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1  Inleiding en methodologische inkadering 
 
1.1.   Achtergrond van de vraag van Staatsbosbeheer aan Regenboog Advies 
 
In het kader van de Planologische Kernbeslissing (PKB) “Ruimte voor de Rivier” en het nationaal 
debat daaromheen, ontwikkelde Staatsbosbeheer (SBB) een visie voor het omgaan met rivieren, 
en wel op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Deze visie is uitgewerkt in concrete plannen voor 
een aantal gebieden waaronder de Rijnstrangen en Lingewaarden rond Arnhem en Nijmegen. De 
plannen van SBB kregen de naam Lonkend Rivierenland.1  
 
Fig. 1- Topografische kaart Overbetuwe (en de daardoorheen stromende Linge) 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2- Globale situering nieuwe rivier rond de Linge (impressie Regenboog Advies) 
 

 
 
Om de plannen van SBB zo goed mogelijk onder de publieke en politieke aandacht te brengen en 
een rol te laten spelen in het nationale debat, is SBB geïnteresseerd in het naar voren halen van 

                                                 
1 Deel 1: Lonkend Rivierenland. Deel 2: Klaar voor de toekomst. 



voor en nadelen van haar eigen plannen. SBB verzocht dan ook diverse organisaties om haar daar 
bij te helpen. Bepaalde aspecten van Lonkend Rivierenland, zoals de gevolgen voor het landschap 
en de rivierkundige onderbouwing, zijn respectievelijk uitgewerkt door Alterra (i.s.m. het 
Waterloopkundig Instituut in Delft) en door Royal Haskoning.2 Regenboog Advies kreeg het 
verzoek om aan de hand van de plannen van SBB voor de Lingewaarden alle relevante 
ecologische, sociale, economische en bestuurlijke aspecten/indicatoren te identificeren, in 
kwalitatieve termen te beschrijven en zoveel mogelijk kwantitatieve gegevens aan te leveren, 
gebaseerd op bestaand onderzoek.3  
 
Tegelijkertijd gaf het Innovatienetwerk Groene Ruimte van het Ministerie van LNV opdracht aan 
het Bureau Stroming om een folder te maken over de voordelen van “nieuwe rivieren” met een 
uitwerking voor de Betuwe. Ook besloot Alterra om eigen middelen in te zetten voor 
kennisontwikkeling rond socio-economische effectenanalyse, met een concrete uitwerking voor 
de Lingewaarden. Met alle genoemde organisaties heeft Regenboog Advies regelmatig 
gecoördineerd. 
 
De vraag aan Regenboog Advies was, zoal gezegd, het ontwikkelen van een basismethodologie 
voor waardering van de plannen van SBB, met een uitwerking voor de Lingewaarden. Later zou 
deze methodologie toegepast kunnen worden op de plannen die naar voren komen in het proces 
rond de PKB “Ruimte voor de Rivier”. Het Ministerie van Rijkswaterstaat zal Milieu Effect 
Rapportages (MERs) en Maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBAs) laten uitvoeren van 
de in verschillende regio’s gekozen alternatieven. Dit is een “toetsing achteraf” dus. De 
definitieve keuzes rond de te nemen maatregelen in het kader van “Ruimte voor de Rivier” zijn 
nog niet gemaakt. Daarom is het nu nog niet mogelijk om tot een vergelijking te komen tussen de 
effecten van de plannen van SBB en die welke naar voren komen uit het proces rond Ruimte voor 
de Rivier, geleid door Rijkswaterstaat. Om toch nu al meer helderheid te geven over de 
verschillende waarderingsmethodieken die gebruikt kunnen worden bij de beoordeling van de 
projecten, beginnen we dit rapport met een kort overzicht van deze methoden en het 
maatschappelijk debat daaromheen.  
 
 
1.2. Methoden voor de analyse van effecten van grote projecten  
 
Bij evaluatie van effecten van infrastructurenplannen worden verschillende methoden gebruikt. 
Het gaat te ver om ze allemaal in dit rapport uitvoerig te bespreken, maar het is belangrijk iets te 
weten over de verschillende benaderingen en het maatschappelijke debat daar omheen. 
 
1.2.1.  Korte beschrijving van de meest bekende methoden 
 
De volgende waarderingsmethoden zijn het meest bekend en gebruikt: 
 
- Multicriteria-analyse (MCA) waarbij alternatieve plannen gewaardeerd kunnen worden aan de 
hand van vooraf gekozen criteria (of doelen). Deze methode werd bijvoorbeeld met succes 
gebruikt in een studie ten behoeve van de besluitvorming rond het Renkumse Beekdal.4 De 
beoordeling (soms alleen met plussen en minnen) van alternatieve plannen leidde daar tot het 

                                                 
2 Zie Wolfert et al (2004) en Royal Haskoning (2004). 
3 Gebruik makend bv van Berends en Vreke (2002), Berends et al (2000 NPB), van Mansvelt en Lubbe (1999) en 
andere waarderingsmethoden. Zie ook Bijlage 2. 
4 Vreke en Mansfeld (2000). 



besluit om een bedrijventerrein te verwijderen voor vestiging van een ecologische 
verbindingszone.   
 
- Financiële kosten-baten analyses werken niet met plussen en minnen maar alleen met 
geldbedragen. Deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt door bedrijven bij besluitvorming over  
“gewone” investeringen. Soms gaat dat vrij simpel en dan kijkt men bijvoorbeeld naar de 
bouwkosten en de directe opbrengsten in termen van geld. Soms is de waardering meer 
ingewikkeld, rekening houdend met een discontovoet voor verwachte kosten en opbrengsten in de 
toekomst. 
 
- Maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA) houden in principe niet alleen rekening met 
economische effecten, maar ook met andere effecten zoals de tevredenheid van mensen. Alle 
effecten moeten echter wel in geldtermen vertaald worden. In de praktijk is deze methode niet 
altijd goed bruikbaar omdat we geen prijs hebben voor zaken als schone lucht of de beleving van 
mensen. Die kunnen wel benaderd worden, bijvoorbeeld door middel van enquêtes, maar ze zijn 
niet “hard”. 
 
- Kentallen kosten-baten analyse (KKBA), een sneller uit te voeren variant op de MKBA. Werkt 
met kengetallen of standaard effecten en kosten, afkomstig uit andere projecten. Een dergelijk 
kengetal is bijvoorbeeld “de gemiddelde kosten voor het bereiken van een eenheid effect”. In 
termen van de Ruimte voor de Rivier plannen kan bijvoorbeeld “veiligheidswinst” van een 
maatregel gemeten worden in “verlaging van de maatgevende hoogwaterstand” en “ontwikkeling 
van natuur” in hectare natuur dat ontstaat door de te nemen maatregel. 
 
- KostenEffectiviteitsAnalyse (KEA) zoals recentelijk is uitgevoerd door het Centraal Planbureau 
(CPB) naar aanleiding van maatregelen en pakketten rond Ruimte voor de Rivier.5 In een KEA 
neemt men de kosten van een maatregel en beziet dan op welke locatie de ingreep het grootste 
opbrengst heeft, bijvoorbeeld in termen van veiligheid of van aantal hectaren groen. Het gaat om 
de vraag: hoe kan ik iets bereiken (dus effectief zijn in het bereiken van mijn doel dat bv 
veiligheid is) maar wel met de minste kosten (dus op een efficiënte wijze, op deze plaats is het 
goedkoper dan elders). Omdat er zoveel verschillende maatregelen zijn in de Ruimte voor de 
Rivier plannen en omdat ze allemaal met elkaar samen hangen, heeft het CPB wel zo’n KEA 
studie gedaan maar zegt zelf dat het pro forma is. Het bureau gebruikt de volgende kengetallen: 
natuurontwikkeling kost gemiddeld € 307 duizend per hectare, een positief oordeel over het effect 
op de recreatieve aantrekkelijkheid zou bijna € 17 miljoen kosten, terwijl meer veiligheid langs 
de IJssel € 15 duizend zou kosten, langs de Waal is het duurder en wel € 21 duizend. 
 
- Methoden die gemaakt worden voor specifieke doelen, bijvoorbeeld de duurzaamheidsgraad 
meter van bureau TELOS voor de provincie Brabant, waar allerlei sociale, economische en 
ecologische indicatoren (of wensen) worden gekozen, waarna ze gemeten en gemonitored kunnen 
worden. Dan kunnen plannen of maatregelen van de Provincie als positief beoordeeld worden als 
daarmee de voorraden van de drie soorten kapitaal (menselijk, economisch en ecologisch) erop 
vooruit gaan.6 
 
- Er zijn ook Europawijd-gebruikte methoden. Zo werd op verzoek van de Europese Unie en door 
het Brits bureau GHK een methode ontworpen dat gebruik maakt van het vier-kapitalenmodel 
van prof. Paul Ekins. Met deze methode kon worden aangeven wat het effect is van EU fondsen 
op de duurzame ontwikkeling in 19 regio’s. Het interessante van deze methode is het vierde type 

                                                 
5 CPB (2004). 
6 Zie Bijlage 2 of de duurzaamheidsbalansen op www.telos.nl.   



kapitaal dat gebruikt wordt, namelijk het “sociaal kapitaal”. Dit is iets anders dan “menselijk 
kapitaal” dat meestal om de leeftijdsopbouw van de bevolking gaat, niveau van onderwijs en 
arbeidsparticipatie. Het sociale kapitaal gaat om collectieve zaken: het is hoog in een 
maatschappij waar instellingen als banken en rechtbanken goed werken, waar burgers actief zijn 
in organisaties en vertrouwen hebben in de overheid, waar er weinig sociale segregatie is, etc. Het 
blijkt dan dat als een regio geen of weinig sociaal kapitaal heeft, dan komen de fondsen niet ten 
goede aan de ontwikkeling van de regio zelf.7 
 
- Het Natuurplanbureau heeft ook methoden laten ontwikkelen en uittesten om bv de 
economische, de ecologische en de sociale gevolgen van verschillende invulling van natuurbeleid 
te kunnen meten.8  
 
- In het eerder genoemde interne project van Alterra, dat kennisontwikkeling beoogt tav soci-
economische waarderingsmethodieken, worden nog meer methoden beschreven, geanalyseerd en 
verder ontwikkeld, met een toepassing op de Lingewaarden.9 
  
1.2.2.  Schets van het maatschappelijk debat 
  
In Nederland is erg veel moeite gedaan en geld uitgeven de laatste jaren om te komen tot een 
solide en maatschappelijk geaccepteerde waarderingsmethode voor de effecten van grote 
infrastructurele werken. Dit proces is nog niet uitgekristalliseerd. We schetsen hieronder enkele 
belangrijke momenten en spelers. 
 
Besluitvorming over grote infrastructuren moet in de eerste plaats rekening houden met Europese 
richtlijnen (uit 1985 en 1997) die milieueffectrapportages (MERs) verplichten  tav de directe en 
indirecte effecten van projecten op: 10 

- mensen, flora en fauna 
- bodem, water, lucht, klimaat en landschap 
- onroerend goed en cultureel erfgoed 
- de interactie tussen de bovengenoemde factoren. 

In deze richtlijnen wordt aangegeven voor welke type projecten/ programma’s en op welke 
locaties een MER verplicht is en wat zo’n MER moet inhouden. Aangegeven wordt bijvoorbeeld 
type en diepgang van de te verzamelen informatie. Verder moet een MER aan een aantal 
algemeen geldende principes voldoen zoals: de voorzorgsprincipe, preventief handelen, 
bestrijding aan de bron en de vervuiler betaalt. 
 
Eind jaren negentig gaven de Nederlandse ministeries van Economische Zaken en Verkeer en 
Waterstaat opdracht aan een aantal onderzoeksinstituten om te komen tot een “standaard 
methodiek” voor het inschatten van de economische gevolgen van grote infrastructurele 
projecten. Op dat moment werden namelijk verschillende (en niet vergelijkbare) methoden 
gebruikt die “het vertrouwen in de onderbouwing van de projecten ondermijnde” terwijl er juist 
een “discussie gaande was over het maatschappelijk rendement van verscheidene grote 
infrastructurele projecten” aldus de vraag van de miniseries.11  
 

                                                 
7 Berends (2002) verrichte 2 van de 19 studies. 
8 Berends et al (2000). 
9 Geleid door dr. Frank Veeneklaas.  
10 Richtlijn 85/337/EEC van 27 juni 1985, Official Journal L 175, 5 juli 1985, aangevuld door Richtlijn 97/11/EC van 3 
maart 1997, L 73 van 14 maart 1997. 
11 Rapportage van de OEEI zelf, zie www.minvenw.nl/oeei. 



Zo ontstond het Onderzoeksprogramma Economische Effecten van Infrastructuur (OEEI) dat in 
april 2000 de zg OEEI methodiek of leidraad opleverde, gemaakt door het Nederlands 
Economisch Instituut (NEI) en het Centraal Planbureau (CPB) ism met andere economisch 
onderzoeksinstituten. Het kabinet gaf vervolgens aan dat gebruik van deze OEEI-leidraad 
verplicht zou zijn voor alle infrastructuurprojecten van nationaal belang (de ‘mega-projecten’). 
De leidraad stelt dat rekening gehouden moet worden met alle maatschappelijke effecten, maar 
haar eigen naam wijst alleen op economische effecten. 
 
In de praktijk bleken de economisch effecten inderdaad vaker ingeschat te kunnen worden dan 
bijvoorbeeld de effecten op natuur of de effecten op de maatschappij in bredere zin. Daarom 
vroeg het ministerie van LNV alsnog aan een aantal andere instituten om aan te geven of men met 
de OEEI-methodiek “daadwerkelijke bescherming of compensatie voor natuur zou kunnen 
bewerkstelligen”.12 Ook werd een workshop georganiseerd om kritisch te kijken naar wat men in 
de praktijk aan de leidraad zou kunnen hebben als men daadwerkelijk rekening wil houden met 
de effecten op de natuur van projecten waar “vele miljarden” me gemoeid zijn.13 Participanten die 
met de OEEI methode hadden gewerkt zeiden dat de “natuur” nu wel op de lijst stond van 
effecten waar naar gekeken moest worden, maar dat er in praktijk geen harde cijfers voorhanden 
zijn, noch fysiek noch monetair. Daardoor bleef “natuur” vaak als een pro memorie (PM) post 
staan wat in de praktijk “geen effect” betekende. 
 
In 2002 verscheen een evaluatierapport van de OEEI 14 en daaruit vloeide voort een 
Actieagenda15. Conclusies hieruit werden begin januari 2003 aan de Kamer aangeboden. In de 
begeleidende brief werd aangegeven dat voortaan zou worden gesproken over Overzicht Effecten 
Infrastructuur (OEI) in plaats van OEEI, met minder accent op economische effecten alleen. In 
plaats van kosten-baten analyses wordt dan systematisch gesproken over maatschappelijke kosten 
baten analyses (MKBAs).  
 
Op verzoek van het ministerie van LNV is daarna nog een studie uitgezet om te komen tot een 
“aanvulling op de OEI-leidraad voor het meenemen van de effecten op natuur, water en bodem in 
MKBAs”.16 Daarin werd geconcludeerd dat er te weinig cijfers voor handen zijn. Wel werd 
aangeven hoe men de wensen van mensen tav natuur zou kunnen kwantificeren, door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van “contingent valuation” (CV). Met de CV methode vraag je 
aan burgers wat ze over hebben om een bepaalde stuk natuur te kunnen behouden of te 
ontwikkelen. In discussies met het CPB worden deze methodes als onbetrouwbaar getypeerd. 
  
Op verzoek van VROM werd ook een studie gedaan naar de ‘Blauwe, groene en agrarische 
kosten en baten van de Deltametropool” dat gebruik maakt van de eerder genoemde kengetallen 
benadering.17 In deze studie worden effecten van maatregelen eerst gemeten aan de hand van hun 
fysieke effect (zoveel mogelijk in kwantitatieve termen, bijvoorbeeld aantal hectares nieuwe 
natuur). Vervolgens in termen van hun maatschappelijk effect en als laatste in termen van geld. 
Wat daarin opvalt is dat er vaak een vertaling wordt gemaakt, voor het gemak, naar “recreatie” als 
men het over verschillende functies van de natuur heeft.  
 

                                                 
12 O.a. het Institute for Integrative Studies (ICES) uit Maastricht met Prof. Rotmans en Prof. D. de Groot.  
13 Workshop Economische effecten infrastructuur, november 2003. 
14 Evaluatie gemaakt door Buck Consultants, zie www.minvenw.nl/oeei 
15 Actieagenda, dec 2002, zie www.minvenw.nl/oeei. 
16 Ruijgrok et al (2004) voor Witteveen + Bos. 
17 Witteveen en Bos (2003).  



Het debat is dus nog niet af! Door LNV werd in het najaar van 2004 nog een project opgestart 
met als onderwerp “Natuurwaardering en de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse” waarmee 
wordt beoogd volgens het bestek ‘de opname van natuur als volwaardig onderdeel in 
besluitvormingsprocessen voor grote en kleine (infrastructurele) processen, met name in de 
kentallen KBA”. LNV vraagt verder om de ontwikkeling van een set van “geautoriseerde 
waarden en kwantiteiten” waarmee de effecten vermenigvuldigd worden om blauwe en groene 
effecten mee te kunnen meten. 
 
We hopen van harte dat het deze keer wel zal lukken! 
 
1.3. De hier gebruikte methodologie 
 
De gevolgde methodologie in dit project heeft een aantal kenmerken die hieronder worden 
beschreven. 
 
1.3.1.  De geografische schaal van de beoordeling 
 
Bij de beoordeling van de plannen van SBB is gewerkt met verschillende schaalniveaus: 
 

- Lokaal. In dit rapport gaan we uitvoerig in op de gevolgen van de plannen op plaatselijk 
niveau omdat het om omvangrijke werken gaat die directe gevolgen hebben op de woon- 
en leefomgeving van dieren, planten en mensen ter plekke. In de plannen van SBB wordt 
een rivier gegraven, brede dijken aangelegd, bruggen gebouwd en woningen verplaatst. 
Deze effecten worden beschreven met een focus op de ecologische, sociale en 
economische effecten als gevolg van de verandering van de fysieke omgeving van 
mensen en dieren aldaar. 

 
- Regionaal. Het karakter van het gebied zal veranderen door de aanwezigheid van de 

nieuwe rivier die zowel voor de natuur als voor de recreatie veel (positieve) effecten zal 
hebben. Ook nieuwe woningen aan het water veranderen het karakter van de regio. Er 
wordt een transitie in gang gezet van een gebied dat vrij traditioneel en geïsoleerd is, naar 
een gebied dat aantrekkelijker is voor recreanten, voor nog mooier wonen en voor nieuwe 
bedrijven met een hogere toegevoegde waarde dan nu. Op deze manier wordt de nieuwe 
natuur ook dienstbaar gemaakt aan andere economische en sociale wensen, zoals 
recreatie en mooi wonen. Investeren in natuur levert geld en welzijn op, zeker als het 
gebied daardoor een bepaalde uitstraling en uniekheid (“brand”) kan krijgen. 18 

 
- Nationaal. Op nationale schaal gaat het bij Ruimte voor de Rivier om een Planologische 

Kernbeslissing (PKB) met veel inspraak. De plannen van SBB kunnen als alternatief 
gezien worden voor die welke in het proces van de PKB op tafel worden gelegd door 
Rijkswaterstaat. Sommige plannen gaan uit van het ophogen van dijken, het verder 
uitdiepen van de uiterwaarden en het creëren van noodoverloopgebieden. SBB ziet meer 
in het maken van by-passes of zogenaamde “nieuwe rivieren” waardoor berging op 
bepaalde plekken op een natuurlijke wijze plaats kan vinden.  

 
Met dergelijke lange termijn overwegingen, raken we de kern van planningsmethodieken 
voor de ruimtelijke ordening. Willen we in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen veel 
gaan bouwen, zoals mogelijk lijkt te zijn uit de nieuwste Nota Ruimte- Ruimte voor 

                                                 
18 Veel Europese regionale projecten kijken naar dit type transitie, zie Berends en Schagen (2004). 



Ontwikkeling?19 Dan kan het groene gebied dat er nu is verdwijnen, de dijken moeten 
verhoogd worden en de ruimtelijke kwaliteit zal wellicht afnemen. Waarom niet 
omgekeerd redeneren en beginnen met de vraag: wat kan de natuur hier aan, wat heeft ze 
te bieden, hoe ziet onze waterstaatskundige toekomst eruit? In een dergelijke drielagen-
planningsmethodiek wordt eerst de ondergrond gepland, daaroverheen kunnen de 
netwerken van vervoer en andere infrastructuren gepland worden en dan pas (de derde 
laag) komt de planning van de occupatie aan de orde. Deze methode wordt door velen 
bepleit, o.a door de Nationale Landschapsarchitect Dirk Sijmons, maar ook door de 
overheid zelf.20 Toch wordt in de praktijk daar weinig rekening mee gehouden21 en zien 
buitenlanders dat de klassieke Nederlandse planningscultuur met behulp van begrippen 
als groene, rode en blauwe functies behoorlijk abstraheert van de door mensen beleefde 
werkelijkheid.22 Het lijkt alsof SBB eerder voor de eerste lijn kiest (neem de natuur en 
wat ze aankan als basis voor verdere planning) dan voor de tweede optie (bouwen en dan 
de waterhuishouding aanpassen). 

 
- Europees. De plannen van SBB hebben ook voor en tegens op Europese schaal. De 

Europese Kaderichtlijn Water voorziet een gecoördineerd beleid ten aanzien van de 
gehele loop van Europese rivieren en kustgebieden. In Europees verband bezien moeten 
plannen voor de rivieren in Nederland rekening houden met wat elders gebeurt en vice 
versa. Wat wij hier doen kan een zuigende werking hebben voor de doorstroming in 
Duitsland en als men daar de dijken ophoogt, dan kan dat nadelig zijn voor ons land. Met 
dit perspectief moet men dan ook veel meer denken aan samenwerking met andere landen 
en aan gemeenschappelijke financiering van maatregelen tegen overstromingen. Op de 
laatste Informele Raad van Milieu ministers (17-18 Juli in Maastricht) is besloten om een 
Europees actieprogramma, dat bij de Europese Commissie in ontwikkeling is, te gaan 
steunen. Met een Europees perspectief valt ook te denken aan een eventuele aanvraag 
voor opname van gebieden met nieuwe rivieren in het Natura 2000 netwerk. Ook is het 
van belang om aan te sluiten bij Europese kaders voor landschapsontwikkeling.23 

 
In dit rapport worden de verschillende schalen gebruikt bij de beoordeling van de plannen van 
SBB. In de tekst zijn de verschillende schalen verweven. 
 
1.3.2.  Kwalitatief versus kwantitatief 
 
Ook is in de gebruikte methodologie rekening gehouden met de behoefte van SBB om de effecten 
van haar plannen zo kwantitatief mogelijk weer te geven, door te refereren naar studies die reeds 
gemaakt zijn. Met name worden een aantal methodes gebruikt die de effecten van natuur op de 
regionale economie kwantificeren.24 Maar van primair belang was om eerst de plannen van SBB 
goed te begrijpen en de gevolgen ervan op ecologisch, sociaal, economisch en bestuurlijk vlak 
goed te beschrijven en te doorgronden. Daarmee zou tegelijkertijd een methodiek ontworpen en 
getest worden die later op de plannen van Rijkswaterstaat toegepast zou kunnen worden. 
Kwantitatieve milieu en natuur effectrapportages (MERs) zijn aardig en nodig, maar de natuur 

                                                 
19 VROM et al (2004). 
20 Zie bv Kramer in Sijmons (red) (2002) over de drielagenmodel , Aalbers en Jonkhof (2003) die over en 
tweelagenmodel spreken maar ook de 5e Nota Ruimtelijke Ordening deel 1 en de Ruimtelijke Verkenning 2000 van de 
Rijksplanologische Dienst (RPD) verdedigen meer lagenmodellen.  
21 Zoals bij de bouw van de Betuwelijn in een zeer laag gelegen gebied. 
22 Assche (2004). Deze Belgische promovendus zegt: “het vermeende ruimtegebrek in Nederland wordt een optelsom 
van functies, en lijkt daarmee meer een probleem voor de planningscultuur dan voor de Nederlandse bevolking”.  
23 Zie Pedroli (2000) en Mansvelt en Lubbe (1999) voor een Europees perspectief op landschappen.  
24 Zie Berends en Vreke (2002).  



komt er in de praktijk vrijwel altijd bekaaid af omdat we zo weinig cijfers hebben over de 
effecten op de natuur. Als we een bredere beoordeling toepassen, zoals hier wordt gedaan, dan 
zijn de verschillende effecten van een plan, de ecologische, de sociale, de economische en de 
bestuurlijke meer in evenwicht met elkaar. 
 
1.3.3.  Een objectieve waardering 
 
Ten derde moet worden gezegd dat de methode, die in dit rapport is gebruikt, tot doel had om een 
objectieve waardering te geven van de plannen van SBB, en niet om bij voorbaat tot een positief 
oordeel te komen. Naast de duidelijke merites van de plannen van SBB zitten er ook nog haken 
en ogen aan. Door systematisch de kritische advocaat van de bewoners, de 
Rijkswaterstaatambtenaren, de bestuurders en de politiek, geven we in dit rapport aan dat hier en 
daar de plannen van SBB nog verbeterd moeten worden. 
 
1.3.4.  Nog geen “vergelijking”, wel een methodiek 
 
Ten vierde moet herhaald worden dat het doel van deze studie (die in 15 werkdagen gemaakt 
moest worden) het ontwikkelen van een beoordelingskader is, in eerste plaats van de plannen van 
SBB. Als later het proces rond de PKB ‘Ruimte voor de Rivier’ concretere plannen naar voren 
brengt die een eigen waardering krijgen (MER, MKBA), dan kan SBB met het hier gegeven 
raamwerk en methodologie zelf deze plannen beoordelen en vragen stellen. De matrix van de 
geïdentificeerde effecten (in Bijlage 1) kan voor de beoordeling van andere (watergerelateerde) 
projecten gebruikt worden.  
 
Tegelijkertijd is Alterra, zoals eerder genoemd, bezig met kennisontwikkeling rond socio-
economische waarderingsmethodieken, met een toepassing in de Lingewaarden, voor de plannen 
van SBB. Ook dat zal naar verwachting bruikbare resultaten opleveren. 
 
 



2 De plannen beoordeeld vanuit het Ecologisch Perspectief 
 
Vanuit een ecologisch perspectief worden de plannen van SBB beoordeeld op hun effect op de 
natuur in al haar facetten. Het gaat om een inschatting van het type natuur, de mate van 
biodiversiteit, de kwaliteit en kwantiteit van het water, de lucht- en bodemkwaliteit, etc. die in de 
nieuwe situatie zal ontstaan. Het gaat dan zowel om a-biotische als om biotische kenmerken. (zie 
overzicht van geïdentificeerde effecten op de natuur in de 1e kolom van de matrix van effecten in 
Bijlage 1).  
 
2.1.   Areaal natuur 
 
Dit punt is heel duidelijk: met de plannen van SBB wordt het areaal natuur met een goede en/of 
hoge natuurwaarde vergroot ten opzicht van de huidige situatie. In de huidige situatie zijn de 
gronden in het gebied voor grootschalige landbouw geschikt gemaakt waarbij natuurwaarden een 
duidelijk ondergeschikte rol hebben.  
 
2.2.   Type natuur 
 
Met de plannen van SBB zal de natuur in het gebied een transitie doormaken van landbouw (nu) 
naar een nieuwe vegetatie in de “nieuwe rivier” waar men “uiterwaarden natuur” kan verwachten 
(zoals in fig. 3) met (natuurlijk) grasland, bos, deels agrarische natuur met (eventueel) gegraven 
diepere plassen die in de zomer nat blijven.25 Moerasbos of dras-plas lijken het meest te passen in 
het gebied van de nieuwe rivier. We zien hieronder een foto van hoe de deels groene rivier eruit 
zal gaan zien, maar een goede analyse van de ecotopen in het gebied zal gemaakt moeten werden, 
vergelijkbaar met de ecotopenkaart in figuur 4 voor de nabijgelegen Rijnstrangen, door Alterra 
gemaakt voor RIZA.26 
  

 
 
Fig. 3- Natuurlijke rivier  

                                                 
25 De plannen van SBB voor de Lingewaarden werden soms aangeduid als de ‘groene rivier’, dit omdat er in 
vergelijking met de Rijn en de Waal weinig water zou stromen, zeker in de zomer. Nu spreekt SBB van uitgraven van 
plassen en diepe geulen waardoor er permanent water zou stromen. 
26 Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, DG Rijkswaterstaat, Ministerie van 
Verkeer en Vervoer.  
 



 

 
 
                Fig 4- Ecotopenkaart Rijnstrangengebied 
 
2.2. Natuurwaarde 
 
De natuurwaarde (o.a. de biodiversiteit) die zal ontstaan in de nieuwe situatie hangt af van de 
ecologische samenhang in het gebied. Deze samenhang kan onderverdeeld worden in verticale, 
horizontale en cyclische samenhang.27 Deze kunnen respectievelijk als volgt worden ingeschat 
voor de Lingewaarden.  
 
2.3.1. Verticale samenhang 
 
Dit is de samenhang tussen soorten ter plaatse: welke soorten komen in het gebied voor en hoe 
hangen zij samen? Dit heeft te maken met de bodemgesteldheid, met de aanwezigheid van 
water/struweel/bomen/grasland, etc. Welke zijn de “indicator soorten” voor het gebied nu 
(landbouw) en welke zullen het later worden omdat ze specifiek zijn voor een rivierengebied? Er 
moet zeker rekening worden gehouden met het feit dat deze rivier soms en deels een “groene 
rivier” zal zijn omdat er in de zomer weinig water zal staan. Zonder verdere 
inrichtingsmaatregelen zal dit zijn weerslag hebben voor de specifieke soorten in het (nieuwe) 
gebied. Wanneer men alleen aan vogels denkt (geen watervogels) die zich kunnen nestelen in de 
struwelen, zal het feit dat er in de zomer geen of weinig water door de rivierbedding loopt van 
minder belang zijn. Voor watervogels is een ruime hoeveelheid water uiteraard wel van belang. 
 
Wanneer slib bezinkt in de nieuwe rivier (vanwege de vegetatie is er meer weerstand en stroomt 
het water minder snel, zeker als het waterpeil snel terugloopt) kan dit tot een vervuilde bodem 
leiden. Daarom is het van groot belang dat het rivierwater van goed dan wel hoog ecologisch 
niveau is. Gelukkig is de waterkwaliteit van de Waal en Nederrijn al zeer sterk verbeterd, 
vergeleken met twintig jaar geleden. Maar dit blijft uiteraard een aandachtspunt. Ook wanneer de 
rivier eutroof water (“rijk” met veel meststoffen) aanvoert dan kan er geen schraal (“arm” maar 

                                                 
27 Van Mansvelt et al (1999). 



voor de natuur juist “rijk”) grasland ontstaan. In dat geval zal er een ander type natuur ontstaan 
die bij die situatie hoort.  
 
2.3.2  Horizontale samenhang 
 
Hierbij gaat het om hoe en hoever de soorten zich kunnen verplaatsen doordat het gebied op een 
bepaalde manier is ingericht. Omdat de nieuwe rivier verbinding heeft met zowel de Nederrijn als 
de Waal kunnen (en zullen) er meer soorten in het gebied komen dan nu het geval is. De nieuwe 
(deels groene) rivier kan dus een goede functie hebben voor de horizontale samenhang. Helaas 
vormt de rivier naast verbinding ook een barrière voor migratie van soorten uit het noorden naar 
het zuiden en vice versa. Deze barrière is echter niet onoverkomelijk voor de flora en fauna en 
omdat deze rivier in de zomer zeer laag staat. Vanuit de kennis van populatiedynamica valt te 
zeggen dat slechts weinig soorten de nieuwe rivier als een barrière zullen zien. 
 
Voor de feitelijke inrichting van het gebied is nog onvoldoende data beschikbaar, maar als we 
kijken naar de richtlijnen die van Mansvelt en van der Lubbe (1999) geven voor het verkrijgen 
van een hoge horizontale samenhang, dan is het ontstaan van een nieuwe/groene rivier in dit 
gebied een groot pluspunt. Zeker in vergelijking tot het enkel uitdiepen van de nu bestaande 
uiterwaarden.  
 
Vanuit een ruimer geografisch perspectief gezien, beogen de plannen van SBB juist een herstel 
van ecologische dwarsverbindingen, bijvoorbeeld tussen IJssel en de Veluwe, hetgeen positief is 
voor de ontwikkeling van de biodiversiteit. 
 
2.3.3 Cyclische samenhang 
 
Hier gaat het om de voortdurende overgang van pioniervegetaties naar oudere vegetaties. In 
Nederland zijn er veel jonge vegetaties en ook in de nieuwe rivier, die deels groen is, zal hier 
eerst een pioniervegetatie gaan groeien. Wanneer de groen/blauwe rivier zo beheerd wordt dat de 
rivierdynamiek onmogelijk wordt, dan zal deze ontwikkeling minder groot zijn. Hoe de rivier er 
uiteindelijk uit zal zien is nu nog onduidelijk, maar toch is dit een essentieel punt. Kan de rivier 
vrij stromen binnen de kaders (dijken) of is dit niet mogelijk door andere belangen. Denk hierbij 
aan bijvoorbeeld waterrecreatie dat bepaalde inrichtingseisen stelt aan het gebied. In vergelijking 
tot het “niets doen” in dit gebied, ontstaat er met de plannen van SBB in ieder geval een 
dynamischere situatie voor de natuur.  
 
In het 451 pagina’s tellende boek “Natuurbeheer” dat de state-of-the-art en best–practices in 
Vlaanderen bijeen brengt, zien we in hoofdstuk 4 (Beken en rivieren) dat het beheer van rivieren 
tot zeer dynamische en interessante natuur kan leiden.28 In de volgende tekeningen (figuur 4) kan 
men een impressie zien van de Grensmaas vóór en ná uitvoering van een 
natuurontwikkelingsproject. 
 

                                                 
28 Hermy et al (2004).  



 
 

 
 

Fig. 5- Tekeningen uit Hermy et al (2004) pag. 149. 
 
 
2.3.4.  Natuurlijke vervangbaarheid 
 
Het realiseren van de Lingewaarden plannen van SBB, of wel de ontwikkeling van een natuurlijk 
riviersysteem is niet uniek in Nederland. Het Rijnstrangengebied was tot 40 jaar geleden ook 
aangesloten op het natuurlijk rivierenstelsel. In de Lingewaarden wil SBB nieuwe (op oude 
gebaseerde) vertakkingen maken. Enkele beken zijn in Nederland al eerder in hun natuurlijke 
staat hersteld maar deze zijn niet zo grootschalig als deze nieuwe rivier. Ook in de Biesbosch is 
veel natuurlijke werking, maar de nieuwe rivier van SBB voor de Lingewaarden  heeft een andere 
karakteristiek dan de benedenstrooms gelegen rivieren.  
 
2.4. Water kwaliteit en kwantiteit 
 
De nieuwe rivier kan een grote invloed krijgen op het watersysteem van de grote rivieren maar 
ook op het regionale watersysteem. Zowel de effecten van de plannen op de kwaliteit als de 
kwantiteit worden belicht. 
 
2.4.1. Drinkwater 
 
Door het verder graven en het aanleggen van de nieuwe rivier ontstaat er een grotere hoeveelheid 
oppervlakte water dat een grotere oppervlaktewaterwinning mogelijk maakt. Het water zal op 



natuurlijke wijze gezuiverd worden door het riet. Ook kan het gezuiverd worden met 
helofytenfilters en daarna verder behandeld tot drinkwater. Dit betekent een minder grote druk op 
het grondwatergebruik waarbij negatieve gevolgen optreden als verdroging.   
 
2.4.2. Landbouw 
 
De landbouwgebieden zijn momenteel rationeel opgezet. De kommen van de Nederrijn en de 
Waal zijn pas laat verkaveld zodat er een relatief grootschalig landbouwgebied is ontstaan in het 
gebied tussen de rivieren. In die zin is de landbouw in dit gebied “gescheiden” van de natuur en 
er niet mee geïntegreerd. Door de nieuwe rivier zal de landbouw wateroverlast kunnen krijgen als 
door wordt gegaan met permanente teelt en akkerbouw. Landbouwers kunnen echter ook de 
mogelijkheid benutten voor combinatie van nieuwe functies, bijvoorbeeld extensieve veeteelt met 
energieteelt. In welke mate en waar dit mogelijk is zal afhangen van de gekozen (feitelijke) 
inrichtingsvorm. Veeteelt kan echter weer gevolgen hebben voor de natuur en de ecologische 
waarde van het gebied. 
 
Wanneer het gebied van de nieuwe rivier volledig aan de natuur moet worden gegeven is er nog 
de mogelijkheid voor de boer om (gedeeltelijk) als beheerder van dit gebied aangesteld te worden 
met subsidie van het ministerie van LNV (Programma Beheer). Er zijn elders al veel agrarische 
natuurverenigingen van boeren die op een meer natuurlijke wijze willen produceren dan wel de 
natuur willen beheren. Deze mogelijkheden zijn nu nog niet uitgewerkt voor de Lingewaarden. 
Om draagvlak bij de boeren en bij het groter publiek te creëren is verdere consultatie en 
uitwerking van essentieel belang. De landbouw krijgt in ieder geval veel meer water te verwerken 
en het huidige watersysteem zal volledig veranderen in het geval van de nieuwe rivier. 
 
Voor de landbouw buiten het gebied van de nieuwe rivier zal het water van de nieuwe rivier in de 
winter voor enige kwel zorgen (figuur 6). In de zomer zijn deze effecten er niet. Als gekozen 
wordt om het water in de zomer vast te houden in grote plassen en geulen in het gebied van de 
nieuwe rivier, zorgen deze retentiebekkens ervoor dat er in de zomer geen droogteschade is in de 
landbouw doordat het water, dat opgeslagen is in de winter, in de zomer vanuit de nieuwe rivier 
ingelaten kan worden in het landbouwgebied. Daarvoor moet de opslagcapaciteit groot genoeg 
zijn zodat de natuurgebieden hier niet onder lijden. 
 
 

 
 
                 Fig 6- Kweldruk door de rivier 
 
 
 
2.4.3. Retentiemogelijkheid 
 
Wil men water vast kunnen houden in de zomer, dan zullen er grote plassen of diepe geulen 
gegraven moeten worden, zoals hierboven is aangegeven i.v.m. de effecten op de landbouw. 
Hiervoor zijn nog geen concrete plannen gemaakt door SBB. Toch zou dit een mogelijkheid zijn 
en hier zou extra aandacht aan gegeven moeten worden. Dit water zou voor de landbouw gebruikt 
kunnen worden maar misschien ook voor spoelwater. Dit zou nader onderzocht moeten worden. 
 
2.4.4. Recreatie mogelijkheid 
 



In de plannen van SBB wordt nieuwe ruimte gecreëerd waar mogelijkheden voor recreatie zullen 
ontstaan en verder geschapen kunnen worden. Welke type natuur er zal ontstaan zal bepalend zijn 
voor aan welke recreatiebehoefte voldaan zal kunnen worden. Over recreatie zal meer gezegd 
worden in Hoofdstuk 4 (Sociale aspecten). Voor de waterrecreatie is de kwantiteit en de kwaliteit 
van het nieuwe water van groot belang. De kwantiteit in het huidige plan is in de zomer gering. 
Maar er zal wel recreatietoervaart mogelijk moeten zijn volgens SBB.  

 
  
   Fig. 7- Toervaart op de Nederrijn met terras bij Wageningen 

 
Het is te verwachten dat de nieuwe rivier vooral in de winter zal worden gebruikt en minder in de 
zomer (tenzij er ook plassen worden gegraven). In de winter kan er op de rivier geschaatst 
worden. Wanneer er echter meren worden gegraven (en daar kunnen de dijken mee worden 
gebouwd) dan zijn er meer potenties voor de recreanten. Deze zandgaten zouden het gehele jaar 
door water hebben, dat onder andere voor recreatiedoeleinden gebruikt kan  worden. Ook voor de 
natuur zelf zou dit mogelijkheden bieden. Voor de bewoners van het gebied zou een blik op water 
gedurende het gehele jaar gewaardeerd worden Hierover later meer. 
 
2.4.5. Grondwaterstand 
 
Zoals eerder gezegd i.v.m. de landbouw, zal er kwel optreden wanneer in de winter de nieuwe 
/groene rivier vol staat. Er zal wateroverlast aan de andere kant van de dijk ontstaan. Hierdoor 
moet water weggepompt worden anders krijgen de bewoners van het gebied buiten de nieuwe 
rivier natte voeten. Uiteraard worden hiervoor kwelsloten aangelegd maar Elst bijvoorbeeld ligt 
tegen de rivier aan en de woningen die hier staan hebben een grondwaterpeil van 1,5 meter 
beneden maaiveld nodig. Technisch is dit mogelijk maar daarvoor zijn wel enige ingrepen en 
aanpassingen nodig. De huidige wetering loopt binnen het toekomstige tracé van de 
nieuwe/groene rivier. Financiële gevolgen van dit soort extra maatregelen worden verder 
besproken in Hoofdstuk 3 (Economische aspecten). 

 
             Fig. 8- Kwel door de oude rivieren (geheel links en rechts) en door de nieuwe  
             rivier (in het midden)  
 



In de plannen van SBB mag de grondwaterstand tussen de dijken van de nieuwe rivier hoger zijn 
dan nu het geval is (vanwege de landbouw). Hierdoor kan er een natuurlijker milieu ontstaan 
vanuit zowel historisch als ecologisch perspectief. 
 
2.4.6. Kwantiteit benedenstrooms 
 
De nieuwe rivier zorgt voor een aanzienlijke waterstandsdaling over het traject Doornenburg-
Dodewaard na deze by-pass. Dit is  een pluspunt. Maar het water stroomt daarna terug in de Waal 
waardoor de hoeveelheid water voorbij Dodewaard gelijk blijft. Als door een kritieke 
hoogwaterstand de dijken van de Albasserwaard doorbreken, zijn de sociale en financiële 
consequenties reusachtig. Dit geldt ook voor het zogenaamde Regio Alternatief van Ruimte voor 
de Rivier. De plannen van SBB voor de Lingewaarden worden dan ook aangevuld door ook 
benedenwaarts een aantal plannen uit te voeren, gebaseerd op de eerder gemaakte studie “Living 
with Floods”.29  
 
2.5. Luchtkwaliteit 
 
In deze paragraaf wordt de barrière, die wordt opgeworpen door de nieuwe/groene rivier, belicht 
en wel in termen van de invloed van deze nieuwe rivier op de luchtkwaliteit. Daarnaast wordt de 
invloed van het aanleggen van dit grootschalige natuurproject beschreven.  
 
2.5.1. CO2 vastlegging 
 
Bij de aanleg van de nieuwe rivier, wordt er ook bos aangelegd, dat een bijdrage levert aan CO2 

vastlegging of “sinks”. Op nationale schaal is dit duidelijk een pluspunt. Nederland zou dan iets 
bijdragen aan de oplossing van de mondiale klimaatsproblematiek. Nederland kan op deze wijze, 
door het maken van nieuwe natuur, als het ware voorop lopen en laten zien dat geïndustrialiseerde 
landen ook aan hun ecologische verantwoordelijkheden willen voldoen. Helaas valt de bijdrage 
rond deze nieuwe rivier in het niet als de mondiale context wordt bekeken. Alleen al in Brazilië 
wordt elk jaar een oppervlakte van 36 000 km² bos gekapt. Wanneer dit wordt vergeleken met de 
aanplant van 500 ha bos is dit natuurlijk enigszins teleurstellend.  
 
2.5.2. Luchtverontreiniging en landbouw 
 
In het gebied van de nieuwe/groene rivier zullen de boerderijen die er staan hoogstwaarschijnlijk 
moeten verdwijnen. Daarnaast zou de landbouw een veel bescheidenere rol krijgen in dit gebied. 
Daardoor zal de stank- en ammoniakoverlast gereduceerd worden. Buiten het gebied van de 
nieuwe/groene rivier kan de landbouw iets intensiever worden maar de ruimte is beperkt. Vanuit 
ecologisch standpunt bezien zijn deze verwachte ontwikkelingen in de landbouw positief. Door 
minder landbouw en meer “wilde” natuur kunnen bijzondere en zeldzame planten een kans 
krijgen in het geleidelijk minder eutrofe milieu. Helaas kan het effect van de depositie van 
ammoniak op korte afstand enigszins teniet worden gedaan door andere (vervuilende) factoren, 
doordat er bijvoorbeeld meer uitstoot van auto’s en bedrijven plaats kan vinden. Desalniettemin is 
de verwachte vermindering van ammoniak een pluspunt van de plannen van SBB in dit gebied.  
 
2.5.3. Luchtverontreiniging en verkeer 
 
Door de grote barrière die wordt opgeworpen door de nieuwe rivier, zullen er 17 
verbindingswegen moeten verdwijnen of 17 bruggen gebouwd moeten worden. Daarnaast 
                                                 
29 Klijn en van Buuren (2001). 



doorkruisen drie snelwegen de toekomstige rivier. Dit betekent vanuit de natuur dat er 
waarschijnlijk meer verontreiniging optreedt door toename van het verkeer (door de noodzaak om 
te rijden). Het is namelijk niet haalbaar om alle verbindingen te behouden. De noord-zuid 
bewegingen zullen over een beperkt aantal wegen moeten lopen. Voor het dagelijkse woon-
werkverkeer zal dit grote betekenis hebben maar ook voor de mobiliteit in de vrije tijd.  
Met dit effect op het verkeer zal bij de aanleg van de nieuwe rivier rekening mee moeten worden 
gehouden. Alterra en Delft Hydraulics gaven in het rapport “Bergende stroming KAN” al aan dat 
hier nieuwe brugtypen voor ontwikkeld moeten worden.30 
 
Wanneer het aantal verbindingen beperkt wordt tot de snelwegen en tot bijvoorbeeld slechts twee 
secundaire verbindingen (i.p.v. 17) zal dit voor meer drukte zorgen op de snelwegen. De toch al 
drukke A50 zal dan vaker vollopen waardoor de noord-zuid verbinding kan stagneren. Meer files 
betekenen meer CO2 uitstoot. 
 
Daarentegen zal in het gebied van de nieuwe/groene rivier veel meer rust komen dan nu al het 
geval is. Het verkeer wordt geminimaliseerd en de twee dijken rond de nieuwe rivier fungeren 
bovendien als geluidswallen. Op de wegen die in stand worden gehouden zal er meer verkeer 
komen en dit betekent dat er hierdoor nog meer geluidsoverlast kan komen.  
 
2.6. Bodemkwaliteit 
 
Momenteel liggen in het gebied kalkloze poldervaaggronden van lichte tot zware kei. Deze zijn 
erg goed ontwaterd (GWT 5-6). In de toekomstige situatie zal de bemaling hoogstwaarschijnlijk 
meer natuurlijk zijn. De komgronden waren van oudsher de nattere gebieden met een hoge 
grondwaterstand. De nieuwe/groene rivier stroomt in de winter en zal sediment afzetten. Wanneer 
de rivier vrij wordt gelaten binnen de bedijking kan de a-biotische samenstelling van de bodem 
veranderen. Dit is een zeer langdurig proces maar het is mogelijk dat er zand, zavel en klei wordt 
afgezet. Voordat het bodemprofiel echter gewijzigd is, is men honderden jaren verder. 
 
Een misschien zorgelijke ontwikkeling zou de afzetting van vervuild slib zijn. Zware metalen 
zouden het gebied kunnen verontreinigen wanneer er bijvoorbeeld illegaal geloosd wordt. 
Waarschijnlijker is echter dat de rivieren eutroof water aanvoeren, waardoor de bodem verzadigd 
wordt en de gewaardeerde schrale vegetaties niet zullen gaan groeien en bloeien. Door de 
zogenaamde “flood pulse”, oftewel de wisselende waterstandsniveaus, kunnen er echter wel 
andere natuurtypen ontstaan! In het Vlaams boek Natuurbeheer staat het volgende beschreven: 
 

‘Tijdens een overstroming worden herbivoren gedwongen om hoogwatervluchtplaatsen 
op te zoeken. Op die manier wordt voorkomen dat de overstromingsvegetatie 
overbegraasd wordt. Aquatische organismen migreren bij hoogwater naar die 
overstromingsvlakten. Op dat moment ontstaan natuurlijke paaiplaatsen en komen 
enorme foerageergebieden beschikbaar voor veel organismen (bijvoorbeeld duizenden 
eenden in de overstromingsvlakte van de IJzer). Wanneer het water zich terugtrekt in de 
rivierbedding, komen niet alleen heel wat nutriënten maar ook jonge vissen en 
invertebraten mee. Wanneer een flood pulse niet meer kan optreden, daalt de productie 
binnen het watersysteem enorm’ 

 

                                                 
30 Wolfert et al (2004). 



3. De plannen beoordeeld vanuit het Economisch Perspectief 
 
Met een economisch perspectief kijken we naar de vele geldstromen die door dit plan op gang 
komen. Tem eerste de investeringskosten voor de uitvoering van het plan, maar ook de eventueel 
later optredende inkomsten en uitgaven. Eerst worden de vier belangrijkste economische sectoren 
besproken. Daarna komen de effecten van het plan op bestaande infrastructuren en het wonen aan 
bod en tenslotte het effect op de gehele regio. 
 
3.1. Sectoren 
 
De sectoren die hier worden besproken staan allemaal in directe relatie met de SBB plannen: 
delfstoffenwinning, landbouw, diensten (o.a. recreatie) en overige bedrijvigheid. Voor deze 
sectoren zijn er zowel positieve als negatieve gevolgen vanwege aanleg van de nieuwe/  groene 
rivier. Bedacht moet worden dat deze sectoren op hun beurt weer relaties hebben met andere 
sectoren, waardoor er een multiplier effect kan ontstaan.31  
 
3.1.1. Delfstoffenwinning 
 
Voor de vele kilometers dijk die in het plan van SBB aangelegd zullen worden (ongeveer 50 km) 
is er heel veel zand en klei nodig. Gelukkig is dit voorradig gezien de nu al bestaande 
zandwinninglocaties in het gebied.32 Wanneer er voor de toekomstige bezoekers en bewoners van 
het gebied plassen en poelen gegraven moeten worden waar permanent water zal staan, kan de 
zandwinning commercieel benut worden, bijvoorbeeld voor het aanleggen van dijken maar ook 
voor andere kunstwerken. Wel zal er een marktanalyse gedaan moeten worden met een 
inschatting van de vraag naar zand.  
 
3.1.2. Landbouw 
 
De huidige kavelsituatie is goed en efficiënt voor de landbouw, mede door de late herverkaveling 
van deze gronden. Met de plannen van SBB kunnen hier veranderingen in optreden als landbouw 
niet meer de enige functie is maar natuur de andere belangrijke drager van het landschap wordt. 
Waar nu landbouw is kan de verkaveling misschien ook blijven. Het landbouwareaal zal echter in 
elk scenario kleiner worden door het aanleggen van de dijken en gebieden die primair gericht zijn 
op natuur en recreatie. In het uiterste geval zal alle landbouw moeten verdwijnen zoals deze 
momenteel bestaat en zal er slechts plaats zijn voor agrarisch natuurbeheer binnen het tracé van 
de nieuwe rivier.  
 
De nieuwe rivier biedt dus zowel na- als voordelen voor de landbouwers. De productie zou dalen 
door de veranderde grondwaterstand, maar ook door slechtere verbindingen, versnippering en 
verplaatsing van boerderijen. Dat de a-biotische situatie niet meer direct op de landbouw geënt is, 
wordt echter het grootste minpunt voor de landbouwfactor. De koeien en tractors kunnen pas later 
in het jaar het land op doordat het langer nat blijft. De productie van gras neemt af en mogelijk 
zijn andere gewassen helemaal niet meer bestand tegen de a-biotische veranderingen. 
 
Door de nieuwe rivier kan het land van een boer aan twee kanten van de dijk komen te liggen en 
dit zou nadelig kunnen zijn door tijd- en schaalverlies. Bij de laatste herverkaveling in het gebied 
zijn boerderijen centraal geplaatst op het land van de boer. Deze boerderijen liggen nu in de kom 

                                                 
31 Zie bv Berends et al (2002) waarin twee regionale input-output studies zijn gedaan. 
32 Royal Haskoning (2004). 



van de toekomstige nieuwe rivier. Ze zullen dan niet op de huidige plaats kunnen blijven staan 
omdat hier 5-6 meter water kan komen te staan in de winter.33 Uiteraard brengt eventuele afbraak 
of verplaatsing een onaantrekkelijk financieel plaatje met zich mee. Voor boeren die in de huidige 
situatie hun toekomst somber inzien door verdere afkalving van Europese landbouwsubsidies, kan 
verplaatsing of beëindiging van hun activiteiten echter heel gunstig uitvallen. 
 
De nieuwe rivier biedt nog meer nieuwe kansen voor agrariërs. Voor sommige gedeelten van de 
nieuwe rivier kan de boer eventueel kiezen om de natuur- of landschapsbeheerder te worden, 
waar subsidies voor bestaan.34 Boeren en andere landeigenaren kunnen ook nieuwe of meer 
recreatieactiviteiten gaan ontwikkelen. Wanneer het nieuwe rivierenlandschap nationale allure 
krijgt, vergelijkbaar met de Veluwe, kan deze inkomstenbron een belangrijke peiler worden. 
 
3.1.3 Diensten 
 
De nieuwe groen/blauwe rivier zal veel mogelijkheden creëren voor de recreatiesector. De nadruk 
ligt zoals het er nu uitziet op wandelen in de natuur. Over de mogelijkheden van waterrecreatie en 
andere actievere recreatievormen ligt (nu nog) niet het accent van Lonkend Rivierenland van 
SBB. Zo worden mogelijkheden voor kanoën, waterskiën maar ook van andere sporten, zoals 
mountainbiken en motorcrossen, in de plannen van SBB niet genoemd, maar wel overwogen. 
Zonder deze watersporten, lijken de recreatieve mogelijkheden van de nieuwe rivier erg beperkt.  
 
Verblijfsrecreatie in de nieuwe/groene rivier zelf is op het eerste gezicht moeilijk aangezien het 
water het gehele gebied kan overstromen. Toch zijn er mogelijkheden om ook, gegeven deze 
omstandigheden, verblijfsrecreatie mogelijk te maken. Hierbij zijn er misschien mogelijkheden 
met drijvende gebouwen of gebouwen op palen. Ook campings met beperkte voorzieningen zijn 
misschien mogelijk in de zomer wanneer er minder water in het gebied stroomt.  
 
Het is jammer dat er  vrij weinig over recreatie in het plan van SBB opgenomen is, omdat dit juist 
een sterk punt kan zijn, zeker vanuit economisch oogpunt. De sociale aspecten van recreatie 
komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. Wanneer er werkelijk naar een nationaal belangrijk 
(natuur)gebied wordt gestreefd, met goede recreatiemogelijkheden, dan zal aan plannen voor de 
recreatiesector meer aandacht moeten worden gegeven. Uiteraard is de 
water(berging)problematiek van primair belang, maar juist bij economische sectoren moet 
gescoord worden om voldoende draagvlak voor de plannen te kunnen vinden. 
 
Een nieuwe belangrijke dienst die zal moeten worden verricht in het gebied, is het natuurbeheer. 
Er zal geld nodig zijn om de natuur aantrekkelijk te houden voor de natuur zelf en voor de 
recreanten. Afhankelijk van het type natuur dat landeigenaren hebben / willen  beheren en van het 
“natuurbeheerpakket” dat men kiest, kan met behulp van subsidieregelingen aardig bijverdiend 
worden. Voor beheer van “plas-dras gebieden voor weidevogels met een innundatieperiode van 
15 februari tor 15 april” wordt € 717,00 per ha per jaar betaald. Voor innundatie tussen 15 
februari en 15 mei wordt € 1.123,00 betaald. 35 
 
3.1.4. Overige bedrijvigheid 
 

                                                 
33 Royal Haskoning (2004). Wolfert et al (2004) denken eerder aan 8 meter. 
34 Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN), LNV (bureau Laser).  
35 Naast de eerder genoemde SNA regeling, bestaat er ook een regeling voor niet-agrariers, bestaat de Subsidieregeling 
Natuurbeheer (SN). 



Wanneer het plangebied een echte impuls krijgt als “nationaal aantrekkelijk natuur- en 
watergebied” zal de overige bedrijvigheid meeliften. Het gaat dan om de eerder genoemde 
multiplier effect. De compartimentering van het gebied door de nieuwe rivier kan zowel minpunt 
als pluspunt zijn voor de (onderlinge)relaties tussen bedrijven en consumenten en dus voor de 
totale dynamiek en bedrijvigheid in het gebied. Economische sectoren en functies kunnen 
gcscheiden raken dan wel juist beter gecombineerd worden. Verschillende facetten van deze 
versnippering worden in figuren 8 en 9 hieronder beschreven. 
 
Versnippering, nieuwe mogelijkheden en concurrentie 
Door de aanleg van de nieuwe rivier komt er enerzijds meer water en dus meer mogelijkheden 
voor de watersport zoals de recreatietourvaart, die nu gebrek aan ruimte krijgt op de Waal. 
Anderzijds wordt de oppervlakte van het grondgebied kleiner. Voor de handel in kleine 
consumptiegoederen wordt de barrière die de extra rivier opwerpt wellicht te hoog. Voor de boer 
die zijn appels vanaf zijn huis/boerderij verkoopt wordt de afzetmarkt kleiner, alleen de bevolking 
aan zijn kant van de rivier zal nog komen. Als het hele gebied echter zo aantrekkelijk wordt dat er 
veel toeristen en dagjesmensen op af komen, dan verkoopt hij weer meer.  
 
Ook voor de aanschaf van grotere consumptiegoederen willen consumenten best rondrijden en 
tijd besteden. Het product of dienst bepaalt dus gedeeltelijk wat de gevolgen zijn van de 
versnippering van het gebied. Versnippering of compartimentering is economisch echter alleen 
zinvol als er een duidelijke “niche” markt gemaakt kan worden of een monopoliepositie 
verkregen wordt.  

 
 
Fig. 9- Bereikbaarheid van boerderijen, vóór en ná de plannen van SBB 

 
In principe zouden beide boeren in figuur 9 in de toekomstige situatie een monopoliepositie 
kunnen krijgen. Helaas zal dit in de praktijk niet het geval zijn omdat hij andere concurrenten 
heeft, zoals bijvoorbeeld supermarkten. 
  
Vanuit een sociaal perspectief (zei vooral het volgende hoofdstuk) kan versnippering ook slecht 
zijn. Wanneer de boerderij in het plaatje hierboven vervangen wordt door een middelbare- of 
vakschool, dan geldt dezelfde situatie. Een echt probleem is er als er slechts 1 vakschool staat en 
de kinderen veel verder moeten gaan naar een andere vakschool. 
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Fig. 10- Bereikbaarheid van scholen en woningen  

 
Grondprijs 
De grondprijs zal naar verwachting omhoog gaan doordat er grond wordt onttrokken. Maar in 
Nederland mag alleen daar gebouwd worden waar dit in het bestemmingsplan is vastgelegd en 
voor de grondprijs van de bedrijven en woningen maakt deze ruimte voor water niet veel uit. De 
grondprijs voor de landbouwgronden is de afgelopen 1,5 jaar enigszins afgenomen. Er zal hier 
misschien meer druk op de grondmarkt komen, maar dit zal waarschijnlijk gering zijn. Veel 
boeren die uitgeplaatst moeten worden zullen hier niet een nieuw bedrijf willen starten door de 
moeilijke economische situatie in de agrarische sector. Daarom wordt verwacht dat vrij veel 
boeren met hun bedrijf zullen willen stoppen dan wel beginnen met natuurbeheer in combinatie 
met andere activiteiten.  
 
De grondprijs zal wel drastisch veranderen voor de woningbouwlocaties. Nu zijn de grondprijzen 
al erg hoog, zodat boeren geen grond kunnen kopen maar in het bestemmingsplannen is de grond 
nog niet aangewezen als bouwgrond. Wanneer er mooie locaties gerealiseerd worden (wonen aan 
en op de dijk) zullen deze zeer kostbaar zijn. Dit kan een deel van de plankosten compenseren. 
Het gebied kan extra waardevol worden als het een speciale status of uitstraling krijgt (zoals op 
de Veluwe, o.a. met de realisering van de Veluwe 2010 plannen). Het wordt dan een nog 
aantrekkelijkere locatie voor mensen die een bijzondere locatie zoeken (denk  aan de Blauwe Stad 
waar jonge mensen uit de stad Groningen naar toetrekken). In dat geval zullen ook bedrijven dat 
opmerken en zich daar willen vestigen. Wanneer de vraag naar vestiging het aanbod overstijgt zal 
dit een stijgende lijn in de grondprijs laten zien. Hiervoor dient echter eerst de economie aan te 
trekken. Gezien de termijn van 30 jaar zal dit goed mogelijk zijn. 
 
Nieuwe bedrijvigheid 
De komst van nieuwe bedrijvigheid in het nieuwe prachtige gebied levert een belangrijke 
inkomstenbron. Dit betekent dat de investeringen zullen toenemen. Voor nieuwe bedrijvigheid is 
het wel van belang dat er duidelijk buiten het aanleggen van enkel een nieuwe rivier wordt 
gekeken. Tot nu toe is dit onderbelicht gebleven in de plannen van SBB. Hiervoor moet er buiten 
het feitelijke tracé worden gekeken en moet het plan integraal worden benaderd.  
 
3.2. Infrastructuur 
 
Vanuit een economisch perspectief moet ook naar de kosten van de nieuw aan te leggen of te 
verplaatsen infrastructuren worden gekeken. Hierbij gaat het om wegen, sporen en waterwegen 
maar ook om ecologische verbindingszones. Eerst worden de wegeninfrastructuren besproken en 
vervolgens de aquatische. 
 
3.2.1.  Grondgebonden infrastructuur 
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Voor de infrastructuur zijn de gevolgen van het plan nogal ingrijpend, zoals eerder aangehaald. 
De directe financiële gevolgen zijn eveneens groot. De drie snelwegen, die door het gebied 
liggen, zullen op palen moeten worden gezet om “over’ de nieuwe rivier te kunnen gaan. Om de 
noord-zuid verbinding te kunnen waarborgen zouden er in dit gebied misschien wel tien 
verbindingen moeten blijven bestaan. Zes daarvan moeten het gehele jaar toegankelijk zijn, hier 
is verder onderzoek voor nodig. De kosten kunnen in de miljoenen lopen.  
 
De recreatieve routes die nu in het gebied lopen, zullen verlegd moeten worden en daarmee 
wegbewijzering en kaartmateriaal opnieuw gemaakt moeten worden. Dit is in verhouding tot de 
andere kosten echter vrij onbeduidend. 
 
Een bezwaarlijk punt dat nog niet genoemd is, is de Betuwelijn. Een aanpassing van dit project 
zal voor veel weerstand zorgen, zowel financieel als bestuurlijk. Hiervoor dient een duidelijke 
win-winsituatie te worden geschapen zodat de twee plannen geen hinder hebben van elkaar en 
zelfs van elkaar kunnen profiteren. Er kan bijvoorbeeld schade ontstaan aan de Betuwelijn bij een 
overstroming wanneer er geen extra maatregelen worden genomen. Echter bij een mogelijke 
compartimentering van het gebied zou de Betuwelijn kunnen beschadigen bij een overloop.  
 

 
    Fig. 11- De Betuwelijn in aanbouw 

 
Een heel ander punt ten aanzien van infrastructuur zijn de natuurlijke of ecologische 
verbindingszones. In het gebied ligt al een heel duidelijke oost-west verbinding. Zowel de Rijn 
als de Waal fungeren als zodanig en in de nieuwe situatie komt hierbij ook nog de nieuwe rivier. 
De ecologische noord-zuid verbinding tussen de rivieren zou bij een rivierenlandschap toch nog 
wat verder versterkt moeten worden zodat er een groter aaneengesloten gebied ontstaat. Dit zou 
eventueel ten westen van Randwijk gerealiseerd moeten worden. 
 
3.2.2. Watergebonden infrastructuur 
 
De aan te leggen nieuwe rivier zal duur zijn. Dit komt door de grondverschuivingen die ermee 
gepaard gaan. Er moet 50 km dijk worden aangelegd en op sommige plaatsen moet de dijk ook 
nog enkele honderden meters breed zijn voor de woningen die er gerealiseerd worden. Maar 
omdat de dijken uitgesproken locaties zijn voor nieuwe functies zoals wonen en horeca, zal dat 
ook geld opbrengen (zie volgende paragraf). 
 
Het watersysteem, dat momenteel de Linge als afwatering gebruikt, zal gewijzigd moeten 
worden. Er moeten technische maatregelen worden genomen zodat het gebied ten noorden en ten 



zuiden alsnog in de groene rivier kunnen afwateren d.m.v. gemalen waarbij het oude systeem 
gedeeltelijk intact blijft. Het systeem is in dit gebied vrij ingewikkeld, waarin afgewaterd wordt in 
rivieren die in de winter een waterniveau van enkele meters hoger hebben. De technische 
uitwerking moet geen probleem zijn voor een land dat voor de helft onder de zeespiegel ligt. 
 
3.3. Wonen 
 
Nieuwe woningen  
Volgens de plannen voor het gebied tussen Arnhem en Nijmegen, mogen er 25 duizend nieuwe 
woningen gebouwd worden. Met name woningen dicht bij water of met een mooi uitzicht 
brengen meer geld op dan vergelijkbare woningen elders. Uit onderzoek dat gedaan werd in de 
Maten in Apeldoorn, blijkt dat de prijs van woningen die binnen een straal van 400 meter van een 
park liggen, circa 6% duurder zijn dan vergelijkbare huizen elders.36 Uitzicht op groen betekent 
een waardetoename van 14%. Uit recenter onderzoek blijkt dat water aan de achterkant van een 
huis zorgt voor een transactieprijs dat 15% hoger ligt dan voor vergelijkbare huizen die dat niet 
hebben.37 Vrij uitzicht op open landschap levert 12% meer geld op.  
 
Door de plannen van SBB zullen er meer woningen bij water komen te liggen waardoor ze 
duurder verkocht kunnen worden. Dit biedt mogelijkheden voor eventuele financiering van de 
“groene” en “blauwe” plannen van SBB door “rode projecten” of te wel woningbouw en andere 
bouw (recreatie, horeca, diensten, etc). Veel ontwikkelingsmaatschappijen werken nu al samen 
met organisaties of overheden die natuur bezitten, willen aanleggen dan wel beheren. 38 
Doormiddel van uitruilmethoden en financieringsconstructies kan er in een gebied meer natuur 
komen en tegelijkertijd meer aantrekkelijke bebouwing. Het lijkt dan ook zinnig dat SBB verder 
gaat met het zoeken naar publiek-private samenwerking, vereveningsfondsen en 
uitwisselmodellen voor natuur- en bouwland, ivm haar plannen voor de Lingewaarden. 
 
Wel moet gelet worden op de bouwkosten van de woningen aan de nieuwe dijken. Die kunnen 
aanzienlijk hoger zijn dan normaal als men deze op een zandlichaam van 5-6 meter hoog wil 
bouwen. Wanneer de dijk alleen voor de woningen gebouwd wordt is dit te kostbaar.  
 
Ten aanzien van de woningen en bebouwing die er nu al staat, het volgende. Het gebied in de 
directe omgeving van de nieuwe rivier is nu betrekkelijk dun bevolkt. Enerzijds kunnen bestaande 
woningen profiteren van de waardevermeerdering, anderzijds zullen woningen afgebroken 
moeten worden. 
 
Bestaande woningen 
Voor de woningen die mogen blijven staan zal de waardevermeerdering ten goede komen aan de 
bewoners zelf. Maar dit nieuwe kapitaal draagt niet direct bij aan de vereffening van de 
plankosten. De eigendomsbelasting wordt echter wel iets hoger. Dit is een relatief klein bedrag 
(twee procent belasting over de waardestijging) maar wel extra inkomen voor de gemeente. 
 
Ten aanzien van de woningen die in de nieuwe rivierbedding liggen: dat zijn er momenteel 
ongeveer honderd. Door het tracé iets efficiënter neer te leggen is berekend dat dit terug kan 

                                                 
36 Fennema et al (1966). Het onderzoek zelf vond zo’n tien jaar geleden plaats. 
37 Vreke en Bervaes (2004). 
38 Zie bv het Schaakbordmodel van ING Vastgoed en Utrechts Landschap, de plannen voor het vliegveld Deelen, het 
plan Lage –Vaartzone van Staatsbosbeheer, de plannen voor militaire complexen (KPMG 2001) en de plannen voor 
verblijfsrecreatie op de Veluwe van de Provincie Gelderland (Croonen 2002).  



lopen tot 60 woningen.39 Het gaat om vrijstaande woningen, zeer aantrekkelijk gelegen in het 
polderlandschap maar wel bij snelwegen (A15, A50, A52) en niet ver van een stad (Arnhem, 
Nijmegen). Bij sommige woningen gaat het in feite om een kapitale boerderij met opstallen. Dit 
betekent dat het aanleggen van deze rivier veel administratieve/ juridische en  financiële gevolgen 
zal hebben, waarschijnlijk veel meer dan bij de aanleg van de Betuwelijn, vanwege de breedte 
van het traject. 
 

  
 
Fig.12- Vrijstaande boerderij in het huidige gebied 
 

3.3.1. Woon-werk verkeer 
 
Al eerder zijn de gevolgen voor het milieu aangehaald die door de toename van het woon-
werkverkeer, als gevolg van de plannen van SBB, veroorzaakt worden. Voor de economie 
betekent de toename van de afstanden dat er meer tijd “verloren” gaat met het (om)rijden. Voor 
de fiets betekent de toename van de reistijd voor sommigen wellicht dat de afstand tot het werk te 
groot wordt. Dit hangt echter grotendeels af van het aantal verbindingen over de nieuwe rivier dat 
zal blijven bestaan of aangelegd zal worden.  
 
Wanneer de verbindingen goed blijven en het landschap fraaier wordt met minder wind door 
opgaande elementen, kan het aantal mensen dat op de fiets naar het werk gaat misschien 
toenemen. De uiteindelijke inrichting van het gebied zal dus zeer bepalend zijn. En dus niet, 
wellicht ten overvloede, het globale plan voor alleen een “nieuwe rivier”. 
 
Of er inderdaad meer files zullen komen zal afhangen van de feitelijke inrichting. Toch moet dit 
verder bekeken worden. In bijna alle uitgevoerde plannen vervallen de “leuke en mooie” dingen 
om toch de prijs binnen de perken te houden. Realistisch gezien zullen toch een aantal wegen 
vervallen en zullen mensen vaker de snelweg pakken, tenzij er hier echt een hele duidelijke 
marketingstrategie is. 
 

                                                 
39 Gegevens Bureau Stroming. 



 
       Fig. 13- Impressie van nieuwe verkeersverbindingen volgens Bureau Stroming 

 
 
3.4. Een nieuwe regionale economie 
 
Naast de hierboven gevolgde benadering per sector, is het van belang om de toekomstige 
economie van de regio als geheel te bezien. Als door de nieuwe rivier het gebied veel meer natuur 
en allure krijgt en een toeristische attractie wordt, dan zal dat ten goede komen aan de regionale 
economie zoals uit vele studies blijkt.40 Die studies laten zien dat een regio met veel natuur een 
eigen aantrekkingskracht heeft en inkomsten en arbeidsplaatsen heeft die aan die natuur te danken 
zijn.  
 
We noemen hier een aantal resultaten die ‘hard’ zijn, vooral uit studies die door medewerkers van 
Regenboog Advies zijn gemaakt. Een gebied als De Kempen in Brabant met veel bossen, 
landbouw en vennen trekt € 180 miljoen per jaar aan, alleen via toerisme en dagrecreatie van 
mensen die er komen vanwege de natuur. Voor de Achterhoek is dat becijferd op € 70 miljoen per 
jaar41 Daar komt bij dat, door de economische samenhang in deze regio’s, deze uitgaven een 
multiplier van 1,5 hadden omdat het geld in de regio gaat circuleren.42 De € 180 miljoen worden 
dan € 270 miljoen en de € 70 miljoen worden € 105 miljoen.  
 
Een andere manier om de waarde van een groen gebied te benaderen is door te kijken naar 
hoeveel het kost om het gebied te herstellen als het eenmaal zijn natuurlijke kwaliteit verloren 
heeft, doordat andere activiteiten de overhand kregen, zoals mijnbouw, intensieve landbouw, 
militaire terreinen, recreationdernemingen op ecologisch gevoelige plekken etc. Uit een Interreg 
project in drie van dergelijke gebieden in Europa blijkt dat: 43 

- € 500 miljoen investeringen nodig zullen zijn tussen nu en 2010 om fragmentering van de 
natuur tegen te gaan en de ruimtelijke kwaliteit op de Veluwe te herstellen, 

- £ 1,5 miljoen sinds 2000 en £ 1,3 miljoen tussen 2003 en 2005 nodig zijn om een vrij 
klein gebied in Wales te herstellen van de schade van de kolenmijnen en van de 
metaalindustrie, 

- er in de Belgische Kempen/Maasland, waar men een regionaal landschap wil maken, de 
kosten € 87 mijloen zullen zijn. 

                                                 
40 Zie Bijlage 3. 
41 Berends en Vreke (2002). 
42 De hoogte van deze multiplier wordt bepaald door de input-outputverhoudingen tussen de sectoren in de regio.  
43 Transitie studie van het project “Boundless Parks, Naturally!” in de Veluwe, Blaenavon (Wales) en 
Kempen/Maasland (België). Zie Berends en van Schagen (2004).  



 
En aantal foto’s van deze drie gebieden laten zien welke moeite er gedaan werd of moet worden 
om te komen tot een regionale economie dat bouwt op de natuur ipv haar te vernietigen dan wel 
te verwaarlozen. 

 
Fig. 14- Kempen en Maasland (België) vóór de investeringen in natuur en landschap  

 

 
 
Fig. 15– Dezelfde plek is nu een Nationaal Landschap. Men wil ook een Nationaal Park 
maken, met nog meer wandel- en fietspaden.  
 

 
 
Fig. 16- Renkum (Veluwe) nu, met bedrijventerrein midden in de Beekdal 
 

 
 



 
Fig. 17- De Renkumse Beek na de investeringen in natuur: zonder fabrieken en met een 
ecologische verbingdingszone tussen de Veluwe, de Rijn en de Betuwe  
 

 
 

Fig. 18- De Big Pit (koolmijn en ijzerproductie) in Blaenavon (Wales) circa 1950 
 

 
 

Fig. 19- De Big Pit nu (UN World Heritage Site): een aantrekkelijk natuur en cultuurgebied met 
behulp van investeringen in natuur en cultuur  
  

 

 
 



4. De plannen beoordeeld vanuit het Sociaal Perspectief 
 
De sociale gevolgen van ruimtelijke plannen, en in bijzonder van het plan van SBB, worden in 
het algemeen onvoldoende belicht. De sociale kant is niet duidelijk zichtbaar op een gebiedskaart. 
Wanneer er mooie illustraties van de nieuwbouw getoond worden zijn deze bijna paradijselijk. In 
deze paragraaf wordt dieper ingezoomd op de sociale consequenties van de nieuwe/groene rivier. 
 
4.1. Imago van het gebied 
 
Het plan van SBB voor een ‘Lonkend Rivierenland’ in de Betuwe ziet er mooi uit. Voor écht 
succes is er echter meer bekendheid nodig. Wanneer het gebied als nationale parel gezien moet 
gaan worden, of zelfs op Europees niveau als bezienswaardigheid gaat fungeren, kan dit een groot 
pluspunt voor het plan betekenen. Hierdoor kan het gebied bijzondere mensen en bedrijven 
aantrekken en kunnen producten van het gebied extra appeal krijgen. Op een bescheiden schaal: 
de appels uit het gebied zouden een “appelation d’origine”’ kunnen krijgen en beroemd worden! 
Op een meer ambitieuze schaal, en met een meer omvattend regionale plan, kan het gebied 
uitgroeien tot een zeer aantrekkelijk gebied voor wonen en werken. Een voorbeeld van en 
dergelijk aantrekkelijk woon-werk-natuurlijk gebied is te vinden op het Plateau van Saclay, 20 
km ten ZW van Parijs. Daar zijn hoogwaardige bedrijven gevestigd vanwege het groene karakter 
van het gebied, terwijl er ook  woningen zijn in de nabijheid, enerzijds in de nieuw aangelegde 
Saint Quentin en Yvelines (met 150 duizend inwoners) en anderzijds in het Nationaal Parc Haute 
Chevreuse (met zeer dure woningen). Bij de aanbevelingen verderop zal op dit soort bewuste 
planning en gunstige metamorfose van gebieden  worden  teruggekomen. 
 
4.2. Veiligheid 
 
De veiligheid van de plannen van Rijkswaterstaat zijn nog niet bekend voor de periode ná 2030. 
Voor de plannen van SBB is becijferd dat deze de toename van het waterdebiet tot 2050 aan zou 
kunnen. Omdat in de plannen van SBB het water deels zichzelf stuurt is er als het ware een extra 
“regelkraan” om de afvoerverdeling over de splitsingspunten te beheersen op korte en lange 
termijn, aldus het onderzoek van Royal Haskoning (in het Pannerdersch kanaal tussen Waal en 
Nederrijn).44 Wanneer men toch met de “traditionele” dijkverhoging door zou willen gaan, dan 
zullen die extra hoog moeten worden om dezelfde hoeveelheid water te kunnen verwerken als in 
het SBB-plan. Dit kan het gevoel en de werkelijke veiligheid doen verminderen. Bij een 
eventuele dijkdoorbraak zal de muur van water nog hoger zijn dan nu al het geval is.  
 
Het onderstaande figuur illustreert dit. Hierbij zijn de dijken van Rijkswaterstaat hoger dan die 
van SBB. Het verschil is niet zo heel groot maar elke decimeter extra water betekent een zeer 
grote hoeveelheid extra water. 
 

                                                 
44 Royal Haskoning (2004), voor SBB.  
 



 
 

     Fig. 20- Hoogte van de geplande dijken  
 
De dijken kunnen ook een potentieel doelwit zijn voor terroristische aanslagen. Het is onmogelijk 
om zich tegen het terrorisme volledig te beschermen. In het scenario van SBB is het risico kleiner 
doordat de dijken lager kunnen worden gehouden en doordat slechts een deel van de Overbetuwe 
overstroomt (door de compartimentering).  
 
4.3. Cultuur 
 
Dit gebied is al eeuwen een cultuurlandschap. Van oudsher vestigden de mensen zich op de 
oeverwallen. Dit patroon is op kaarten nog steeds zichtbaar. De kommen waren nat en 
landbouwkundig gezien moeilijk. Met moderne technische inrichtingsmaatregelen konden de 
grote rivieren volledig beheerst worden en kon de waterstand van het binnendijkse gebied omlaag 
gehaald worden. Na de herinrichting van de kommen kon hier vrij grootschalige landbouw 
bedreven worden. Dit is heel bondig de ontstaansgeschiedenis.  
 
Al 1000 jaar lang worden de rivieren bedwongen en in die lijn is deze nieuwe rivier passend. 
Daarbij wordt in de plannen van SBB met het water meegewerkt en niet tégen het water, doordat 
het water op een natuurlijke wijze meer ruimte krijgt. 
 
4.3.1.  Authenticiteit 
 
Opposanten van de plannen van SBB zullen de cultuurhistorische authenticiteit aan de orde 
stellen en bekritiseren. In de figuren 21-24 is de ontstaansgeschiedenis van het gebied te zien. 
Daarbij moet duidelijk zijn dat de oude situatie in cultuurhistorisch opzicht niet hersteld wordt 
door de plannen van SBB. De kommen zullen niet langer het karakter van drassig gebied hebben 
dat geleidelijk overgaat naar de oeverwal. Er komt ten eerste een sterke scheiding tussen de 
voormalige kom richting de oeverwal. Daarnaast zal er in de winter in de kom enkele meters 
water staan, hoger dan het eromheen gelegen land. Er wordt een nieuw landschap gerealiseerd 
wat heel erg mooi kan zijn, maar er moet niet naar de cultuurhistorie verwezen worden.  
 
 
 
Fig. 21- Situatie rond het jaar 1000. Legende: Zwart: bebouwing, Blauw: water, 
                   Oranje: oeverwallen, Groen: drassige komgronden 
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Fig. 22- Situatie rond het jaar 2000. Legende: Geel = landbouw 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fig. 23- Situatie rond het jaar 2050. Legende: Blauw: water, Zwart: bebouwing, Oranje: 
oeverwallen 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
De historische geografie richt zich op de wijze waarop het cultuurlandschap in de loop van de tijd 
is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. Het gaat om de kenmerkende bestanddelen in hun 
ruimtelijke samenhang. Algemene kenmerken waarop gelet moet worden zijn waterstaatswerken, 
nederzettingen, akkers of wegenpatronen. Van oudsher liggen in dit gebied dijkjes in het 
landschap, echter niet van de omvang van die welke SBB wil aanleggen. Door de nieuwe rivier 
verdwijnt er een stuk historische geografie. Er zou dan een nieuw landschap aangelegd worden en 
momenteel staat er weinig in de plannen van SBB over behoud van het huidige cultuurlandschap. 
De dijken die worden aangelegd vormen een doorsnijding van het ontstane landschap en passen 
er cultuurhistorisch gezien niet helemaal in door schaal en hoogte.  
  
In het gebied zijn op dit moment waarschijnlijk weinig gebouwen die vallen onder het kopje 
historische bouwkunst doordat dit gebied vroeger onaantrekkelijk was om te bouwen. Wel liggen 
er enkele terpen in dit gebied. Deze zouden geaccentueerd kunnen worden, maar de ligging blijft 
ver onder het niveau van het water steken. 

 
4.3.2.  Archeologie 
 

2050 

2000 



Er liggen archeologische waarden in het gebied, met name op de oeverwallen. Door het 
meanderen van de rivier liggen deze oeverwallen niet uitsluitend langs de huidige ligging van de 
rivier. Bij het graven van de geulen en plassen zou hier rekening mee moeten worden gehouden. 
Zodoende kan bijvoorbeeld de ruïne en het eraan gelegen park van figuur 23 behouden blijven. 
 

 
 

  Fig. 24- Park naast ruïne bij Zetten 
 
4.3.3.  Landbouw 
 
De landbouw is in dit gebied al eeuwen lang de drager van het landschap, zeker na de bedijkingen 
in de middeleeuwen toen het gehele gebied geschikt kon worden gemaakt voor de landbouw. Niet 
alleen de economische maar ook de sociale structuur is gebaseerd op de landbouw die grotendeels 
verantwoordelijk is voor de uiterlijke verschijningsvorm van het landschap en daarmee de 
cultuur. Doordat de traditionele landbouw verdwijnt in dit gebied verdwijnt daarmee tevens een 
eeuwenoude traditie. Dit klinkt erg somber maar de andere kant van het verhaal is dat het met de 
boeren in Nederland economisch vrij slecht gaat. De bestaansbasis is ondermijnd door de sterke 
verlaging van de landbouwsubsidies vanuit Brussel. Voor agrariërs is het gedeeltelijk overstappen 
naar natuurbeheer een realistische optie. Toch blijven boeren het liefste boeren en zien de andere 
activiteiten slechts als inkomensondersteuning. Daarom zijn de mogelijkheden van de nieuwe 
rivier misschien niet een groot genoeg pluspunt voor de agrariërs. 
 
4.4. Landschap 
 
Bij het beschouwen van de effecten van de plannen van SBB op het landschap gaat het hier om 
drie zaken. Ten eerste de structuur, waarbij het gaat om de zogenaamde architectuur van het 
landschap ofwel de logische kant welke zoveel mogelijk rationeel te benaderen is. Ten tweede 
komt de toegankelijkheid van het landschap aan de orde. Tot slot wordt de beleving van mensen 
van de groene en blauwe elementen beschreven. 
 
4.4.1. Structuur 
 
De globale structuur is nu vanaf de topografische kaart vrij duidelijk te zien (zie fig. 1 en 2). In 
het landschap blijkt de open vlakte van de kommen toch niet meer zo open te zijn. Er zijn nog 
plekken waar de ruimte zeer grootschalig is maar dit is niet overal meer het geval. Hierdoor is de 
leesbaarheid van het landschap in de loop der tijd ook iets minder geworden. De scheiding tussen 
stad en land is door de verrommeling van de stadsrandzone vager geworden. De steden zijn heel 
erg gegroeid en de kassen hebben ook een groot ruimtebeslag.  



 
De nieuwe rivier zou daarbinnen een duidelijke structuur aangeven. Daarmee worden scherpe 
grenzen neergelegd en in deze zin zou het wederom duidelijk zijn dat er een opeenvolging van 
subtypen landschappen in het rivierengebied aanwezig is. Voor de structuur is het logisch als er in 
de vroegere kom, plas-dras-natuur gerealiseerd wordt aangezien dit een gebied was met een hoge 
grondwaterstand.  
 

 
Fig. 25- Kom met vergezicht (huidige situatie) 

 
4.4.2. Toegankelijkheid 
 
Het gebied is nu toegankelijk over de bestaande wegen. Verder is het gebied nu in privébezit en 
kunnen mensen er niet recreëren. Waarschijnlijk is de wil om hier te recreëren in de huidige 
situatie van ondergeschikt belang. De fysieke, sociale, cognitieve en juridische toegankelijkheid 
zullen achtereenvolgens behandeld worden.45 
 
Fysieke toegankelijkheid 
De fysieke toegankelijkheid van het gebied is nu beperkt tot de wegen die door het gebied lopen. 
Door hier een recreatieve nieuwe/groene rivier te maken zou de fysieke toegankelijkheid vergroot 
worden. Enerzijds door de rivier zelf in de zin dat er een natte attractieve route door het gebied 
zou gaan lopen met nevengeulen. Daarnaast zullen er in het gebied wandelroutes worden 
aangelegd waardoor het gebied toegankelijker wordt over het land. 
 
Sociale toegankelijkheid 
Bij sociale toegankelijkheid gaat het om eventuele conflicterende belangengroepen. In het plan 
van SBB gaat het eigenlijk naast de zogenoemde “natuurvorser”, die rust en stilte zoekt in de 
natuur met de mogelijkheid om bepaalde natuurdoelsoorten te spotten, ook om de 
ommetjesmaker of sporter. De plannen van SBB zijn niet direct gemikt op de waterskiër en/of 
motorcrosser die door hun recreatie anderen zouden kunnen schaden. Wil men beide typen 
recreanten toelaten, dan zou een nadere zonering nodig zijn. De wegen waarop nu auto’s, fietsers 
en ruiters tegelijk rijden zouden in het plan op sommige plekken gescheiden moeten worden wat 
de sociale toegankelijkheid zou vergroten. 
 

                                                 
45  Philipsen en Voet (1992). 



 
 
Fig. 26- Bestaand crossterrein 

 
Cognitieve toegankelijkheid 
De bekendheid van een gebied bepaalt de cognitieve toegankelijkheid. Deze is momenteel 
minimaal omdat het gebied recreatief weinig voorstelt, behalve dan op de bestaande dijken waar 
fietsers en motorrijders op mooie dagen toeren. In de toekomst wordt er een nieuwe (deels 
groene) rivier gerealiseerd waardoor de recreatieve waarde van het gebied verhoogd wordt. 
Wanneer er veel publiciteit over het gebied zou komen, zou men meer weten van het bestaan 
ervan  en zou men daardoor in ieder geval de keuze hebben om het gebied te bezoeken.  
 
Juridische toegankelijkheid 
De wegen die door het gebied lopen zijn vrij toegankelijk maar hier houdt het wel mee op doordat 
de weilanden privébezit zijn. Wanneer deze gronden publiek domein worden en opengesteld 
worden, dan gaat de juridische toegankelijkheid omhoog. Daarvoor is het wel van belang dat er 
voor de recreant in het algemeen gekozen wordt en niet voor de zogenoemde “natuurvorsers” of 
“biologennatuur”.46 Als er een hek om een natuurgebied staat kunnen recreanten er niet in. 
Wanneer dit de doelstelling zou zijn is het niet mogelijk om een zeer dynamisch gebied te 
realiseren in de verschillende perspectieven en zal het verkrijgen van draagvlak waarschijnlijk 
ondoenlijk zijn. Daarom is een toename van de juridische toegankelijkheid van groot belang, 
naast natuurlijk de andere facetten van toegankelijkheid.  
 

 
 Fig. 27- Natuurbeleving 

                                                 
46 Zie bijvoorbeeld Berends (2002) over de vraag en aanbod van natuur met een beelden-cd-rom dat laat zien dat er een 
grote verscheidenheid is in natuurrecreatie.  



 
4.5. Beleving 
 
De beleving van natuur en landschap komt vanuit de mens en zijn/haar cultuur maar kan op vele 
manieren beïnvloed worden. Psychologische technieken en reclame, die zeer normatief dan wel 
moralistisch zijn, laten we hier buiten beschouwing. Wel wordt ingegaan op de rapporten die 
voorhanden zijn met betrekking tot de waardering door mensen van water en groen in relatie tot 
de plannen van SBB. 
 
4.5.1. Water 
 
Water wordt zeer aantrekkelijk gevonden.47 Vroeger was het water soms nog de vijand maar 
tegenwoordig wil men leven met het water. Daarvoor is het wel belangrijk dat er water is het hele 
jaar door, diep genoeg voor zwemmen en de tourvaart. Er moet ook op geschaatst kunnen 
worden. Deze kwestie van de diepte van de te graven plassen en poelen zal nog beter uitgewerkt 
moeten worden in de plannen van SBB zodat er in alle seizoenen genoeg water is voor de natuur 
en voor de recreatie.  
 
De schoonheid van het gebied zal zeker omhoog gaan als water door het gebied loopt. Duidelijk 
is dat door deze eventueel aan elkaar verbonden “waterlinie” van plassen en poelen, de “groene 
rivier” blauw zal worden en een duidelijke structuur in het landschap zal aanbrengen. Het ontzag 
zal in de winter aanwezig zijn wanneer het water zich een weg baant. Hierdoor worden 
natuurkrachten aanschouwd die de mens onbeduidend doen lijken. In de zomer kan genoten 
worden van het stroompje wat door de nieuwe rivier loopt net als de sprookjesachtige Linge 
momenteel (figuur 28). 
 
 

 
 
Fig. 28- De huidige Linge 

 
4.5.2. Groen 
 
De aanwezigheid van groen wordt zeer gewaardeerd door mensen.48 De afwisseling van stukken 
groen met open ruimtes maakt het geheel extra aantrekkelijk. Helaas wordt van alle typen natuur, 

                                                 
47 Nijvank en Veeneklaas (1966). 
48 Berends en Veeneklaas geven een overzicht van wat mensen mooi vinden in “Mensen en natuur” (2003).  



het “moerasbos” het minst gewaardeerd.49 Eerder werd dit al als meest voor de hand liggende 
soort natuur aangemerkt voor de nieuwe natuur rond de nieuwe rivier. Er zijn echter vele andere 
mogelijkheden en typen natuur en zou dus ook de beleving van het groen kunnen veranderen.  
 
4.6. Sociale aantrekkelijkheid 
 
Er zijn sociale omstandigheden en kenmerken die maken dat een gebied aantrekkelijk en 
waardevol wordt om in te leven. Aan de andere kant kan door negatieve ontwikkelingen, zoals 
criminaliteit of discriminatie, een gebied een slecht imago krijgen en in een negatieve spiraal 
terecht komen. In deze paragraaf wordt eerst de leefbaarheid en daarna de 
bevolkingssamenstelling behandeld met in ons achterhoofd de plannen van SBB. 
 
4.6.1. Leefbaarheid 
 
Eerder werd naar de economische effecten voor de diverse economische sectoren gekeken. Hier 
gaat het om de markt zelf die te maken krijgt met een veranderend omgevingsaanbod. Ook hier 
ligt het aan het succes van het plan om een zeer aantrekkelijk (nationaal of international) 
landschap te maken wat de uiteindelijke sociale gevolgen zullen zijn. Wanneer de rivier wordt 
aangelegd zal het lokale omgevingsaanbod verkleinen voor de mensen die nabij de nieuwe rivier 
wonen. Voor de voorzieningen geldt dat in de dorpen in mindere mate. Veel basisvoorzieningen 
zijn aanwezig en zullen sneller in het eigen dorp worden gezocht. Vervelend wordt het wanneer 
kinderen naar de middelbare school moeten en de barrière van de nieuwe rivier voelbaar wordt.  
  
Recreatieve voorzieningen zouden in dit gebied toenemen door de aanleg van de groene/nieuwe 
rivier. Deze recreatiemogelijkheden verbeteren de leefbaarheid van het gebied voor de eigen 
bevolking. De nadruk van de nieuwe rivier ligt nog enigszins op de natuur en niet op de 
intensieve recreatie. Vanuit sociaal oogpunt is de aanleg van de groene rivier dus zeker een 
positief punt alleen zijn er nog veel meer mogelijkheden die duidelijker in kaart gebracht moeten 
worden in een integraal plan waarin alle studies naar voren komen. 
 

 
Fig. 29- Oeverrecreatie 

 
Hoe groter de zekerheid van de plannen van SBB, hoe groter de sociale acceptatie kan zijn. 
Doordat het plan voor een langere termijn oplossingen biedt geeft dit vanuit de bewoners gezien 
meer draagvlak. Er wordt een ruimtelijk raamwerk in de Lingewaarden gelegd en dit raamwerk 
zal voor een langere periode voldoende gedimensioneerd zijn.  

                                                 
5 Van den Berg et al., Alterra ( 2002). 



 
4.7. Bevolkingssamenstelling 
 
Wanneer de plannen van SBB de Lingewaarden in een echte transitie zouden brengen en mede 
door de plannen van het KAN (bureau Knooppunt Arnhem–Nijmegen) het gebied een toplocatie 
zou worden voor wonen en werken, dan zal dit gevolgen hebben voor de 
bevolkingssamenstelling. Momenteel is de Overbetuwe een gemeenschap met traditionele 
gebruiken. Veel mensen zijn nog erg gelovig met bijbehorende normen en waarden. Door in dit 
gebied een omslag te verwezenlijken zullen er mensen worden aangetrokken met andere normen 
en waarden. De sociale gemeenschap zal veranderen en dit zal door een gedeelte van de 
bevolking als positief worden ervaren en door een gedeelte als negatief (omdat een gedeelte van 
de bevolking nog vrij traditioneel is). 
 
Door de aantrekkelijkere locatievoorwaarden zullen er met de bedrijven ook mensen komen 
(captains of industry) met veel geld. Ook de mooie woningbouwlocaties aan de groene rivier 
zullen welvarende burgers aantrekken. Dit zal voor de economie een positieve impuls zijn maar 
vanuit een sociaal perspectief kunnen de meningen verdeeld zijn. Ondernemers met een oog voor 
kansen zullen de nieuwe bewoners met kapitaal als nieuwe doelgroep zien. 
 
Voor de boeren, dragers van het landschap met de “brede rivieren die traag door oneindig 
laagland gaan”, zal de nieuwe rivier meer mogelijkheden bieden om daadwerkelijk als 
landschapsbeheerder op te gaan treden, zoals we zagen in het hoofdstuk economie. 
 



5 De plannen beoordeeld vanuit het Bestuurlijk Perspectief 
 
Vanuit een bestuurlijk perspectief kan de maatschappelijke, de ambtelijke en politieke  
haalbaarheid van “Lonkend Rivierenland” getoetst worden. Om de plannen van SBB te laten 
slagen zijn er een aantal drempels te overwinnen.  
 
5.1. Plankundig 
 
Centralistische planning heeft als voordeel een snellere planvorming. Het plan van SBB voor de 
nieuwe rivieren is ook vrij snel tot stand gekomen terwijl er zeker in de Rijnstrangen echte 
contacten gelegd zijn met de bewoners. SBB gebruikt dus meer een vorm van consensus- 
planning wat het draagvlak aanzienlijk vergroot. Ook is er al gepraat met de gemeenten over de 
nieuwe rivieren. 
 
Het meest hekele punt van de plannen van SBB op plaatselijk niveau is zonder twijfel de nodige 
verplaatsingen van huizen vanwege de nieuwe rivier. Volgens onze schattingen gaat het om 
ongeveer 100 woningen (in een andere tracé blijkt dat 60 te zijn). Deze gedupeerden mogen niet 
verwaarloosd worden of het nou een grote dan wel een kleine groep is. Daarnaast is er een groep 
van grondbezitters in het gebied waar de rivier zal lopen. Deels zijn de huizenbezitters en de 
landeigenaren dezelfde groep. Met bBeide groepen wordt al gepraat over de baten en noodzaak 
van de nieuwe rivier en hoe gecompenseerd moet worden voor eventueel nadelige gevolgen. 
 
Een concept dat aanspreekt vanwege zijn logica, maatschappelijke relevantie, uitstraling en 
esthetiek kan een breed draagvlak krijgen. Een concept met dergelijk eigenschappen en een goede 
uitwerking zal eerder de steun krijgen van betrokkenen waardoor vernieuwing en 
gebiedsverandering tot stand kan komen. Het plan van SBB voor Lonkend Rivierenland heeft 
duidelijk allure en maatschappelijke relevantie (het wil wateropvang en -berging mogelijk maken 
op lange termijn, zelf in het geval dat door klimaatsverandering het debiet dat verwerd moet 
worden meer zal toenemen dan Rijkswaterstaat voorziet. Dit zou burgers en politici moeten 
aanspreken. Het plan biedt ook nieuwe mogelijkheden en kansen voor verschillende 
bevolkingsgroepen en sectoren op kortere termijn. 
 
De termijn tot 2050 die SBB hanteert voor haar plannen, is van belang omdat er later, mocht het 
dan nodig zijn, geen mogelijkheid meer zal zijn om een nieuwe rivier te graven. Dit gebied zal bij 
een autonome ontwikkeling volgebouwd worden, zeker waar het KAN ligt (Knoopunt Arnhem-
Nijmegen). Ook in 2030, de plandatum waar Rijkswaterstaat vanuit gaat, zullen daardoor de 
mogelijkheden beperkter zijn om de rivierproblematiek verder aan te pakken. Als men nu niet 
beslist om het water en de natuur meer ruimte te geven juist op dit zeer laag gelegen gedeelte van 
ons land, dan is er later (als het volgebouwd is) geen keus meer. Als men later toch weer meer 
natuur wil, dan zijn de kosten daarvan erg hoog, zoals wij zagen in de drie Interreg gebieden die 
besproken werden in Hoofdstuk 3. 
 
5.2. Organisatie 
 
De plannen van SBB, zoals alle plannen voor ingrijpende infrastructuren, hebben veel 
beleidsmatige en bestuurlijke kanten die aandacht vragen. We kijken hier naar een aantal van 
deze aspecten, met name de onderbouwende studies die gebruikt worden bij besluitvorming in 
Nederland. 
 
 



5.2.1.  Waarderingsstudies 
 
De plannen van SBB, indien uitgevoerd, zullen veel “werk” geven aan ambtenaren en rekenaars 
van Rijkswaterstaat indien er een milieu en natuur effectrapportage (MER) van gemaakt moet 
worden. Zoals we eerder in dit rapport zagen, liggen veel van de verwachte positieve effecten van 
de plannen van SBB op het vlak van de natuur, het sociale welzijn en overgang naar een nieuw 
soort economie op de wat langere termijn.50 Dit zijn allemaal zaken die zeer moeilijk te 
kwantificeren zijn, hetgeen steeds weer blijkt bij “traditionele” MER’s en ook in de evolutie en 
evaluatie van de zogenaamde OEEI methode (Overzicht Economische Effecten Infrastructuur) 
naar OEI (Overzicht Effecten Infrastructuur) en andere methodes waar diverse ministeries sinds 
1998 mee bezig zijn, zoal we zagen in Hoofdstuk 1.  
   
Bij de presentatie in Tiel van de verplichte Milieueffectrapportage (MER) zoals Rijkswaterstaat 
die nu aan het ontwikkelen is voor Ruimte voor de Rivier, kwam het gebrek aan goede cijfers 
voor de effecten op natuur en beleving naar voren. De Werkgroep Natuur, Landschap, Landbouw 
en Ruimtelijke kwaliteit kon gelukkig wel met plussen en minnen werken voor waardering van de 
effecten, maar in de Werkgroep Veiligheid, Grond en Water kon men met euro’s en centimeters 
meten.51 Ook de recente studie van het Centraal Planbureau besproken in Hoofdstuk 1, laat zien 
dat de berekeningen om natuur en recreatie daadwerkelijk mee te kunnen nemen in de afweging 
van de effecten van projecten zeer moeilijk te maken zijn.52 Het is duidelijk dat de harde en de 
zachte cijfers toch met elkaar vergeleken moeten gaan worden, en wel op zo’n manier dat 
burgers, beleid en politiek tot een eerlijke en open beoordeling kunnen komen. 
 
En dat lijkt te kunnen met enigszins eenvoudiger methoden. Bijvoorbeeld het Natuurplanbureau 
liet in 2000 een waarderingsmethodiek ontwikkelen voor de beoordeling van beleidsplannen, 
waarbij drie waarderingsaspecten (economisch, sociale welzijn en natuur) een gelijke 
behandeling krijgen.53 Elk alternatief beleidsplan wordt beoordeeld op een aantal van te voren 
afgesproken criteria. De plannen krijgen “cijfers” of “scores” voor elk aspect (ecologie, sociale 
aantrekkelijkheid en  economie) en dan kan men de plannen vergelijken. Zie figuren 29-31 voor 
een vergelijking van drie manieren om een bos te beheren (dus drie beleidsalternatieven). De 
resultaten worden op een overzichtelijke manier gegeven, waardoor alternatieve plannen op een 
transparante manier met elkaar kunnen worden vergeleken. Een aantal voorbeelden van de 
beoordelingsplaatjes worden hieronder weergegeven (voor beleid rond bossen). Voor andere 
typen beleidsterreinen zijn in het rapport andere plaatjes gemaakt.  
 
Fig. 30- Scores voor één manier van bosbeheer 
 

                                                 
50 Met “nieuwe economie” wordt bedoeld een economie dat gebaseerd is op eerder genoemde Interreg project criteria: 
waar geld verdient wordt omdat het gebied veel natuur heeft, waar het fijn wonen is en waar de natuur kan groeien. Zie 
ook Rotmans over Transitiemanagement (2004).  
51 Bijeenkomst gehouden op 8 juni 2004. 
52 CPB (2004). 
53 Berends et al, NPB (2000).  



 
 
 
 
 
 
Fig. 31- Scores voor een andere manier van bosbeheer (gericht op maximale houtproductie) 
                

 
 
 
 
Fig. 32- Scores voor een derde manier van bosbeheer (gericht op meerdere functies) 
 
 

 
 
 
De basis voor een dergelijke beoordeling van de SBB plannen werd in dit rapport gelegd door 
zoveel mogelijk relevante variabelen te identificeren waarmee SBB haar eigen plannen en die van 
anderen kan evalueren. In Bijlage 2 zijn meerdere van deze evaluatiebenaderingen weergegeven, 
in de hoop dat deze multidisciplinaire- en multiperspectievenmethodiek meer gebruikt zal worden 



als het om de beoordeling van plannen rond rivieren. Een “verplichte” toetsing van de plannen 
van SBB in monetaire termen zal zeer moeilijk zijn zoals eerder in dit rapport betoogd en 
bewezen. Bestaande MERs en MKBAs leiden niet tot een eerlijke, open en gewogen 
maatschappelijk en politiek oordeel van plannen omdat de waarde van de natuur, van de sociale 
aantrekkelijkheid en van toekomstige economische systemen onvoldoende worden meegenomen. 
 
SBB doet terecht haar best om te laten zien dat haar plannen zeer veel waarde en potentieel 
hebben en als alternatief genoen moeten worden in de besluitvorming en voorbereiding van 
Ruimte voor de Rivier.  
 
5.2.2. Andere organisatorische aspecten 
 
Bij de plannen van SBB zullen een aantal bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden. De 
gemeentegrenzen lopen wellicht niet meer zo handig en zullen misschien veranderd moeten 
worden. Ook moet nieuwe wegbewijzering worden gemaakt en nog veel meer van dit soort 
zaken. Dit betekent een administratieve last, wat uiteraard geen factor mag zijn voor het al dan 
niet slagen van het project.  
 
Ook wordt er veel grond onttrokken van particulieren om de nieuwe rivier te realiseren. Dit 
betekent dat deze grond weer beheerd moet worden met publiek geld, wat gevolgen heeft voor de 
keuze van wie het mag gaan doen (het rijk, de provincie, de gemeenten -al dan niet samen met de 
EU-, natuuroganisaties, water- en recreatieschappen, dan wel andere publieke of publiek-private 
constructies, bijvoorbeeld een groenfonds, etc. Een positief punt van de plannen van SBB in dit 
verband is de eerdergenoemde mogelijkheid tot toegankelijkheid en openstelling van het gebied.  
 
Bestuurskundig gezien is de transitie naar publiekeigendom van groot belang omdat zo 
makkelijker andere gezamenlijke projecten gerealiseerd kunnen worden. Wanneer er bijvoorbeeld 
slechts één of twee eigenaren in een gebied zijn, dan is het makkelijker om een Europees project 
te starten dan met honderd particulieren. Daarnaast is de waterproblematiek al eeuwenlang bij 
uitstek het domein van publieke organen. De eerste (internationale) milieuafspraken vonden 
plaats tussen de VS en Canada voor het beheer van het Michiganmeer. (De eerste publieke taak in 
Europa ontstond rond brandbestrijding in de middeleeuwse (houten) steden). Het behoud en 
beheer van “common goods” vergt een gemeenschappelijke aanpak en organisatie. Toen dat nog 
niet het geval was kon, bij erg hoogwater, de dijk van een naastgelegen gemeente doorgestoken 
worden om zelf veilig gesteld te zijn. 
 
Ten aanzien van de financiering door de gemeenten van het (nieuwe) beheer, kan gezegd worden 
dat de duurdere appartementen aan het water (in de plannen van SBB) meer lokale belasting 
zullen opbrengen. Hierdoor nemen de gemeente-inkomsten toe wat een drive kan zijn om voor 
het plan van SBB te kiezen en zo meer geld beschikbaar te hebben om verdere ontwikkelingen te 
realiseren. 
 
5.2.3. Onzekerheid 
 
De gevoeligheid van de nieuwe rivier en haar dijken voor externe en interne onverwachte 
gebeurtenissen wordt hier bekeken. Wat is de gevoeligheid van het systeem om weerstand te 
bieden bij extreem gevaar door natuurgeweld, menselijk geweld, dan wel menselijk falen. 
 
We kunnen niet precies zeggen hoe groot de aan water verbonden risico’s zijn en hoe groot het 
aandeel van (te) hoog water daarin is. Het is duidelijk dat dijken ook kapot kunnen gaan door 
droogte of door terroristische daden of menselijk falen. Wanneer een dijk breekt bij hoogwater 



zijn de gevolgen enorm. Bij de SBB-variant van de nieuwe rivier komt het water een halve meter 
lager te staan dan als er geen by-pass zou zijn. Dit betekend veel minder water (en mogelijke 
schade). Daarnaast zorgt de compartimentering van het gebied dat er dan een kleiner gebied 
overstroomt, ook al loopt dit gebied wel sneller vol.  
 
De nieuwe rivier is een vrij natuurlijk systeem waardoor men minder van menselijk handelen 
afhankelijk is in een kritieke situatie. Deze interne stabiliteit is heel erg belangrijk, omdat er vrij 
vaak hoge waterstanden voorkomen en er bij elke handeling een fout gemaakt kan worden. Dit is 
met bergende stroming van SBB niet het geval, de rivier stroomt zelf mee en er hoeft geen timing 
of overleg plaats te vinden over het al dan niet sluizen openen/noodoverloopgebieden in te 
schakelen. 
 
5.3. “Branding” en “marketing” 
 
Door het creëren van een gebied met natuur die nationaal en Europees aantrekkelijk is dan wel 
een begrip wordt (zoals de deltawerken, de wadden of zeer ecologisch aangelegd Rijn-
Donaukanaal in Duitsland), kan het gebied een eigen gezicht en identiteit krijgen en kan het als 
zodanig “verkocht “ worden aan een publiek in binnen- en buitenland. In het Engels spreekt men 
van “branding” en “marketing”. In een studie van Alterra is gekeken naar hoe organisaties en 
gemeenten die natuur “aanbieden” omgaan met de vraag naar natuur. Net als bij andere goederen 
en diensten waarvoor er vraag en  aanbod is, moeten natuurbeherende organisaties een eigen 
(strategisch en marketings)plan hebben omdat de middelen schaars zijn en de vraag ernaar in 
voortdurende verandering is. 
 
Een mooi en goed beheerd gebied is van enorm belang voor burgers en bestuur, in een land dat 
steeds voller en rijker wordt. De vraag naar kwaliteit in Nederland is nog steeds groter dan het 
aanbod, hetgeen men kan aflezen aan het feit dat de prijzen van een modaal huis in Nederland, 
met wat extra kwaliteiten zoals een tuin of uitzicht, veel hoger is dan in de ons omliggende 
landen. 
 



6          Samenvatting en conclusies 
 
6.1.  Samenvatting 
 
In dit rapport is een methodiek ontwikkeld en toegepast om de plannen van SBB voor de nieuwe 
rivieren, en dan met name in de Lingewaarden te beoordelen. 
 
Hoofdstuk 1 gaf een kort overzicht van de waarderingsmethodieken die in Nederland gebruikt 
worden bij de beoordeling van effecten van infrastructurele projecten (en het maatschappelijk 
debat daaromheen). Conclusie is dat er nog steeds veel te weinig gegevens zijn over de fysieke en 
monetaire effecten van projecten en maatregelen op de natuur. Ook de effecten van grote 
(water)werken op socio-economische variabelen, zoals beleving van mensen en hoe natuur een 
nieuwe regionale economie mogelijk maakt zijn weinig bekend. Er moet in die zin altijd heel 
goed gelet worden op het feit dat veel zogenaamde MKBAs (maatschappelijke kosten en baten 
analyses) in feite geen MKBAs zijn maar gewone analyses van (korte termijn) financiële effecten. 
Daar komt bij dat vaak waarderingstudies worden gemaakt van alternatieve maatregelen of 
infrastructurele werken, terwijl men de effecten van een ingreep moet vergelijken met de scenario 
waarbij niets wordt gedaan, ook wel de “nul scenario” of de “business as usual scenario” 
genoemd. 
 
Op de hoogte van al deze beperkingen, wilde SBB toch een socio-economische beoordeling van 
haar plannen voor de nieuwe rivieren hebben. In dit rapport is dan ook een methodiek ontwikkeld 
waarmee SBB haar eigen plannen en die welke naar voren komen in het kader van de PKB 
Ruimte voor de Rivier kan toetsen. Alle mogelijke effecten van de plannen voor “Bergende 
Stroming’ van SBB zijn geïdentificeerd en toegepast op de plannen in de Lingewaarden. 
 
Er is gekozen om niet alleen ecologische, economische en sociale effecten te identificeren en 
daaraan te toetsen (de drie “normale” indicatoren voor duurzaamheid) maar er is ook een vierde 
invalshoek gekozen, en wel de bestuurlijke. Dit is gedaan omdat bij waterproblemen  in 
laaggelegen Nederland, het van groot belang is dat snelle en veilige besluiten genomen kunnen 
worden, dan wel dat er gekozen kan worden voor een meer zelfregulerend systeem (zoals het 
SBB plan). In dat kader is ook ingegaan op de noodzaak van een meerlagen planning, waarbij de 
fysieke ondergrond leidinggevend zou moeten zijn (onze waterhuishouding in de toekomst). 
Daarna kan de keuze gemaakt worden over infrastructurele netwerken (bv vervoer) en dan pas 
over type en omvang van de occupatie. In het gebied Arnhem- Nijmegen lijkt het omgekeerd te 
gaan: volgens de Nota Ruimte mogen daar 25 duizend nieuwe woningen gebouwd worden. Als 
die er eenmaal zijn, dan kan men niet meer kiezen voor echte ruimte voor de rivier! 
 
Ook is in dit rapport gepleit om niet alleen naar korte termijn economische effecten te kijken, 
maar eveneens naar minder grijpbare langere termijn effecten: een gebied dat investeert in mooie 
natuur kan rekenen op elan en aantrekkingskracht, bv voor mooi wonen en bepaalde economische 
activiteiten die allure vereisen dan wel direct verbonden zijn aan natuur zoals recreatie, agrarisch 
natuurbeheer en groene diensten. 
 
De voor SBB in dit rapport ontwikkelt beoordelingskader, de matrix van socio-economische, 
bestuurlijke en ecologische aspecten waar burgers, organisaties, beleidmakers en bestuurders naar 
zouden moeten kijken bij de beoordeling van plannen voor (nieuwe) rivieren, wordt gegeven in 
Bijlage 1. De variabelen uit deze vier perspectieven worden in hoofdstukken 2-5 gebruikt bij de 
beoordeling van de plannen van SBB voor de Lingewaarden. 
 



De conclusies uit deze toetsing worden hieronder gegeven.  
 
6.2.      Conclusies 
 
-Voordelen van de plannen van Staatsbosbeheer 
De pluspunten van de plannen van SBB liggen vooral op het vlak van natuur, sociaal welzijn en 
in termen van een toekomstige “nieuwe” regionale economie, die meer is gebaseerd op de natuur.  
 
Kwantitatieve onderbouwuing 
-Deze genoemde effecten zijn juist het moeilijkst te kwantificeren. Toch hebben we betrouwbare 
cijfers kunnen geven die de waardevermeerdering van huizen gelegen aan water laten zien.54 Ook 
zijn gegevens gepresenteerd over hoeveel geld een gebied met mooie natuur naar zich toe trekt 
(vanwege met name de toeristen en dagjesmensen)55. Ook hebben we gewezen op een 
Interregproject dat over transitie naar de nieuwe economie gaat waar we zien hoeveel het kost om 
een gebied te herstellen, als het eenmaal zijn kwaliteiten heeft verloren omdat een functie 
(meestal de economische) teveel is gaan domineren.56 

 
-Draagvlak 
Om de plannen van SBB meer draagvlak te geven bij burgers, beleidmakers en bestuur, zullen 
een aantal aspecten ervan met belanghebbenden verder uitgewerkt en besproken moeten worden. 
De resultaten uit dit rapport kunnen daarbij zeker gebruikt worden. 

 
-SBB zou moeten proberen om meer draagvlak voor haar plannen te krijgen bij burgers, beleid en 
bestuur. Dit kan ze doen door de resultaten van de door haar aanbestede studies (bij Alterra/Delft 
Hydraulics,  Royal Haskoning en Regenboog Advies) onder de aandacht te brengen van publiek 
en politiek. We denken ook dat een conferentie met o.a. de participatie van ons Nationaal 
Landschapsarchitect Dirk Symons een goed idee zou zijn.  
 
-Beoordeling en dialoog over alternatieven 
SBB zal de hier uitgewerkte en toegepaste methodiek kunnen gebruiken om andere plannen, 
bijvoorbeeld die welke voortkomen uit het proces rond de Planologische Kernbeslissing Ruimte 
voor de Rivier, op eenzelfde manier te beoordelen. Een dergelijke vergelijking zal voor het 
publiek, maar ook voor beleidmakers en bestuur meer transparantie geven t.a.v. de mogelijke 
opties en hun merites. 

 
Aanbevelingen 
-Omdat Milieueffectrapportages (MERs) en Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBAs) 
de indruk wekken dat ze erg wetenschappelijk zijn, terwijl de kwantificering van de effecten op 
natuur en landschap en sociaal welzijn zeer onderbelicht en zwak is, moet SBB de verleiding 
weerstaan om op dat niveau haar plannen te willen verdedigen. SBB zou eerder een eigen 
methodiek naar voren kunnen brengen, waarmee ze haar eigen plannen en overige voor Ruimte 
voor de Rivier met elkaar kan vergelijken.  
 
-Een grotere samenwerking in termen van overleg en dialoog met Rijkswaterstaat kan wellicht 
zijn vruchten afwerpen. 
 
Wageningen, 11 november 2004  
                                                 
54 Vreke en Bervaes (2004). 
55 Berends en Vreke (2002). 
56 Berends en van Schagen (2004) 
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        BIJLAGE 1 
          Plannen Lingewaarden Staatsbosbeheer 

MATRIX VAN GEIDENTIFICEERDE EFFECTEN 
© Regenboog Advies, Wageningen, www.regenboogadvies.nl  
 

Ecologische Perspectief Economische perspectief Sociaal perspectief Bestuurskundig perspectief 

Natuurtype Sectoren   Imago van het gebied    Plankundig 

  - Trademark     - Planningsmethode 

Areaal 1   Delfstoffenwinning     - Aantal direct betrokkenen: 

   - Klei, zand, grind Veiligheid            Bewoners 

Natuurwaarde      - Werkelijke veiligheid            Bestuurlijke partijen 

Verticale samenhang 2   Landbouw    - Gepercipieerde veiligheid    - Aantrekkelijkheid concept 

- biodiversiteit, aantal soorten    - Huidige kavelsituatie      - Termijn 2030-2050 
   - kritische soorten, zeld- 
     zaamheid    - Areaal Cultuur    - Technologische ontwikkeling 

    - Productie    - Archeologie   

Horizontale samenhang    - Versnippering    - Cultuurmonumenten Organisatie 
   - EHS, ruimtelijke samen- 
     hang      - Landbouw    - Wijziging Bestemmingsplannen  

Cyclische samenhang 3  Diensten 
   - Andere dragers van het  
     landschap          landbouw naar natuur 

  Recreatie      - Wijziging publiek - privaat  

Natuurlijke vervangbaarheid    - land- oever en waterrecreatie Landschap     - Wijziging inkomsten 

     - verblijfsrecreatie Structuur 
 
 

Water kwaliteit en kwantiteit Natuurbeheer 
- Leesbaarheid van de  
   structuur  

 
Gevoeligheid 

   - drinkwater      - Openheid    - Gevoeligheid voor terrorisme 

   - landbouw 4  Overige bedrijvigheid    - Scheiding stad land    - Gevoeligheid menselijk falen 

   - retentiemogelijkheid Investeringsklimaat    - Type natuur           timing en overleg 



   - recreatiemogelijkheid    - versnippering     

Grondwaterstand    - concurrentie Toegankelijkheid  Branding en marketing 

Kwantiteit Benedenstrooms     - Fysieke toegankelijkheid    - Mogelijke financiering 

  Grondprijs    - Sociale toegankelijkheid            IRMA, Interreg 3b, LIFE 

Luchtkwaliteit  
- Cognitieve toegankelijk-  
   heid     - Mogelijke innovaties 

CO2 vastlegging Nieuwe bedrijvigheid 
- Juridische toegankelijk- 
   heid  

      

Luchtverontreiniging Infrastructuur Beleving   

   - Landbouw Grond    - Water  

          Stank    - Wegen          Seizoenen  

   - Verkeer    - Recreatieve routes          Schoonheid   

          Lawaai    - Kunstwerken          Ontzag   

          CO2    - Spoor    - Groen   

    - Ecoducten, verbindingszones         Aanwezigheid    

Bodemkwalitiet          Afwisseling in begroeing   

Bodemsamenstelling Water     

   - A- biotische diversiteit    - Watersysteem Sociale aantrekkelijkheid   

   - Slib uit rivieren    - Rivieren, dijken Leefbaarheid   

     
   - Diversiteit omgevings- 
      aanbod   

  Wonen    - Voorzieningen:   

     - Waarde woningen            Winkels   

     - Verplaatsingen woningen            Scholen   

     - Nieuwe woningen            Artsen   

   
           Recreatiemogelijk-   
           heden   

  Woon-werk verkeer    - Zekerheid/continuiteit    

     - auto, fiets    

     - ontsluiting, reistijd Bevolkingssamenstelling   

     - files    - Sociale cohesie   

      - Welvaartsverdeling   

     - Aantal boeren   



 
 


