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Gemeente West Maas en Waal 
T.a.v. Burgemeester  
cc. Ans Mol, College en Raadsleden 
Dijkstraat 11 
6658 AG Beneden- Leeuwen 
 
Per mail: amol@westmaasenwaal.nl;  griffie@westmaasenwaal.nl; 
 info@westmaasenwaal 
 
 
Uw Kenmerk:  -- 
 
 
Betreft:  LET OP; Belangrijk moment Oplevering Over de Maas  

 
 

Dreumel, 31 maart 2022 
Geachte Burgemeester, 
Geachte mevrouw Mol,   
Geacht College en Raadsleden, 

-LET OP!- 

Het project Over de Maas is en wordt bijna opgeleverd.  
Voor zover wij weten wordt de Gemeente daarmee de probleemeigenaar van alle gestorte troep. 

Na alle commotie en daaropvolgende rapporten die het storten vooral achteraf goed moesten praten, 
komen we nu op een heel belangrijk moment. - In ieder geval - Het laatste moment dat we ernstige schade 
aan onze leefomgeving voor de komende jaren nog enigszins kunnen beperken.  

Als de oplevering niet goed is, zoals bij de Moleneindse plas het geval is - die plas is zo dood als een pier- is er 
een reëel risico van exoten (antitankgracht), toxische effecten (vervuilde bagger en wellicht granuliet), 
blauwalg en botulisme (dit door ondiep water met te veel nutriënten).  

Vanwege de enorme omvang van dit project kunnen de kosten voor de gemeenschap potentieel gigantisch 
zijn. 

Daarom willen wij als burgercollectief namens de burgers van West Maas en Waal -en ook alle aan de zijlijn 
betrokken burgers in de rest van Nederland-. Onze zorgen en inmiddels wantrouwen uiten over deze 
oplevering.  

Want: 
Wat zit en ligt er nou echt als leeflaag? En, Hoe dik is die leeflaag? En, Waaruit bestaat deze leeflaag? 
 
Wij willen daarom inzage in -en adviseren u dit te eisen van de projectontwikkelaar- het aantoonbare 
opleverbewijs dat: 

1. De leeflaag aantoonbaar is aangebracht; 
2. De leeflaag bestaat uit juist materiaal (schoner dan het sediment van de Maas?); 
3. De leeflaag voldoet (aan alle eisen); 
4. De instandhouding van de leeflaag ook voor langere termijn is geborgd (erosie door wind en bij 

hoog water/ lichten van de stuw). 
5. De huidige Over de Maas uitvoerder, verantwoordelijk is en blijft voor het onderhoud 

voortvloeiend alle gevolgen van het bewust importeren van gif, exoten, rotzooi, etc… 
6. Er voldoende geld bij de toekomstig instandhouder en beheerder is om dit allemaal na te leven. 
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Graag zien wij deze bovenstaande informatie tegemoet en openbaar, zodat wij, de burgers van West Maas en 
Waal, alle aan de zijlijn betrokken burgers in de rest van Nederland en eventuele materiedeskundige.  De 
gemeente verder kunnen adviseren en kunnen helpen met een risicobeperkende oplevering. 

Ter illustratie treft u in de bijlage nog enkele foto’s van de huidige stand van zaken bij het project Over de Maas. (Bijlage A) 
Deze foto’s zijn van 30-03-2022) 
 
 
 
Tot slot 
Wijzen wij u graag op de brief die wij hebben gestuurd aan de commissie I&W, omtrent het tweede onderzoek 
Granuliet over de Maas. (Bijlage B) 
 
Effecten granuliet: 
In de leeflaag bij over de Maas lijkt volop granuliet te zijn gebruikt (al dan niet vermengd met zand). Daarmee 
wordt het granuliet ook drager van het ecosysteem dat er zich moet ontwikkelen. Ook al behoort granuliet 
inmiddels tot de "Schoonste klasse grond" en kan het daarom wettelijk gezien als leeflaag worden gebruikt, 
lijken er toch diverse signalen te zijn dat het toch niet zo geschikt is als leeflaag. 
 
Enkele van deze signalen zijn.: 

1. De conclusie uit de review van Arcadis: “Dit signaal van de bio essays betekent niet per se een 
relevant effect, maar zou kunnen betekenen dat granuliet mogelijk minder geschikt is als drager 
voor specifieke ecosystemen of natuurdoeltypen." 

2. Recente kritiek op het gedrag van granuliet in het water door Deltares en het RIVM (dat wordt 
opnieuw onderzocht!) 

3. Het armoedige onderwaterleven en karige begroeiing (na meer dan vier jaar) op granuliet in de 
Moleneindse Waard (zie bijlage B). 

Wij raden de gemeente aan de conclusies van Deltares en het RIVM af te wachten alvorens granuliet in 
de leeflaag te accepteren. 

 
We vertrouwen erop dat u uw gemeenschappelijke verantwoordelijkheid oppakt en hiernaar handelt,  
wij blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 

 

Burgercollectief de Dreumelse Waard,  

Gert-Jan van Engelen, Dré van Rossum, Harold Koolhout, Frans van Egmond 
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Bijlage A: 

Foto’s Project over de Maas
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Bijlage B;  

Brief burgers West Maas en Waal tweede onderzoek granuliet door Arcadis 
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

T.a.v. Staatssecretaris drs. V.L.W.A. Heijnen 

Postbus 20901 

2500 EX Den Haag 

 

Per mail: vivianne.heijnen@minienw.nl 
 

 

Uw Kenmerk:  30 015 - BRIEF #103 VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 

 

Betreft:  Inbreng commissievergadering voortgang granuliet van 7 april 2022  

 

 
Dreumel, 30 maart 2022 

Geachte mevrouw Heijnen, 

 
In het eerste rapport van Arcadis “Rapport review granuliet”, werd geconcludeerd dat er in de Moleneindse 

Waard, ondanks significante ecotoxicologische effecten van granuliet bij dierproeven, “geen sprake is van 

enig effect voor de mens en het ecosysteem” omdat er geen granuliet in de afdeklaag van het 

verondiepingsproject “Over de Maas” zou zitten.   

Kort na publicatie bleek echter uit onze eigen waarneming en uit een video-opname dat het granuliet toch 

aan de oppervlakte kwam, zowel op het land als in de waterbodem. 

In reactie op die waarnemingen, is door Arcadis, in opdracht van de Staatssecretaris, nog een tweede 

onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn beschreven in het rapport "Addendum review-onderzoek 

granuliet Over de Maas" en worden op 7 april 2022 besproken in de commissievergadering. Wij vragen u deze 

brief aan de commissie voor te leggen. 

Behalve dat het rapport onze waarneming bevestigt, dat het granuliet wel degelijk in de leeflaag zit en niet 

alleen diep in de grond, hebben wij onoverkomelijke bezwaren tegen de conclusies uit dit rapport, op 

inhoudelijke gronden. Deze bezwaren zijn geïllustreerd met foto’s omdat de meeste conclusies van Arcadis 

zijn gebaseerd op hun eigen zintuiglijke waarnemingen of op een gesprek met de ontzander. Gedetailleerde 

foto’s vindt u in de bijlagen en hyperlinks verwijzen naar externe bronnen. De bezwaren zetten we hierna 

kort uiteen. 

Niet onafhankelijk 

Het onderzoek is niet onafhankelijk omdat de enige externe bron Over de Maas CV is, die als toepasser van 

het granuliet, direct belanghebbende is. Verder heeft Arcadis er zelf ook belang bij om hun eerdere 

conclusies en interpretatie met dit tweede rapport te bevestigen.  

Geen sneeuw en hoogwater tijdens de monstername (peilbuis 103) 

In het Addendum review-onderzoek staat over de constatering (uit hun eerste rapport) dat er geen granuliet 

in de leeflaag zou voorkomen: "Deze aanname was gebaseerd op informatie van Over De Maas CV en onze 

eigen steekproeven tijdens perioden van sneeuw en hoogwater in de winter van 2020-2021."   

Hier worden twee suggesties gewekt : 

- Dat het niet voorkomen van granuliet in de leeflaag een “aanname” zou zijn en 

- dat het granuliet niet kon worden waargenomen door sneeuw of hoogwater.  

  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z20583&did=2021D43905
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z06294&did=2021D13878
https://www.youtube.com/watch?v=l1Dzb9nNvHg
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D43906&did=2021D43906
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D43906&did=2021D43906
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperlink
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Deze suggestie staat haaks op de werkelijkheid: De peilbuis 103 (waar het granuliet duidelijk aan de 

oppervlakte te zien is) is geplaatst op 21 januari 2021 

 

 Uit het verslag van de veldwerker die de monsters nam, blijkt dat de monsters ook toen (22 januari 2021) 

genomen zijn, zonder overigens melding te maken van granuliet aan de oppervlakte. Het granuliet zou alleen 

op grote diepte (10 tot 11 meter) zijn waargenomen. 

 

Maar die dag was de warmste dag van januari 2021 met een temperatuur van 12,9 graden.  

 

Uit het feit dat de peilbuizen zijn geplaatst op 21 januari en dat toen ook de monsters zijn genomen, kan er 

onmogelijk sneeuw hebben gelegen tijdens de steekproeven op de betreffende locatie rond peilbuis 103.  

Uit het fotoverslag van de monstername blijkt dat er ook geen sprake is geweest van hoogwater op die dag, 

hetgeen het onderzoek en de plaatsing van een peilbuis ook onmogelijk zouden hebben gemaakt.
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Waarom Arcadis voor het niet waarnemen van het granuliet aan de oppervlakte dit rookgordijn van sneeuw 

en hoogwater optrekt, is ons een raadsel. In ieder geval is het zeer kwalijk. Want de leeflaag zonder granuliet 

werd door Arcadis in het eerste rapport niet als een aanname gebracht, maar als een vaststaand en 

onderzocht feit: “Dit signaal van de bio essays betekent niet per se een relevant effect, maar zou kunnen 

betekenen dat granuliet mogelijk minder geschikt is als drager voor specifieke ecosystemen of 

natuurdoeltypen. In Over de Maas wordt granuliet afgedekt. Hierdoor speelt granuliet als drager voor het 

ecosysteem geen rol”. 

En de Staatssecretaris heeft het in de begeleidende brief van het eerste onderzoek door Arcadis en in de 

media dit nog eens benadrukt als reden om ons gerust te stellen. 

Er is wel zichtbare remming van het gewenste streefbeeld en natuurdoeltype door granuliet 

In het verslag staat dat er “boven de waterlijn veel begroeiing aanwezig” is en “Er zijn geen zichtbare 

verschillen tussen de soortsamenstelling direct op het bodemmateriaal dat het uiterlijk heeft van granuliet en 

op de overige delen van de afdeklaag”.  Dat alles op basis van een waarneming door Arcadis in september. 

Ook deze conclusies bestrijden wij op basis van onze eigen waarneming: de begroeiing is uiterst karig en 

zelfs in April (2021) nog beperkt tot minuscule vetplantjes, distels, algen en mossen. Waar het granuliet 

vrijkomt groeit niets. 

 

Dit beeld staat ook haaks op de doelen die Over de Maas zelf communiceert over de Moleneindse Waard: 

“Daardoor zal er een helder watermilieu ontstaan dat uitermate geschikt is voor planten en dieren”.  Ook in de 

waterbodem en in het water zijn er, vier jaar na oplevering in 2017, nauwelijks planten en dieren waar te 

nemen. Zo blijkt duidelijk uit recente opnamen onderwater en een vergelijking met de organismen in de 

nabij gelegen Vonkerplas die niet is verondiept.  

 

https://www.overdemaas.com/project-over-de-maas/plan-over-de-maas
https://youtu.be/UVa9G-77E_I?t=3424
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Dit beeld van beperkte ecologische ontwikkeling strookt ook met de conclusies uit het ecotoxicologisch 

onderzoek (bio essays) door Ecofide in opdracht van Arcadis (uit de bijlage van het eerste review rapport) 

waarin wordt gesteld: “de larvale (red. van de dansmuggen) groeisnelheid in alle granulietmonsters was 

significant lager dan in het referentie slib” en “deze lagere larvale groeisnelheid was niet alleen in de vier 

granulietmonsters te zien, maar werd ook waargenomen in het oudere granuliet”. En dat in een meetperiode 

van slechts twee weken. 

Er lijkt juist wel sprake te zijn van Erosie 

Arcadis is ook nogal stellig met de conclusie dat er geen sprake zou zijn van erosie op basis van een luchtfoto 

uit 2017 en hun eigen waarneming en logica. En ook hier hebben wij een andere waarneming. Als je de 

luchtfoto uit het rapport van de oplevering in juni 2017 vergelijkt met een opname van Google Earth een jaar 

later in juli 2018, lijkt er behoorlijk wat zand uit de afdeklaag te zijn weggespoeld en is er veel meer granuliet 

tevoorschijn gekomen.  

 

Wij vinden dat Arcadis dit belangrijke onderzoek niet op een deugdelijke manier heeft uitgevoerd en dat het 

verslag op een subjectieve manier is toegeschreven naar een gewenste uitkomst. Dit roept bij ons ook vragen 

op over de interpretatie door Arcadis van de resultaten van het eerste onderzoek en met name het 

ecotoxicologisch onderzoek op de larven van de dansmug in relatie tot een leeflaag die duidelijk anders van 

samenstelling is dan het rapport claimt.  

Daarom vragen wij u om dit addendum van Arcadis terug te trekken en een vervangend, echt onafhankelijk 

onderzoek uit te laten voeren. Dat geldt ook voor het het onderzoek naar de ecologische- en 

ecotoxicologische effecten van granuliet in de waterbodem en de interpretatie daarvan. Wellicht past het in 

het onderzoek door Deltares en het RIVM dat u recent aankondigde? Verder is het voor ons van belang omdat 

de veel grotere Westplas in het project Over de Maas binnenkort wordt opgeleverd. En dan moet de 

deugdelijkheid van de leeflaag, die ook daar vermengd is met granuliet, niet nog ter discussie staan. Want 

juist de nuttige functie van “natuurontwikkeling” legitimeerde het storten van granuliet.  

Hoogachtend, 

 

Burgercollectief de Dreumelse Waard,  

Gert-Jan van Engelen, Dré van Rossum, Harold Koolhout, Frans van Egmond 



Bijlagen | Plaatsing Peilbuis

Bron: Eigen fotomateriaal 18 April 2021 Moleneindse Waard

GRANULIET

GRANULIET



Bron: Arcadis Reviewonderzoek Granuliet Over de Maas - Bijlagenrapport

Bijlagen | Monstername Plaatsing Peilbuis



Bron: Arcadis Reviewonderzoek Granuliet Over de Maas - Bijlagenrapport G

Bijlagen | Monstername Fotoreportage



Schermweergave Google Earth juli 2018 – 1 jaar later

Bijlagen | Erosie 2017-2018



Bijlagen | Erosie 30 Maart 2022

GRANULIET

GRANULIET



Bijlagen | Veel begroeiing aanwezig? 

Bron: Eigen fotomateriaal 18 April 2021 Moleneindse Waard

18 APRIL 2021- BEGROEIING OP GRANULIET

18 APRIL 2021- BEGROEIING OP KLEI, OVERKANT VAN DE PLAS



Bijlagen | Veel begroeiing aanwezig? 

Bron: Eigen fotomateriaal 30 maart 2022 Moleneindse Waard

30 MAART 2022- BEGROEIING OP GRANULIET

30 MAART 2022- BEGROEIING OP KLEI



Bijlagen | Referentiebeeld begroeing in de 
Dreumelse Waard April 2021

Bron: Eigen fotomateriaal April 2021 Dreumelse Waard



Bijlagen | Leven onder water

Bron: WILDLIFE HOLLAND 5 CODE ROOD - Jeroworld – 2022 – Beelden uit 2021

MOLENEINDSE PLAS

VONKERPLAS

https://youtu.be/UVa9G-77E_I?t=3475

