitsbloemhooiland.  

 

Om de ontwikkeling van de kievitsbloemen te kunnen volgen zal een demografisch onderzoek naar de 

verspreiding van de kievitsbloemen en de leeftijdsopbouw worden uitgevoerd. 

 

                                            
2
 Mededeling de heer T. Klomphaar, september 2012. 
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Meetplan:  

Voor de monitoring worden bodemkundige boringen uitgevoerd en peilbuizen geplaatst. In het 

monitoringsplan is een kaart opgenomen met de locaties van de te plaatsen peilbuizen en raaien 

waarlangs het bodemkundig onderzoek uitgevoerd zal worden. 

– Uitvoeren nulonderzoek  

● Abiotische factoren: 

◊ Bodemkundig onderzoek (lithologie conform NEN); 

◊ Bodemchemie (bodemsamenstelling, nutriënten (fosfaatbeschikbaarheid), pH, EGV); 

◊ Grondwaterstand. Zie Monitoringsplan voor de locaties van de peilbuizen. 

● Biotische factoren: 

◊ Demografisch onderzoek naar verspreiding kievitsbloemen (doormiddel van 

proefvlakken, PQ’s, hierbij moet ook de leeftijdsopbouw van de planten gemonitord 

worden). De proefvlakken moeten zowel op de locaties waar de kievitsbloemen 

aanwezig zijn dekken als binnen gebieden wat zich moet ontwikkelen tot 

kievitsbloemhooiland. Zie Monitoringsplan voor een volledige uitwerking van 

inventarisatie methoden.  

– Uit te voeren metingen 

● Abiotische factoren: 

◊ Grondwaterstand; 

◊ Overstromingsfrequentie; 

◊ Invloed van het gemaal (tijdelijk uitzetten of minder laten draaien); 

◊ Beheer (bemesting, maaibeheer, begrazing). 

● Biotische factoren 

◊ Jaarlijks demografisch onderzoek naar verspreiding kievitsbloemen (doormiddel van 

proefvlakken, PQ’s, hierbij moet ook de leeftijdsopbouw van de planten gemonitord 

worden). Zie Monitoringsplan voor een volledige uitwerking van inventarisatie 

methoden. 

◊ Monitoring moet minimaal 10 jaar voortgezet worden. 

 

 

4.7.2 Rietmoeras 

Index Natuur en Landschap: Moeras (N05.01) 

Uiterwaarden: Scherenwelle, Bentinckswelle en Vreugderijkerwaard 

Doel:   Verbeteren van de kwaliteit van het bestaande areaal rietmoeras ten gunste van de 

porseleinhoen. 

Oppervlakte:  Totaal 19 ha kwaliteitsverbetering en 2 ha nieuw rietmoeras. Verdeling over de uiterwaarden 

is als volgt: Scherenwelle 10 ha, waarvan 2 nieuw, Bentinckswelle 4 ha en 

Vreugderijkerwaard 7 ha. 

 

Streefbeeld 

Na aanleg zijn de condities van het rietmoeras als volgt: 

– Er zijn laagtes die het grootste deel van het jaar watervoerend zijn, waardoor er bij verschillende 

waterstanden ideaal broedgebied voor porseleinhoen is. 

– De gemiddelde grondwaterstand in het najaar zakt maximaal tot 40 cm onder het maaiveld, 

(behoudens eventuele periodieke droogteperioden).  

– In de nattere delen varieert de grondwaterstand tussen boven maaiveld en -20 cm.  

– Buiten de stroombaan: toegestane verruiging maximaal 5% wilgenopslag  

– Buiten de stroombaan is geen verruiging toegestaan. 
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Eis 

Voldoen aan het streefbeeld. 

 

Beheer 

Voor de kwaliteitsverbetering van bestaand riet worden lokaal laagtes gegraven (ca 20% van het areaal, 

min of meer permanent watervoerende laagtes met een talud van 1:2-3). Vlak na aanleg zal er geen 

vegetatie aanwezig zijn. Na 1-2 jaar zullen deze kale delen weer met riet begroeid zijn.  

 

Het beheer van het riet bestaat uit het jaarlijks in het najaar gefaseerd maaien van ongeveer 75% van het 

areaal. Het riet geeft dan tijdens het hoogwaterseizoen geen weerstand. Tevens worden hiermee de juiste 

omstandigheden gecreëerd als broedgebied van het porseleinhoen. Het riet slaat zijn voedingsstoffen in 

de nazomer op in de ondergrondse delen. Bij maaien in het najaar blijven reserves van het riet behouden 

waardoor het riet in het voorjaar weer goed kan uitgroeien. Een wisselend deel van het riet (ca 25 %) dient 

steeds niet gemaaid te worden.  

 

Met name na de inrichtingsmaatregelen is er kans op wilgenopslag. Deze zal verwijderd worden om de 

successie tot ruigte en ooibos tegen te gaan. Het riet mag verruigen tot er maximaal 5% struweel/bos 

aanwezig is in het rietland (interventiewaarde). Op dat moment moet het riet door beheer terug gezet 

worden in riet zoals weergegeven in het streefbeeld. Deze toegestane verruiging van 5% geldt alleen 

buiten de stroombaan.  

 

Binnen de stroombaan is er geen verruiging toegestaan en dient wilgenopslag jaarlijks te worden 

verwijderd. 

 

Gebiedspecifiek 

– Vreugderijkerwaard: Om er voor te zorgen dat de bijzondere natuurwaarde in de 

Vreugderijkerwaard bewaard blijft is het beheer er op gericht dat de bloemrijke delen van het 

(riet)moeras worden ontzien tijdens het beheer. Hetzelfde geldt voor de broedkolonie van zwarte 

stern en watervegetatie. 

– In Scherenwelle is het beheer er op gericht  om er voor te zorgen dat er het grootste deel van het 

jaar 20% open water is.  

 

Risico’s 

Door successie kan het rietmoeras zich ontwikkelen tot struweel en uiteindelijk bos. Dit zorgt ervoor dat 

het leefgebied van soorten zoals de porseleinhoen verdwijnt en dat de weerstand van het gebied 

toeneemt.  

 

Beheersmaatregelen 

Indien niet voldaan wordt aan de eis moeten er aanvullende beheersmaatregelen uitgevoerd worden. Om 

te bepalen of aan de eis wordt voldaan wordt er monitoring uitgevoerd (zie monitoring). De resultaten van 

de monitoring worden na 6 jaar geëvalueerd en dan wordt besloten of het beheer moet worden aangepast 

(maai-, en waterbeheer).  

 

Monitoring 

Informatiebehoefte:  

Algemeen: wordt na uitvoering voldaan aan het streefbeeld? 

– Hebben de inrichtingsmaatregelen de gewenste effecten op abiotische omstandigheden? 

– Wordt het biotisch doel gehaald? 
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Beschikbare gegevens en reeds lopende monitoring:  

De huidige monitoring bestaat uit telling van de broedvogels gecoördineerd/uitgevoerd door SOVON. 

Daarnaast kunnen zijn er lokale werkgroepen of vrijwilligers die de aanwezige broedvogels tellen zoals in 

Scherenwelle.  

 

Monitoringstrategie:  

De monitoring is er vooral op gericht de abiotische omstandigheden. Vraag is of de abiotische 

omstandigheden  zo zijn dat het gebied een geschikt leefgebied vormt voor de porseleinhoen. Belangrijk 

hierbij is dat er vooral ingezet wordt op het creëren van voldoende geschikt leefgebied voor de 

porseleinhoen. Of de porseleinhoen daadwerkelijk in het gebied gaat broeden is afhankelijk van veel meer 

factoren, zoals de grondwaterstand in het voorjaar. Daarom wordt gemonitord op abiotische factoren en op 

vegetatie. 

 

Meetplan: 

– Uitvoeren nulonderzoek 

● Abiotische factoren: 

◊ Waterstand: het water in het rietmoeras staat (grotendeels) in open verbinding met 

de IJssel, dus het waterpeil is gekoppeld aan de waterstanden in de IJssel. Op basis 

van de van de waterstanden in de IJssel en een hoogtekaart worden de 

waterstanden in het rietmoeras in beeld gebracht. 

– Uit te voeren metingen 

● Abiotische factoren: 

◊ Waterstand:  

� GVG optimaal tussen 5 tot -50 cm -maaiveld; 

� gemiddelde grondwaterstand in het najaar: tot maximaal 40 cm –maaiveld 

� in nattere delen varieert de grondwaterstand tussen de 0 en -20 cm onder het 

maaiveld. 

● Biotische factoren: 

◊ Monitoren opslag wilgen op locaties waar de vegetatie is verwijderd, eerste drie jaar 

na werkzaamheden; 

◊ Na zes jaar uitvoeren habitatgeschiktheidsonderzoek door ervaren ecoloog om 

kwaliteit rietmoeras als broedgebied voor porseleinhoen in beeld te brengen. 

 

 

4.7.3 Natuurlijk grasland - plas dras 

Index Natuur en Landschap:Vochtig hooiland (N10.02) en Vochtige weidevogelgrasland (N13.01) 

Uiterwaarden: Koppelerwaard, Zalkerbosch en Bentinckswelle 

Doel:   Behoud bestaand areaal (te bepalen met nulmeting) en uitbreiding areaal plas-dras situatie 

als foerageergebied voor steltlopers (tureluur, grutto, scholekster en kievit) tijdens de 

voorjaarstrek (feb/mrt). 

Oppervlakte:  Uitbreiding en kwaliteitsverbetering 49 ha. Verdeling over uiterwaarden: 12 ha in 

Koppelerwaard, 12 ha in Zalkerbosch en 25 ha in Bentinckswelle, waarvan 11 ha binnen het 

door SBB beheerde terrein en 14 ha in agrarisch grasland.  

 

Streefbeeld 

Het streefbeeld is natuurlijk grasland met natte condities in het voorjaar dat als foerageergebied gebruikt 

kan worden door weidevogels zoals grutto, kievit en scholekster. De condities voor plas-dras zijn: 

– vrijwel jaarlijkse inundatie van de IJssel; 
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– gemiddeld waterpeil van 20-30 cm onder maaiveld in het voorjaar (Koppelerwaard, Zalkerbosch en 

Bentinckswelle); 

– één a twee keer per jaar maaien waarbij het maaisel wordt afgevoerd en nabeweiding; 

– open (ter voorkoming van predatoren); 

– licht voedselrijk; 

– Het maai- en graasbeheer (uitgestelde maaidatum en nabeweiding) wordt zodanig gevoerd dat zo 

min mogelijk kuikens slachtoffer worden van beheeringrepen. 

 

Voor weidevogels zijn met name natte condities in het voorjaar van belang. Dat betekent dat het 

grondwaterpeil in de zomer verder mag wegzakken waardoor dit kan samengaan met (aangepast) 

agrarisch medegebruik.  

 

Eis 

Voldoen aan het streefbeeld. 

 

Beheer 

Het beheer in de uiterwaarden met een plas dras functie is vooral gericht op het creëren van een geschikt 

leefgebied voor verschillende soorten, waaronder weidevogels. Een plas dras situatie kan in verschillende 

systemen voorkomen. Een gebied kan ingericht worden als vochtig hooiland maar ook als wintergasten 

grasland.  

 

Omdat het gebied op verschillende manieren ingericht kan worden om hetzelfde doel te bereiken is het 

beheer in de verschillende uiterwaarden anders. Hieronder is per uiterwaard met een doelstelling voor 

natuurlijk grasland – plas dras, aangegeven waaruit het beheer bestaat. 

 

Koppelerwaard   

– Er wordt geen bemesting toegepast, met uitzondering van ruige stalmest (max. 20 ton per ha per 

jaar) of bekalking. Nabeweiding is toegestaan; 

– In het voorjaar na hoogwater wordt water vastgehouden met een schotbalkstuw. Als de waterstand 

daalt onder het stuwpeil wordt IJsselwater aangevoerd met behulp van de te plaatsen roosmolen; 

– Na het voorjaar (juni) kan de waterstand worden verlaagd en behoeft geen water meer te worden 

aangevoerd. 

– Onderhoud aan de schotbalkstuw en de roosmolen. 

 

Zalkerbosch:  

In deze uiterwaard zal een verlaagd maaiveld zonder sloten bestaande uit natuurlijk grasland met natte 

condities in het voorjaar er toe leiden dat de doelen behaald worden. Daarnaast worden de volgende 

beheermaatregelen getroffen: 

– Voor een aantal percelen geldt dat het beheer van intensief agrarisch gebruik wordt omgevormd 

naar extensief agrarisch medegebruik met beperkingen; 

 

Bentinckswelle 

– Voor een aantal percelen geldt dat het beheer van intensief agrarisch gebruik wordt omgevormd 

naar extensief agrarisch medegebruik met beperkingen; 

– De grondwaterstand in de polder wordt verhoogd door het bemalingsregime van het gemaal aan te 

passen. Het polderpeil wordt verhoogd van NAP-0,1 m naar een winterpeil van NAP+0,4 en een 

zomerpeil van NAP+0,2 m. 
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Risico’s 

Indien het natuurlijk grasland – plas dras niet nat genoeg is vormt het geen geschikt foerageergebied voor 

steltlopers. Een ander risico is dat door successie het natuurlijk grasland – plas dras zich ontwikkeld tot 

struweel en uiteindelijk bos. Dit zorgt ervoor dat het foerageergebied voor weidevogels verdwijnt en dat de 

weerstand van het gebied toeneemt.  

 

Beheersmaatregelen 

Indien niet voldaan wordt aan de eis moeten er aanvullende beheersmaatregelen uitgevoerd worden. Om 

te bepalen of aan de eis wordt voldaan wordt er monitoring uitgevoerd (zie monitoring). De resultaten van 

de monitoring worden na 6 jaar geëvalueerd en dan wordt besloten of het beheer moet worden aangepast 

(maai-, en waterbeheer).  

 

Monitoring  

Informatiebehoefte:  

Algemeen: wordt na uitvoering voldaan aan het streefbeeld? 

– Hebben de inrichtingsmaatregelen de gewenste effecten op abiotische omstandigheden? 

– Vormen de plas dras gebieden een geschikt foerageergebied voor trekkende weidevogels in het 

voorjaar? 

 

Beschikbare gegevens en reeds lopende monitoring:  

De aanwezigheid van foeragerende weidevogels in het voorjaar wordt maandelijks gemonitord door 

SOVON. 

 

Monitoringstrategie:  

De monitoring is er vooral op gericht de abiotische omstandigheden. Daarnaast zullen de tellingen die al 

uitgevoerd worden in het kader van bestaande monitoringsprogramma’s gebruikt worden om de effecten te 

evalueren. Belangrijk hierbij is dat er vooral ingezet wordt op het creëren van voldoende geschikt 

foerageergebied voor trekvogels. De aantallen trekvogels die daadwerkelijk gebruik maken van de 

foerageergebieden zijn afhankelijk van meer factoren. 

 

Meetplan:  

– Uitvoeren nulonderzoek 

● Abiotische factoren: 

◊ Kleidikte; 

◊ Grondwaterstand: plaatsen peilbuis op lage locatie (depressie), over hele lengte 

geperforeerd, 1 filter 1 m-mv, meten (grond)waterstand. Zie Monitoringsplan voor de 

locaties van de peilbuizen. Eis/doel:  

� GVG optimaal tussen -5 tot -50 cm –maaiveld 

� Vrijwel jaarlijks overstroming  

� In de winter liggen de waterstanden dichtbij of net boven het maaiveld 

● Monitoring 

◊ Grondwaterstand (zie ook nulmeting). 
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4.7.4 Hardhoutooibos 

Index Natuur en Landschap: Rivier- en beekbegeleidend bos (N14.01) 

Uiterwaard: Zalkerbosch 

Doel:   Ontwikkeling nieuw bos 

Oppervlakte:  Ontwikkeling van 6 ha 

 

Streefbeeld (Zalkerbosch) 

Hardhoutooibos is een Natura 2000-habitattype (H91F0 )wat voorkomt op oevervallen en andere hoge en 

droge delen binnen een uiterwaard. De bossen overstromen nog periodiek waardoor er een aanvoer van 

basenrijk water plaatsvindt wat tot in de wortelzone doordringt. Het streefbeeld is hardhoutooibos met een 

gradiënt van verschillende boszomen.  

 

Eis 

Voldoen aan het streefbeeld. 

 

Beheer 

Het beheer van het hardhoutooibos bestaat uit niets doen. Het natuurdoeltype zal zich na het creëren van 

de juiste uitgangscondities (zode openen/omploegen en uitrasteren) vanzelf ontwikkelen.  

 

Risico’s 

Achterwege blijven ontwikkeling hardhoutooibos.  

 

Beheersmaatregelen  

Indien niet voldaan wordt aan de eis moeten er aanvullende beheersmaatregelen uitgevoerd worden. Om 

te bepalen of aan de eis wordt voldaan wordt er monitoring uitgevoerd (zie monitoring). De resultaten van 

de monitoring worden na 10 jaar geëvalueerd en dan wordt besloten of het beheer moet worden 

aangepast.  

 

Monitoring 

Informatiebehoefte:  

Algemeen: wordt na uitvoering voldaan aan de het streefbeeld? 

– Hebben de inrichtingsmaatregelen de gewenste effecten op abiotische omstandigheden? 

– Is er 6 ha hardhoutooibos gerealiseerd? 

 

Beschikbare gegevens en reeds lopende monitoring:  

Het habitattype wordt gemonitord vanuit het Natura 2000-beheerplan. Er is geen aanvullende monitoring. 

 

Monitoringstrategie:  

Er gaat veel tijd overheen voordat er in een uiterwaard hardhoutooibos tot ontwikkeling is gekomen, dit 

kan meer dan 150 jaar duren (Peters et al, 2006). De monitoring is daarom vooral gericht op de abiotische 

omstandigheden. Een vegetatiekartering wordt niet noodzakelijk geacht omdat er in het kader van het 

Natura 2000 beheerplan monitoring zal plaatsvinden.  

 

Meetplan:  

– Overstromingsfrequentie meten op basis van de waterstanden IJssel; 

– Na 10 jaar uitvoeren habitatgeschiktheidsonderzoek door ervaren ecoloog om ontwikkeling 

hardhoutooibos in beeld te brengen; 

– Na 10 jaar vegetatie opname om te kijken of de vegetatie zich richting hardhoutooibos ontwikkelt. 
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4.7.5 Stroomdalgrasland 

Index Natuur en Landschap: Droog schraalland (N11.01) 

Uiterwaarden  Zalkerbosch en Vreugderijkerwaard 

Doel:   Verbeteren van de kwaliteit van het bestaand areaal in Vreugderijkerwaard en ontwikkeling 

stroomdalgrasland in Zalkerbosch. 

Oppervlakte:  Ontwikkeling van 5 ha in Zalkerbosch en kwaliteitsverbetering van ca 0,2 ha in 

Vreugderijkerwaard.  

 

Streefbeeld 

Stroomdalgraslanden (Natura 2000-habitattype H6120) komen voor op de stroomruggen en oeverwallen 

langs de IJssel. Het zijn veelal soortenrijke begroeiingen op droge, relatief voedselarme gronden. Voor de 

instandhouding van het habitattype is het afhankelijk van periodieke overstromingen die er voor zorgen dat 

er basenrijk water of vers zand en zavel wordt aangevoerd wat voor een blijvende buffering van de 

standplaats zorgt. De condities na aanleg zijn: 

– Periodieke inundatie van IJsselwater waarmee kalkrijk water tot de wortelzone doordringt  

– Voedselarme bodem (geen bemesting) 

– Maaibeheer met nabeweiding 

 

Eis 

Voldoen aan het streefbeeld. 

 

Beheer 

Het agrarisch beheer wordt omgezet naar extensief beheer. Er wordt overgegaan naar maaibeheer (één a 

twee keer per jaar maaien) in combinatie met nabeweiding. Bemesting is niet toegestaan.  

 

Gebiedspecifiek Vreugderijkerwaard 

In de Vreugderijkerwaard wordt lokaal zeer kleinschalig geplagd. Deze maatregel is echter zodanig 

kleinschalig dat effecten op doorstroming verwaarloosbaar zijn.  

Op de overige locaties waar in de huidige situatie stroomdalgrasland voorkomt wordt het beheer niet 

aangepast.  

 

Gebiedspecifiek Zalkerbosch 

Ten behoeve van de ontwikkeling van stroomdalgrasland in Zalkerbosch wordt het maaiveld over ca 10 ha 

20-30 cm afgegraven. Dit zorgt voor een toename van de doorstroming. De grond zal direct na aanleg kaal 

zijn. Daarna zal eerst een vrij open pioniervegetatie tot ontwikkeling komen. Binnen 5 tot 10 jaar zal zich 

naar verwachting een stabiele stroomdalgraslandvegetatie ontwikkelen. In de uiterwaard Zalkerbosch is dit 

beheertype samen met kruiden- en faunarijk grasland één beheereenheid. 

Maaibeheer zorgt ervoor dat de vegetatie laag blijft en er geen ruigte of struweel tot ontwikkeling komt, en 

de opstuwing beperkt blijft.  

 

Risico’s 

Door de afwezigheid van overstroming kan de buffering van het systeem verdwijnen waardoor typisch 

stroomdalflora zich niet kan ontwikkelen.  

 

Beheersmaatregelen 

Indien niet voldaan wordt aan de eis moeten er aanvullende beheersmaatregelen uitgevoerd worden. Om 

te bepalen of aan de eis wordt voldaan wordt er monitoring uitgevoerd (zie monitoring). De resultaten van 
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de monitoring worden na 6 jaar geëvalueerd en dan wordt besloten of het beheer moet worden aangepast 

(maai-, en waterbeheer).  

 

Daarnaast wordt er ten gunste van het stroomdalgrasland op twee locaties een pilot uitgevoerd met 

zandafzetting. De pilot zandafzetting heeft als doel er voor te zorgen dat er genoeg sedimentatie van 

kalkrijk zand plaats vindt. Het betreft een pilot project waarvan de werking goed gevolgd zal worden.  

 

Monitoring 

Informatiebehoefte:  

Algemeen: wordt na uitvoering voldaan aan de het streefbeeld? 

– Ontwikkelt de vegetatie zich in het Zalkerbosch naar een stroomdalvegetatie?  

– Wat zijn de verschillen tussen abiotiek percelen met stroomdalgrasland en zonder 

Stroomdalgrasland? 

– Hebben de inrichtingsmaatregelen de gewenste effecten op abiotische omstandigheden? 

 

Beschikbare gegevens en reeds lopende monitoring:  

Het habitattype wordt gemonitord vanuit het Natura 2000-beheerplan. Er is geen aanvullende monitoring. 

 

Monitoringstrategie: 

De monitoring is er vooral op gericht de abiotiek te monitoren en de vegetatie ontwikkeling te volgen. De 

ontwikkeling van de stroomdalgrasland gaat vrij langzaam; het duurt ongeveer 65 jaar voordat 

stroomdalgrasland volledig ontwikkeld is (Peters et al, 2006). De monitoring is er daarom vooral op gericht 

te volgen of de abiotische omstandigheden op orde zijn.  

 

Meetplan: 

– Uitvoeren nulonderzoek 

● Bodemonderzoek: bepalen bodemopbouw en fosfaatbeschikbaarheid Zalkerbosch. 

– Uit te voeren metingen 

● Sedimentatie in oppervlakte en dikte (voor de meting kan er gebruikt gemaakt worden van 

kunststof grasmatten die een vergelijkbare ruwheid hebben als de vegetatie, de matten 

moeten op verschillende afstanden tot de rivier worden gelegd in het najaar, in het voorjaar 

kunnen ze weer opgehaald worden).  

● Overstromingsfrequentie (op basis van waterstanden IJssel); 

● Vegetatiekartering van nieuw te ontwikkelen stroomdalgraslanden (Zalkerbosch) 

● 4 PQ’s die na 6 jaar worden gekarteerd volgens de standaard MWTL methodiek 

(Zalkerbosch en Vreugderijkerwaard). Indien nodig monitoring na 6 jaar herhalen. 
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4.7.6 Zachthoutooibos 

Uiterwaarden: Scherenwelle 

Doel:   Ontwikkeling twee robuuste kernen zachthoutooibos 

Oppervlakte:  2 ha nieuw zachthoutooibos in Scherenwelle 

 

Streefbeeld 

Na aanleg zijn de condities van het zachthoutooibos als volgt: 

– Zeer voedselrijke bodem 

– Er is sprake van een open verbinding met de IJssel  

– Frequente en langdurige overstroming 

– De overstromingsduur is 50 – 150 dagen / jaar, 30-80 dgn in het groeiseizoen (maaiveldhoogte is 

rond 0,0 m NAP) 

– Natte standplaatsen met hoge grondwaterstand 

 

Eis 

Voldoen aan het streefbeeld. 

 

Beheer 

Zachthoutooibos (H91E0_A) komt voor in de natste en /of meest dynamische plekken in het 

rivierengebied. Het zachthoutooibos groeit op zeer voedselrijke standplaatsen. Door de vaak extreem 

hoge hydrodynamiek kunnen andere boomsoorten dan wilgen zich niet vestigen in deze gebieden. Het 

beheer van zachthoutooibos bestaat uit niets doen. De vegetatie ontwikkelt zich dan vanzelf richting 

ooibos.  

 

Ontwikkeling zachthoutooibos  

In de eerste 5 jaar treedt verruiging van het grasland op. Daarna ontstaat struweel, dat zich vervolgens 

ontwikkelt tot ooibos. De ondergroei van ooibos is opener dan struweel. Naar verwachting na 30 jaar zijn 

zachthoutooibossen tot wasdom gekomen. 

 

Risico’s 

Achterwege blijven ontwikkeling zachthoutooibos.  

 

Beheersmaatregelen 

Indien niet voldaan wordt aan de eis moeten er aanvullende beheersmaatregelen uitgevoerd worden. Om 

te bepalen of aan de eis wordt voldaan wordt er monitoring uitgevoerd (zie monitoring). De resultaten van 

de monitoring worden na 6 jaar geëvalueerd en dan wordt besloten of het beheer moet worden aangepast 

(maai-, en waterbeheer).  

 

Monitoring 

Informatiebehoefte:  

Algemeen: wordt na uitvoering voldaan aan de het streefbeeld? 

– Hebben de inrichtingsmaatregelen de gewenste effecten op abiotische omstandigheden? 

– Wordt het biotisch doel gehaald? 

 

Beschikbare gegevens en reeds lopende monitoring:  

Omdat het om nieuw te ontwikkelen vegetatie gaat is er nog geen bestaande monitoring. 
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Monitoringstrategie:  

De monitoring is er vooral op gericht de abiotische omstandigheden. Vraag is of de abiotische 

omstandigheden zo zijn dat het gebied geschikt is voor de ontwikkeling van zachthoutooibos.  

 

Meetplan: 

– Overstromingsfrequentie; 

– Na zes jaar uitvoeren habitatgeschiktheidsonderzoek door ervaren ecoloog om ontwikkeling 

zachthoutooibos in beeld te brengen. 

 

 

4.7.7 Nevengeul en Hank 

Uiterwaarden: Scherenwelle en Bentinckswelle 

Doel:   Eenzijdig respectievelijk tweezijdig aangetakte nevengeul 

 

Streefbeeld Scherenwelle 

De eenzijdig aangetakte geul is het gehele jaar watervoerend en staat eenzijdig in verbinding met de 

IJssel. De nevengeul is door middel van een duiker verbonden met de buitenste hank.  

 

De geul voldoet aan de eisen die gesteld zijn vanuit KRW. Het daarbij horende profiel is als volgt: 

– Bodemhoogte = -0,40 (20 cm beneden de laagste waterstand van de IJssel) 

– Talud onderwaterberm (tot NAP 0,40) = 1:5 

– Talud ter voorkoming van wilg  (NAP 0,40 – NAP 0,60) = 1:1 

– Breedte van maximaal 10 meter. 

– Talud boven wilg (NAP 0,60 – maaiveld) = 1:3  

 

De opgeschoonde hank bestaat uit open water en heeft het profiel zoals ontworpen door KRW (tussen 8 – 

10 m breed). De hank staat in verbinding met de aangetakte nevengeul en staat daardoor eenzijdig in 

verbinding met de IJssel. De nevengeul vormt samen met de opgeschoonde hank één waterlichaam.  

 

Streefbeeld Bentinckswelle 

Tussen gemaal Bentinck-Wellen en de doorgestoken kade wordt een nevengeul aangelegd die tweezijdig 

is aangetakt op de IJssel. De nieuw te graven geul verbindt drie bestaande plassen en volgt waar mogelijk 

bestaande watergangen en natuurlijke laagtes zodat het grondverzet minimaal is (zie kaart). Het profiel 

voldoet aan de eisen van KRW. Er zijn twee principeprofielen voor de geul opgesteld namelijk: 

– Geul door grasland: waar de geul aan bestaand grasland (plas-drasnatuur / weiland) grenst, wordt 

uitgegaan van een smalle oeverzone waarin groeimogelijkheden voor oevervegetatie beperkt zijn; 

– Geul langs (riet) moeras: Voor de stukken geul tussen de drie plassen wordt uitgegaan van een 

accoladeprofiel met een riet- en moerasvegetatie. 

 

Eis 

Voldoen aan het streefbeeld. 

 

Beheer nevengeul voor zover gelegen buiten de stroombaan (Scherenwelle) 

Als gevolg van vegetatieontwikkeling en sedimentatie zullen de geul langzaam ondieper worden en 

dichtgroeien. Om aan de eisen van de KRW te blijven voldoen dienen de geulen daarom regelmatig 

gebaggerd/geschoond te worden. De frequentie waarmee dit dient te gebeuren is moeilijk te voorspellen.  
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De gepresenteerde ontwerpprofielen van de geul betreffen het eindbeeld. De geul wordt iets ruimer 

aangelegd (ca 10 cm dieper), zodat de frequentie voor baggeren/schonen beperkt wordt, en de geul met 

enige vegetatieontwikkeling en sedimentatie nog aan de eisen van de KRW voldoet.  

 

Het talud van de oevers wordt zodanig aangelegd dat vestiging van wilgen tot een minimum beperkt wordt. 

Vestiging van wilgen wordt daarnaast voorkomen door maaibeheer eventueel in combinatie met 

begrazing.  

 

Het beheer bestaat uit openhouden van de nevengeul door regelmatig maaibeheer langs de oevers. 

Indien het beheer vanaf de oever plaatsvindt, moet er zorg voor worden gedragen dat de aanwezige 

kievitsbloemvegetaties geen schade ondervinden.  

 

Aanvullend beheer nevengeul binnen de stroombaan (Bentinckswelle) 

De nevengeul in Bentinckswelle ligt voor het grootste deel binnen de stroombaan. Ontwikkeling van riet en 

wilgen langs de oevers zullen de hydraulische ruwheid verhogen. Het verhogen van de hydraulische 

ruwheid heeft mogelijk een waterstandverhogend effect tot gevolg. Dat is ongewenst.  

 

De begroeiing op de oevers van de geul moet daarom worden onderhouden, zodat de 

veiligheidsdoelstelling van het project Zomerbedverlaging niet in het geding komt. Dit heeft als 

consequentie dat er regelmatig onderhoud moet worden gepleegd door de beheerder. Riet en wilgen 

langs de oevers van de nevengeul zullen moeten worden verwijderd. 

 

Morfologisch beheer Nevengeul Scherenwelle 

De nevengeul in Scherenwelle mag in beperkte mate in het horizontale vlak verplaatsen (meanderen). Het 

is een kleine, eenzijdig aangetakte geul. Verplaatsingen zullen dus klein beperkt zijn. De beheerruimte is 

echter ook beperkt (enkele meters). De beheerruimte is als volgt begrensd: 

– De geul moet zich bevinden in het gebied dat is aangewezen als rietmoeras (Bijlage 4.1); 

– De geul moet buiten de beschermingszone van de primaire waterkering blijven; 

– De geul moet buiten de beschermingszone van de zomerkade blijven. 

De beschermingszones zijn weergegeven op de CAD-kaarten die als bijlage zijn opgenomen bij het 

SNIP3-document “Zomerbedverlaging Beneden-IJssel Deelrapport 1E: Uiterwaardmaatregelen”, kenmerk 

LW-AF20120676. 

 

Risico’s 

– De nevengeul kan verlanden waardoor er niet genoeg doorstroming is; 

– De oevers dicht groeien met wilgen waardoor de weerstand bij hoge rivierafvoeren verhoogd wordt; 

– De nevengeul kan zich verplaatsen naar locaties buiten de beheerruimte. 

De risico’s zijn beperkt en worden beheerst door het reguliere maaibeheer. 

 

4.7.8 Wandelpad en onderhoudspaden 

Uiterwaarden  Scherenwelle, Zalkerbosch en Bentinckswelle 

Doel:  Bereikbaarheid voor recreatie of beheer  

 

Streefbeeld  

Het streefbeeld is een verbonden padenstelsel dat onderdeel is van een doorgaande wandelstructuur. 

Na aanleg voldoet het pad aan de volgende eisen: 

– De wandelpaden tussen Zalkerbosch en Bentinckswelle sluiten op elkaar aan.  

– De nieuw aan te leggen paden zijn onverhard en circa 1,5 meter breed 
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– Op locaties waar de route watergangen dan wel drassige gebieden doorkruist zijn voorzieningen 

getroffen zoals bruggen of vlonderpaden 

– Op locaties waar de route een afrastering kruist zijn voorzieningen getroffen zoals klaphekjes  

– De gehele route is duidelijk gemarkeerd en is geschikt voor wandelaars met een normale conditie. 

 

Eis 

Voldoen aan het streefbeeld. 

 

Beheer  

Het wandelpad wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid gewaarborgd is (met uitzondering 

van hoogwatersituaties). De voorzieningen die een onderdeel vormen van het wandelpad zoals 

bruggetjes, klaphekjes e.d. worden in goede staat van onderhoud gehouden; Het wandelpad is 

opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang en jaarrond toegankelijk. 
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5 RIVIERBEHEER TUSSEN ZWOLLE (KM 980) EN KETELMEER (KM 1006) 

Tabel 5-1: Fasering Beheer & Onderhoud van het Zomerbed en de Hoofdvaargeul 

 Periode Dagelijks 

beheer 

Werkzaamheden 

Huidige situatie tot 2014 RWS ON Regulier onderhoud 

Tijdens realisatie 2014-2015 RWS PDR  Regulier onderhoud + realisatie verlaagd Zomerbed 

Tijdens ‘onderhoudsfase’ 2015-2019 RWS PDR  Regulier onderhoud + onderhoud verlaagd Zomerbed 

Toekomstige situatie na 2019 RWS ON  Regulier onderhoud + onderhoud verlaagd Zomerbed 

 

Het beheer en onderhoud van de IJssel tussen Zwolle en Ketelmeer gaat in de periode 2014 t/m 2019 

over van RWS ON naar RWS PDR (zie Tabel 5-1). Dit omvat het zogenaamd rivierkundig beheer: zowel 

de instandhouding van de vaarweg (bodemligging zomerbed), als de (stenen) kribben en vaste oevers. 

Vegetatiebeheer valt hier niet onder. 

 

Het huidige beheer en onderhoud is door RWS ON beschreven in een prestatie-contract. Bij de 

contractvorming voor het realisatiecontract van PDR dienen de eisen uit het prestatie-contract te worden 

overgenomen.  

 

Aandachtpunt: overdracht van gegevens 

In de contractfase dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de overdracht, zowel in 2014 als in 

2019. In 2019 moet er aandacht zijn voor de vraag welke veranderingen in de beheerfase zijn opgetreden. 
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BIJLAGE 1 Objecten rivierbedding IJssel m.b.t. interventiewaarde 
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Legenda bij Objecten rivierbodem tbv interventiewaarde ondergrens

Insteek zomerbedverlaginging

zomerbed

# BS-4, Remmingwerken

# BM-1, Aan te passen meerpalen

# BM-2, Niet aan te passen meerpalen

WP, Primaire waterkering

BKL-2; BKL-3, kabels en leidingen

BS-3, Buispalen

BE-1; BE-2; BKO-1, Bodembescherming

BE-3, Bestaande strekdam (damwanden)

BE-4, Pijlers; BMO-2; BS-3, Brugpijlers

BKR-1; BKR-2; BMO-1, Oeverbescherming voor BMO-2

WK, Kademuren

BZ-1, Saneringslocatie (km 1000,9-1006)

BZ-2, Rivierbodem met mogelijk voortschrijdende erosie (km 1000,6-1000,9) 

BZ-3; BZ-4; BZ-5, Rivierbodem rond bruggen

BZ-6, Rivierbodem bij kades Kampen

BZ-7, Rivierbodem boven Kabels en Leidingen (BK-2 en BK-3)

BZ-8, Rivierbodem rond Kogge 

BZ-9, Rivierbodem bij kribben en oeverbescherming

BZ-10, Rivierbodem binnen beschermingszone primaire waterkering

BZ-11, Rivierbodem binnen voorland primaire waterkering

BZ-14, Rivierbodem met mogelijk terugschrijdende erosie (km 992,5-992,9)  
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BIJLAGE 2 Objecten rivierbedding IJssel m.b.t. interventiewaarde 
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11/01/2013

Overzicht

C9783-D08-N002
V1.0

Objecten rivierbodem tbv interventiewaarde bovengrens: Stadsbrug
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Schaal Papierformaat

Versie
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Bladnummer
7/8

zomerbed
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BZ-15, Rivierbodem realisatieprofiel Zomerbedverlaging
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Overzicht
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V1.0

Objecten rivierbodem tbv interventiewaarde bovengrens: Eilandbrug

Auteur

Opdrachtgever

Datum
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Versie

Bronvermelding
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8/8

zomerbed
BZ-12, Rivierbodem bij haveningangen
BZ-15, Rivierbodem realisatieprofiel Zomerbedverlaging
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BIJLAGE 3 Objecten rivierbedding IJssel: Hoofdvaarweg 
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A4 (Portrait )1:35000

Projectnaam
Zomerbedverlaging Beneden-IJssel
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Q.M. van Agten MSc

11/01/2013

Overzicht

C9783-D08-N001
V1.0

Hoofdvaarweg en insteek zomerbedverlaging: Overzicht

Auteur

Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer

Schaal Papierformaat

Versie

Bronvermelding

Bladnummer
1/8

Insteek zomerbedverlaginging
Hoofdvaarweg

BH-1, Rivierbodem buiten Zomerbedverlaging
BH-2, Rivierbodem binnen Zomerbedverlaging
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Overzicht

C9783-D08-N001
V1.0

Hoofdvaarweg en insteek zomerbedverlaging: km995 - km993

Auteur

Opdrachtgever

Datum
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Schaal Papierformaat

Versie

Bronvermelding

Bladnummer
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Insteek zomerbedverlaginging
Hoofdvaarweg
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BH-2, Rivierbodem binnen Zomerbedverlaging
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Q.M. van Agten MSc

11/01/2013

Overzicht

C9783-D08-N001
V1.0

Hoofdvaarweg en insteek zomerbedverlaging: km997 - km995

Auteur
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Datum
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Schaal Papierformaat

Versie

Bronvermelding

Bladnummer
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Insteek zomerbedverlaginging
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BH-2, Rivierbodem binnen Zomerbedverlaging
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Q.M. van Agten MSc
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Overzicht

C9783-D08-N001
V1.0

Hoofdvaarweg en insteek zomerbedverlaging: km999 - km997

Auteur

Opdrachtgever

Datum
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Schaal Papierformaat

Versie

Bronvermelding

Bladnummer
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Insteek zomerbedverlaginging
Hoofdvaarweg

BH-1, Rivierbodem buiten Zomerbedverlaging
BH-2, Rivierbodem binnen Zomerbedverlaging
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Zomerbedverlaging Beneden-IJssel

RWS PDR

Q.M. van Agten MSc

11/01/2013

Overzicht

C9783-D08-N001
V1.0

Hoofdvaarweg en insteek zomerbedverlaging: km1001 - km999

Auteur

Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer

Schaal Papierformaat

Versie

Bronvermelding

Bladnummer
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Insteek zomerbedverlaginging
Hoofdvaarweg

BH-1, Rivierbodem buiten Zomerbedverlaging
BH-2, Rivierbodem binnen Zomerbedverlaging
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Projectnaam
Zomerbedverlaging Beneden-IJssel

RWS PDR

Q.M. van Agten MSc

11/01/2013

Overzicht

C9783-D08-N001
V1.0

Hoofdvaarweg en insteek zomerbedverlaging: Molenbrug

Auteur

Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer

Schaal Papierformaat

Versie

Bronvermelding

Bladnummer
6/8

Insteek zomerbedverlaginging
Hoofdvaarweg

BH-1, Rivierbodem buiten Zomerbedverlaging
BH-2, Rivierbodem binnen Zomerbedverlaging
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Q.M. van Agten MSc

11/01/2013

Overzicht

C9783-D08-N001
V1.0

Hoofdvaarweg en insteek zomerbedverlaging: Stadsbrug

Auteur

Opdrachtgever

Datum
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Schaal Papierformaat

Versie

Bronvermelding

Bladnummer
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Insteek zomerbedverlaginging
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BH-2, Rivierbodem binnen Zomerbedverlaging
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Q.M. van Agten MSc

11/01/2013

Overzicht

C9783-D08-N001
V1.0

Hoofdvaarweg en insteek zomerbedverlaging: Eilandbrug

Auteur

Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer

Schaal Papierformaat

Versie

Bronvermelding

Bladnummer
8/8

Insteek zomerbedverlaginging
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BIJLAGE 4 Streefbeelden vegetatie uiterwaarden 

4.1 Scherenwelle 

4.2 Koppelerwaard 

4.3 Zalkerbosch 

4.4 Bentinckswelle 

4.5 Vreugderijkerwaard 

 



Legenda

0 250 500
meter

Bingmaps

A4 (Portrait)1:9000

Projectnaam
Zomerbedverlaging Beneden-IJssel

RWS PDR

Q.M. van Agten MSc
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Overzicht

C9783-S010-N01
V2.2

Vegetatie streefbeeld: Scherenwelle

Auteur

Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer

Schaal Papierformaat

Versie

Bronvermelding

Bladnummer
1 of 5

Agrarisch grasland
Agrarische akker
Bebouwing
Boom
Bos
Haag
Hardhoutooibos
Kievitsbloemhooiland
Kort grasland
Natuurlijk grasland

Natuurlijk grasland - plas dras
Open water
Rietmoeras binnen stroombaan
Rietmoeras buiten stroombaan
Strand
Stroomdalgrasland
Struweel
Verharding
Wegen
Zachthoutooibos
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Zomerbedverlaging Beneden-IJssel

RWS PDR

Q.M. van Agten MSc

28/01/2013

Overzicht

C9783-S010-N01
V2.2

Vegetatie streefbeeld: Koppelerwaard

Auteur

Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer

Schaal Papierformaat

Versie

Bronvermelding

Bladnummer
2 of 5

Agrarisch grasland
Agrarische akker
Bebouwing
Boom
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Hardhoutooibos
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Kort grasland
Natuurlijk grasland

Natuurlijk grasland - plas dras
Open water
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Rietmoeras buiten stroombaan
Strand
Stroomdalgrasland
Struweel
Verharding
Wegen
Zachthoutooibos
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Q.M. van Agten MSc
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Overzicht

C9783-S010-N01
V2.2

Vegetatie streefbeeld: Zalkerbosch

Auteur

Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer

Schaal Papierformaat

Versie

Bronvermelding

Bladnummer
3 of 5

Agrarisch grasland
Agrarische akker
Bebouwing
Boom
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Haag
Hardhoutooibos
Kievitsbloemhooiland
Kort grasland
Natuurlijk grasland

Natuurlijk grasland - plas dras
Open water
Rietmoeras binnen stroombaan
Rietmoeras buiten stroombaan
Strand
Stroomdalgrasland
Struweel
Verharding
Wegen
Zachthoutooibos
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Q.M. van Agten MSc

28/01/2013

Overzicht

C9783-S010-N01
V2.2

Vegetatie streefbeeld: Vreugderijkerwaard

Auteur

Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer

Schaal Papierformaat

Versie

Bronvermelding

Bladnummer
4 of 5

Agrarisch grasland
Agrarische akker
Bebouwing
Boom
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Haag
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Natuurlijk grasland - plas dras
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Wegen
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Q.M. van Agten MSc
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Overzicht

C9783-S010-N01
V2.2

Vegetatie streefbeeld: Bentickswelle

Auteur

Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer

Schaal Papierformaat

Versie

Bronvermelding

Bladnummer
5 of 5

Agrarisch grasland
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BIJLAGE 5 Locaties objecten uiterwaarden 

5.1 Scherenwelle 

5.2 Koppelerwaard 

5.3 Zalkerbosch 

5.4 Bentinckswelle 

5.5 Vreugderijkerwaard 
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Projectnaam
Zomerbedverlaging Beneden-IJssel

RWS PDR
Q.M. van Agten

28/01/2013

Overzicht

C9783-S010-N02 V1.1

Objecten: Scherenwelle

Auteur
Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer
Schaal Papierformaat

Versie
Bronvermelding

Controleur
R. Stroet

plasdras agrarisch
Lijn object
Contour objecten
Objecten punten
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Overzicht

C9783-S010-N02 V1.1

Objecten: Koppelerwaard

Auteur
Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer
Schaal Papierformaat

Versie
Bronvermelding

Controleur
R. Stroet

plasdras agrarisch
Lijn object
Contour objecten
Objecten punten
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Overzicht

C9783-S010-N02 V1.1

Objecten: Zalkerbosch

Auteur
Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer
Schaal Papierformaat

Versie
Bronvermelding

Controleur
R. Stroet

plasdras agrarisch
Lijn object
Contour objecten
Objecten punten
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Overzicht

C9783-S010-N02 V1.1

Objecten: Vreugderijkerwaard

Auteur
Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer
Schaal Papierformaat

Versie
Bronvermelding

Controleur
R. Stroet

plasdras agrarisch
Lijn object
Contour objecten
Objecten punten
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Overzicht

C9783-S010-N02 V1.1

Objecten: Bentickswelle

Auteur
Opdrachtgever

Datum
Kaartnummer
Schaal Papierformaat

Versie
Bronvermelding

Controleur
R. Stroet

plasdras agrarisch
Lijn object
Contour objecten
Objecten punten




