
inloopbijeenkomst over  
krib- en oeververlaging langs 
het Pannerdensch Kanaal 
Op dinsdag 13 en 20 juni houdt Rijkswaterstaat een inloop-
bijeenkomst over de verlaging van kribben en oevers langs  
het Pannerdensch Kanaal. Tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u vrij 
in en uit lopen en zich op de hoogte stellen van de plannen.  
Op 13 juni in Ontmoetingscentrum Doornenburg (Kerkstraat 3, 
Doornenburg) en 20 juni in Café-Zalencentrum De Dijk  
(Kerkstraat 6, Pannerden). U bent van harte welkom.

et Pannerdensch Kanaal en de 
Nederrijn stromen niet goed door  
bij hoogwater. Hierdoor is het 

rivieren gebied gevoelig voor overstromingen. 
We verlagen kribben en gestrekte oevers, 
zodat het water makkelijker weg kan stromen. 
Hierdoor daalt bij hoogwater de waterstand 
op de Boven-Rijn straks met circa 5 centimeter 
en wordt het rivierengebied veiliger.

Voorstel aan de minister
Om tot die lagere waterstand te komen,  
heeft Rijkswaterstaat in de afgelopen periode 
diverse varianten van krib- en oeververlaging 
uitgewerkt. Tessa Hoogerwerf van Rijkswater-
staat:  ‘Afgelopen periode hebben we met 
diverse overheidspartijen naar de meest 
kansrijke varianten gezocht. Inmiddels zijn  
we tot 1 voorstel gekomen, het zogenoemde 

voorkeursalternatief, dat getoetst is op 
juridische en financiële haalbaarheid en de 
effecten op onder andere rivierkunde, milieu 
en natuur.’ Dit voorstel wordt nu verder 
uitgewerkt. De Minister van Infrastructuur  
en Milieu stelt het voorkeursalternatief in  
het najaar van 2017 vast. Vervolgens worden 
de plannen verder uitgewerkt en worden  
de benodigde vergunningen aangevraagd. 
Wanneer deze vergunningen ter inzage gaan  
is op dit moment nog niet duidelijk.

Meer vliegen in één klap
Daarnaast loopt een tweede spoor. Niet alleen 
Rijkswaterstaat heeft plannen in dit gebied, 
ook andere publieke- en private partijen 
hebben die. Zo wil VBI/Van Dalen hun 
bedrijventerrein verder uitbreiden, wil de 
provincie Gelderland hardhoutooibos 
aanleggen en wil de gemeente Lingewaard de 
Looveerweg verbreden en verhogen. Initiatief-
nemers werken zelf hun plannen verder uit. 

Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat zij wil 
onderzoeken of de eventuele opstuwing in  
de rivier die deze plannen veroorzaken, 
gecompenseerd kan worden met extra krib- 
en oeververlaging. We noemen dit ook wel 
'meekoppelen'. Op die manier kunnen deze 
plannen toch worden uitgevoerd zonder dat 
de waterveiligheid in gevaar komt. Voor de 
initiatiefnemers die willen meekoppelen 
betekent dit dat hun plannen op rivierkundig 
gebied eind juni 2017 uitgewerkt moeten zijn. 
Op die manier kan worden beoordeeld of 
meekoppelen wenselijk en haalbaar is.
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13 en 20 juni 2017: 

 

Meer informatie

Kijk op www.rijkswaterstaat.nl  
of bel 0800 - 8002 


