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Geachte heer Van Maanen,
Naar aanleiding van de aanstaande dijkverzwaringsmaatregelen en de eerste voorkeursvarianten
inzake de uitvoering en locatie van dijkverzwaring is Blom Ecologie B.V. door u verzocht een
oriënterende verkenning uit te voeren naar ecologische waarden rond het dijkvak, gelegen tussen de
dijkpalen 150 en 154, ofwel dijkvak 28. Deze dijkverzwaring zal met name op dit deel van Opijnen grote
impact hebben, aangezien de Waaldijk hier vanouds met een grote noordwaartse bocht de Zandstraat
dicht nadert. Daardoor is ter plekke van de daar gelegen erven Zandstraat 58, 60, 61 en 114 de ruimte
tussen Waaldijk en Zandstraat relatief beperkt. Doordat buitendijkse percelen zijn opgenomen in
Natura 2000 kaarten met het benoemen van locaties daarin in van natuurdoeltypen, is door regelgeving
het aantasten daarvan gebonden aan strikte voorwaarden. Een uitwerking daarvan is de ADC toets.
Kort samengevat als volgt te omschrijven:
• Zijn er Alternatieve oplossingen met minder gevolgen voor het gebied?
• Zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het moet doorgaan?
• Als er geen alternatieven zijn, maar wel dwingende redenen van groot openbaar belang, dan moet
er Compensatie plaatsvinden.
Hoewel deze toets in essentie geen belangenafweging kent is het in redelijkheid en billijkheid wenselijk
om de effecten van maatregelen naast elkaar te beoordelen. Deze check heeft tot doel de omgeving te
beschrijven en daarbij proportioneel aan te geven wat mogelijke effecten zijn.
Deze rapportage is een check, een eerste verkenning. Door opdrachtgevers is (nog) niet verzocht om de
conclusies te staven met tellingen, veldonderzoek etc. Dit gezien de korte tijdspanne en de
zorgvuldigheid die een dergelijk onderzoek vergt

1. Binnendijkse kwaliteiten
Rijksmonument Zandstraat 60
Aan de Zandstraat 60 te Opijnen is een historisch boerenerf gesitueerd. Het complex bestaat uit 1
schuurberg een twee 5-roedige hooibergen en een T-boerderij. Aan de achterzijde van de woning, tot
aan de teen van de Waaldijk, is er sprake van een ruim opgezette hoogstamboomgaard met oude, veelal
bijzondere fruitrassen. De schuur en hooibergen hebben een Rijksmonumentale status, de woning
betreft een gemeentelijk monument. De gebouwen dienen derhalve duurzaam geconserveerd te
worden. Het boerenerf, de hoogstamboomgaard aan de achterzijde maken integraal onderdeel uit van
dit bijzondere complex.
Naast de cultuurhistorische waarde heeft het complex een bijzondere ecologische waarde. Oude
fruit(boom)gaarden vormen ecosystemen voor typische soorten waaronder steenuil2 en vleermuizen. In
de hooiberg is een nestlocatie van steenuil aanwezig die sinds enkele jaren in gebruik is. Voor rosse
vleermuis en ruige dwergvleermuis vormen oude bomen met holte een geschikte vaste rust en
verblijfplaats. De boomgaard vormt in diverse jaargetijden een uitermate geschikt foerageergebied voor
vleermuizen omdat veel insecten leven in en rond een hoogstamboomgaard. Daarnaast ligt de
boomgaard naast een dijklichaam. Vleermuizen gebruiken lineaire structuren in het landschap om zich
te oriënteren tijdens het foerageren en migratie. Het is dan ook de reële verwachting dat de boomgaard
onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van onder andere: rosse vleermuis1, ruige
dwergvleermuis1, gewone dwergvleermuis1, laatvlieger1 en gewone grootoorvleermuis1.
Zwarte populier
Aan de voet van de Waaldijk t.p.v. huisnummer Zandstraat 60 is een zwarte populier gesitueerd. De
boom is 111 jaar oud, heeft een markante solitaire positie en is optische beoordeeld in goede conditie
(Simen Brunia van Bomencheck heeft dit beoordeeld, taxatierapport is aanwezig).
De zwarte populier is een typische inheemse soort van zachthout-ooibossen, bossen die vroeger van
nature voorkwamen langs oevers van dynamische rivieren. Desbetreffende boom heeft een hoge
zeldzaamheidswaarde en komt nog maar weinig voor in Nederland en geldt als de meest bedreigde
inheemse boomsoort van Europa. Met name met betrekking tot het behoud van variatie in de inheemse
genenpool is dit een waardevol exemplaar. Een zwarte populier in combinatie met een
hoogstamboomgaard is eveneens vanuit cultuurhistorische oogpunt waardevol en uniek in Gelderland.
Deze zwarte populier is opgenomen in het landelijk register van monumentale bomen.
In de boom zijn holtes aanwezig die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen en holtebroedende
vogels zoals spechten. De zwarte populier is een kenmerkende soort voor het rivierengebied en heeft
derhalve een functie voor fauna die voorkomen in het gebied. Dit betreffen ondere anderen insecten,
vogels en vleermuizen1.
Woningen Zandstraat 50 t/m 114
De woningen en erven aan de Zandstraat 50 t/m 114 bieden zowel voor algemene als beschermde flora
en fauna geschikt leefgebied. Structuurrijke terrein delen bieden naar verwachting geschikt verblijfvoortplantings-, overwinterings- en foerageergebied voor zoogdieren (muizen, egel, marterachtigen),
amfibieën (gewone pad, rugstreeppad1, groene kikker, bruine kikker, kleine watersalamander en
kamsalamander1), insecten, vogels (o.a. algemene tuinvogels, ooievaar2, kerkuil2, steenuil2, sperwer2 en
in beperkte mate watervogels). In de schuur op het erf van de Zandstraat 60 is overigens een broedgeval
van steenuil bekend.
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Betreft Habitarichtlijnsoort
Betreft Vogelrichtlijnsoort

Historische lintbebouwing
De woningen en erven aan de Zandstraat 50 t/m 114 maken onderdeel uit van historische
lintbebouwing. Zowel het straatbeeld op de Zandstraat als het beeld vanaf de Waaldijk en inrichting
van de erven en percelen maken integraal onderdeel uit van de historische context en de beleving
hiervan. De binnendijkse dijkverzwaring heeft een grote impact op de fysieke verschijningsvorm,
beleving van het landschap en de historische kwaliteit. Met name om dat na de dijkverzwaring
onomkeerbare ingrepen hebben plaatsgevonden. Daarnaast mag de dijk en steunberm niet ingeplant
worden om eventueel het oude beeld enigszins te herstellen.
Deze cultuurhistorische waardevolle en deels monumentale ensembles tonen, als een van de laatste
binnendijkse en nog redelijk intacte erven, het karakteristiek, historische beeld van het Betuwse
dijklandschap.

Figuur 1. Aanwezige hoogstamboomgaarden binnendijks (geel gearceerd).

2. Buitendijkse kwaliteiten
Natura2000gebied Rijntakken
Buitendijks ligt het Natura2000 gebied Rijntakken. Het gebied wat ter plaatse, eventueel onderdeel
uitmaakt van de dijkverzwaring bestaat uit een schouwpad langs de teen van de dijk, enkele
houtopstanden, een greppel en enkele extensief beheerde (kruidenarme) graslanden die worden
begraasd door roodbont rundvee en pony’s.

Figuur 2

Bij een buitendijkse dijkverwzaring worden werkzaamheden uitgevoerd in het Natura2000 gebied
Rijntakken (groen gearceerd).

Habitattype H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)
Ter hoogte van de beoogde dijk uitbreiding bevindt zich een relatief smalle strook met enkele wilgen,
riet en meidoorn. Deze strook is aangemerkt met het habitattype H91E0A.
Er zijn twee type vochtige alluviale bossen in het rivierengebied die onder het habitattype H91E0 zijn
inbegrepen:
Subtype A: Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen): Rivierbegeleidende zachthoutooibossen
(verbond Salicion albae);
Subtype B: Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) : Rivierbegeleidende Essen-Iepenbossen
(verbond Alno-Padion);
De alluviale bossen in het rivierenlandschap (van subtype A en B) van ons land zijn van groot
internationaal belang. Daarbij is het zachthoutooibos (van subtype A) over een relatief grote
oppervlakte vertegenwoordigd. Van het habitattype H91E0A is binnen het Natura2000 gebied
Rijntakken 121,87 hectare aanwezig (opname 2015). De oppervlakte van het deel wat na de eventuele
dijkverzwaring verloren gaat betreft 1.375 m2 oftewel een 0.14 hectare. Het relatieve aandeel betreft
0,1%.

Figuur 3

Bij een buitendijkse dijkverzwaring gaat een deel van het habitattype H91E0A verloren (rood
omcirkeld), het betreft 0,1% van het totale areaal in het Natura2000 gebied Rijntakken.

Figuur 4

De te kappen houtopstand, getypeerd als H91E0A.

Figuur 5

Fotografische impressie van de houtopstand die bij een
buitendijkse dijkverzwaring verloren gaat.

Het desbetreffende gedeelte houtopstand bestaat uit 5 hoge wilgen (ca. 10-12m hoog) en 10-15 lage
wilgen (ca. 4-6m hoog). De ondergroei bestaat uit zeer algemene flora welke plaatselijk wordt
gedomineerd door liesgras en haagwinde. Er zijn voor zover bekend en optisch beoordeeld geen
bijzondere natuurwaarden aanwezig. Langs de houtopstand ligt een greppel. De kwaliteit van de
houtopstanden is variabel, de meeste wilgen lijken in redelijk tot goede conditie.
Het is opmerkelijk dat de houtopstand is getypeerd met een habitatcodering en derhalve beschermd is.
Op veel plaatsen langs de teen van de dijk liggen vergelijkbare houtopstanden die geen
habitattypecodering hebben. Oftewel het habitattype is in een veel groter areaal aanwezig dan is
gedocumenteerd naar aanleiding van de habitatcodering.

Figuur 6

Langs de teen van de dijk zijn vergelijkbare houtopstanden, zonder habitatypecodering, aanwezig (foto
vanaf houtopstand richting oosten).

3. Samenvatting
Binnendijkse dijkverzwaring

Buitendijkse dijkverzwaring

Cultuurhistorisch

Geen draagvlak, waardevolle
objecten gaan verloren

Draagvlak onbekend, beperkte
aantasting van landschap

Sociaal

Weinig tot geen draagvlak,
diverse erven worden ernstig
aangetast

Draagvlak onbekend, beperkte of
geen aantasting van sociale
belangen

Juridisch

Bezwaren en zienswijzen te
verwachten. Mogelijk lange
juridische procedures

Aantasting Natura2000 gebied,
lange procedure. Maakt echter
onderdeel uit van
gecombineerde procedure

Economisch

Vergelijkbaar wat de kosten zijn
van de buitendijkse
dijkverzwaring.

Vergelijkbaar wat de kosten zijn
van de binnendijkse
dijkverzwaring.

Wet Nb (soorten)

In hogere mate aantasting
leefgebied en vast rust- en
verblijflocaties
Habitatrichtlijnsoorten en
Vogelrichtlijnsoorten

Beperkte aantasting algemeen
leefgebied van
Habitatrichtlijnsoorten en
Vogelrichtlijnsoorten

Wet Nb (gebieden)

Geen aantasting van beschermde
gebieden

Aantasting van Natura2000
gebied en kwalificerend habitat

Technisch (grondslag e.d.)

Onbekend

Onbekend

4. Conclusie
Gezien bovenstaande beoordeling verdient het aanbeveling om aanvullend onderzoek te doen naar het
belang en de waarde van de aanwezige locaties binnen Natura2000 en specifiek het ter hoogte van de
beoogde dijkuitbreiding bevindende strook met het habitattype H91E0A. Het is belangrijk om daarbij
mee te wegen dat in de nabije omgeving (al dan niet op kaart genoteerd) vergelijkende natuurdoeltypen
in ruime mate aanwezig of te compenseren zijn, waardoor het aantasten van het genoemde element
proportioneel ondergeschikt lijkt te zijn.
Dit in afweging met de aantasting van een uniek cultuurhistorisch en ecologisch waardevol gebied
binnendijks, met waardevolle en monumentale landschapselementen, cultuurhistorische bebouwing en
erfgoed welke voor flora en fauna een geschikt en waardevol leefgebied vormt.

We hopen u met deze notitie voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn horen we dat
graag.
Met vriendelijke groet,

Blom Ecologie bv,
ing. C.J. Blom

