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Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieu-effectrapport (MER) ten behoeve 
van de besluitvorming over het dijkverbeteringsplan Loenen-Dodewaard. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de 
Commissie aan. 

Het Polderdistrict Betuwe he eft er in het dijkverbeteringsplan voor gekozen om harde taludbe
kleding aan te leggen, op plaatsen waar in versterkte mate erosie van het buitentalud van de 
dijk te verwachten is door hoge stroomsnelheden in combinatie met het aanspoelen van zwerf
vuiI. Op basis van het MER, de gesprekken die zijn gevoerd tussen de provincie Gelderland, het 
Polderdistrict Betuwe en de Commissie en de aanvullende informatie, heeft de Commissie ge
constateerd dat er nog een leemte in kennis bestaat over de vraag of ook met graslandbekleding 
een voldoende veiligheidsniveau gegarandeerd kan worden op de plaatsen langs de dijk waar 
het Polderdistrict voor harde bekleding kiest. 
De Commissie steIt daarom voor, me de met het oog op toekomstige dijkverbeteringsplannen 
waar soortgelijke problemen zich kunnen voordoen, de Technische Adviescommissie voor de 
Waterkeringen om advies te vragen over de erosiebestendigheid van graslandbekleding. Uit dit 
advies zal moeten blijken oftaluds met graslandbekleding op alle plaatsen voldoende erosiebe
stendig kunnen zijn of dat in bepaalde situaties beter gekozen kan worden voor een harde 
taludbekleding. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvor
mingo Zij zal gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. 

Hoogachtend, 

<JI~.~::::. 

Secretariaat: Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht, tel.: (030) 234 76 66 
telefax: (030) 233 12 95 

voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Verbetering Waalbandijk Loenen-Dodewaard 

Correspondentie-adres: 
Postbus 2345 

3500 GH UTRECHT 



Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 

Waalbandijkverbetering Loenen - Dodewaard 

Advies op grond van artike17.26 van de We milieubeheer over het milieu-effectrapport over 

de Waalbandijkverbetering. dljkvak Loenen - Dodewaard. hm(O) 239-302. 

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland door de Commissie voor de milieu

effectrapportage; namens deze, 

de werkgroep m.e.T. Waalbandijkverbetering Loenen - Dodewaard 

de voorzitter 

/ - ~ 
~ .. --; dr~~orritsma dr. J.T. de Smidt 
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1. INLEIDING 

Het Polderdistrict Betuwe heeft het voornemen om de primaire waterkering 
Loenen-Dodewaard te verbeteren. Het dijkvak bevindt zich aan de noordelijke 
Waaloever. ten westen van Nijmegen en is gelegen in de gemeenten Valburg en 
Dodewaard. 
Ter ondersteuning van de besluitvorming over het dijkverbeteringsplan ex arti
kel 7 van de Wet op de waterkertng wordt milieu-effectrapportage (m.e.r.) uitge
voerd. 

Bij briefvan 7 januari 19971
] stelde het College van Gedeputeerde Staten van 

Gelderland. als bevoegd gezag in deze m.e.r.-procedure. de Commissie voor de 
m.e.r. in de gelegenheid advies uit te brengen over de inhoud van het milieu-ef
fectrapport (MER). 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. 2

]. 

Tijdens de toetsing heeft de Commissie voor de m.e.r. op 21 februari 1997 
(mede naar aanleiding van de ingekomen inspraakreactie) aan de provincie 
kenbaar gemaakt dat naar haar oordeel in het MER op het punt van de 
taludbekleding relevante informatie ontbrak. Zij heeft verzocht hierover 
aanvullende informatie te verschaffen. Op 28 februari heeft de Commissie deze 
informatie ontvangen als "nadere toelichting" op de projectnota/MER. Deze 
nadere toelichtlng heeft niet ter inzage gelegen. De Commissie heeft daardoor 
alleen de inspraak over het MER bij haar advies kunnen betrekken. De 
Commissie adviseert de nadere toelichting in het vervolg van de procedure 
alsnog openbaar te maken. 

De ComInissie heeft beoordeeld of het MER voldoende informatie bevat om het 
milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besJuitvorming en daarbij 
op grond van artikel 7.26 van de Wm getoetst: 

aan de richtlijnen voor het MER3
]. zoals vastgesteld op 1 april 1995 door 

Gedeputeerde Staten van Gelderland; 
op eventuele onjuistheden4

]; 

aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER5
]. 

Conform artikel 7.26 tweede lid (Wm) he eft de Commissie de via het bevoegd 
gezag ontvangen reacties op het MER. die schriftelijk zijn ingebracht. in be
schouwing genomen. Voor zover relevant zijn de reacties in dit advies verwerkt. 

In dit advies wordt in hoofdstuk 2 het hoofdoordeel over het MER gegeven en 
toegelicht. In hoofdstuk 3 geeft de Commissie opmerkingen over het MER met 
aanbevelingen die in het vervolg van de besluitvorming betrokken kunnen wor
den. 

1 Zie hijlage 1. 

2 De samenstelling hiervan is gegeven in hijlage 3 . 

3 WID, artikel 7.23, lid 2. 

4 WID. artikel 7.23, lid 2. 

5 WID, artike17.10. 
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2. 

2.1 

2.2 

OORDEEL OVER HET MER 

Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat het MER met de aanvullende informatie (de 
"nadere toelichting") voldoende informatie biedt om het milieubelang een 
volwaardige rol te laten spelen bij het besluit over de voorgenomen dijkverbete
ring van het dijkvak Loenen-Dodewaard. 

Toelichting 

Het MER laat duidelijk zien dat vanuit de visie op de dijkversterking de alterna
tieven logisch en consistent zijn opgebouwd. Daarbij is een volwaardige plaats 
gegeven aan de LNC-aspecten en de functies. 
Op het punt van de taludbekleding heeft de Commissie'om aanvullende infor
matie gevraagd. Over vrij grote delen van het buitentalud is gekozen voor een 
harde taludbekleding. Op een aantal plaatsen waar de dijk een uitstekende 
kaap vormt, liggen landschappelijke overwegingen ten grondslag aan deze keu
ze. Op de overige delen heeft graslandbekleding echter vanuit ecologisch en 
landschappelijk oogpunt een dUidelijke meerwaarde. Voor deze delen is de 
noodzaak van harde bekleding in het MER onvoldoende onderbouwd. Daar
naast is geen informatie geleverd over de voor- en nadelen van grasland en har
de bekleding, en de toepassing van grasland en harde bekleding zijn niet tegen 
elkaar afgewogen. In het MER ontbreekt verder een variant waarbij zoveel mo
gelijk graslandbekleding is toegepast. 6J 
In de "nadere toelichting" heeft het Polderdistrict deze punten voldoende 
behandeld. In het MER en de nadere toelichting is de informatie gegeven die 
op dit moment mogelijk is. Op basis van het MER, de gesprekken die zijn ge
voerd tussen de provincie Gelderland, het Polderdistrict Betuwe en de Commis
sie en de nadere toelichting, heeft de Commissie geconstateerd dat de kennis 
die nodig is om te beoordelen of op de plaatsen waar het Polderdistrict voor 
harde bekleding kiest een graslandbekleding ook voldoet, echter nog niet 
aanwezig is. Op dit punt bestaat derhalve naar de mening van de Commissie 
thans een leemte in kennis. Er zijn verscheidene publicaties7J die aantonen dat 
taluds flauwer dan 1:2,5 die bestaan uit klei met een zandgehalte van minder 
dan 50% en waarop een natuurtechnisch beheer wordt toegepast, voldoende 
sterk zijn voor dijktaluds in het bovenrivierengebied. Er is echter geen 
publicatie bekend die specifiek ingaat op de erosiebestendigheid van grasland
bekleding in situaties die zich op dit dijkvak voordoen, met plaatselijk hoge 
stroomsnelheden in combinatie met zwerfvuil. 

6 Zie ook reactie 4 (bijlage 4). 

7 Zie bijvoorbeeld: 
Aanleg en beheer van grasland Dp rivierdjjken. L.M. Fliervoet. 1992. 
Aanleg en beheer van rivierdjjken - Terugkeer van soortenrijk grasland door gerichte maatregelen. C.I.J.M 
Liebrand. 1996. 
Botanische samenstelling. oecologie en erosiebestendigheid van rivierdjjkvegetaties, F.J. van der Zee, 1992. 
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Van het Polderdistrict kan redelijkerwijs niet verwacht worden dat het op korte 
termijn in deze leemte in kennis voorziet. De Commissie heeft begrepen dat de 
provincie in haar besluit zal inspelen op deze leemte in kennis. 

3. AANBEVELINGEN VOOR DE VERDERE BESLUITVORMING 

3.1 Taludbeldeding 

In paragraaf2.2 is ingegaan op de keuze van de taludbekleding. Geconcludeerd 
is dat er een leemte in kennis bestaat over de erosiebestendigheid van gras
landbekleding in bijzondere situaties. Om deze leemte in kennis in de komende 
jaren in te vullen zal hierover aanvullende informatie moeten worden verzameld 
op basis van praktijkervaringen . 
• De Commissie adviseert de provincie om, als op plaatsen van dit dijkvak waar het 
Polderdistrict problemen met de erosiebestendigheid verwacht, graslandbekleding 
wordt aangelegd, een intensief monitoringprogramma uit te voeren dat erop is gericht 
te onderzoeken welke erosie optreedt op plaatsen met een graslandvegetatie. 

3.2 Planalternatief en MMA bij Waaldijk 12 (hmp 240,5) 

De dijk bij Waaldijk 12 ligt nu in een scherpe bocht rond de woning; de woning 
'verklaart' en markeert in feite de bocht in de dijk. In het planalternatief zal de 
woningvan Waaldijk 12 geamoveerd enherbouwd worden. De landschappelijke 
leesbaarheid van het nieuwe dijktrace wordt sterk verminderd door de te her
bouwen woning veel verder van de dijkkruin terug te leggen dan nu het geval 
is (de afstand was ongeveer 12 meter, wordt nu ongeveer 31 meter) . 
• De Commissie geeft in overweging om bij de verdere planuitwerking de woning 
dichterbij de kruin terug te bouwen op bijvoorbeeld een overhoogte aangebracht op 
het binnentalud of de binnenberm8

]. Op deze manier is winst te boeken ten opzichte 
van de huidige situatie en het MMA. 

3.3 Planalternatief bij Loenensche Kolk 

Vanuit een landschappelijke optiek zijn op deze locatie drie structuurkenmer
ken in het geding: 
A de zeer markante boogstraal in het trace; 
B de sterke relatie tussen dijktrace en het parkbos (de bomen groeien 'tegen' 

de dijk); 
C de buitendijkse kolk en het binnendijkse parkbos vormen in de boogstraal 

van het lengtetrace van de dijk een nieuwe poort. 
Uit het plan blijkt dat de sterke relatie tussen het dijktrace en het parkbos ver
loren gaat. Door de verflauwing van het binnentalud en de reservering voor een 

8 Zie ook: Aan de dyk gezet - dYkwoningen vroeger. nu en in de toekomst. M. Beek & M. Kooiman, 1996. 
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4 meter brede onderhoudstrook zal, ook na aanplant van een nieuwe bosman 
tel, het bos verder van de kruin komen te liggen. 
• De Commissie geeft in overweging om op dit deeltraject ook de 4 meter brede 
onderhoudstrook te beplanten, waardoor de afstand tussen het bos en de kruin van 
de dijk kleiner wordt. Hierdoor is het reeel te veronderstelien dat na 40 a 50 jaar een 
zelfde samenhang tussen de dijk en het bos bereikt zal zijn als in de huidige situatie. 

3.4 Mstemming met andere plannen 

3.4.1 Gebied tussen oude en nieuwe dijk (hmp 294-299) 

3.4.2 

Ret gebied tussen de oude en de nieuwe dijk ter hoogte van hmp 294 en 299 
maakt geen onderdeel van het plangebied uit. In het MER staat vermeld dat de 
uiteindelijke inrichting door derden gerealiseerd kan worden. Gezien de ligging 
tussen de oude en de nieuwe dijk, zal de bestemming en inrichting van het ge
bied zeer bepalend zijn voor de samenhang tussen deze twee dijken. 
• De Commissie adviseert de bij de bestemming betrokken overheid (gemeente, pro
vincie) sturing te geven tijdens de planvorming voor dit gebied, zodanig dat de land
schappelijke samenhang tussen de oude dijk, de nieuwe dijk en het tussengelegen ge
bied gewaarborgd wordt. De Commissie acht het van belang dat het open en groene 
karakter van dit gebied wordt gehandhaafd en planologisch wordt vastgelegd. 

Karrenspoor 

De gemeente Valburg onderzoekt de mogelijkheid om op de dijk een 'karren
spoor' aan te leggen om de verkeersveiligheid op de dijk te verbeteren. De Com
missie is van mening dat deze inrichting van de kruin ook vanuit landschappe
lijk oogpunt een meerwaarde heeft. 
• De Commissie adviseert het bevoegd gezag om te bevorderen dat de uitvoering van 
de plannen voor de verkeersafwikkeling op de dijk gelijk oplopen met de uitvoering 
van het dijkverbeteringsplan. 

3.5 Amfibieen 

Uit bijlage 1 blijkt dat in alle deelsecties een binnen-buitendijkse relatie be
staat tussen biotopen van amfibieen. In de uitvoeringsfase zal hiermee reke
ning worden gehouden (geen werkzaamheden in de trekperiode in het voorj aar), 
maar er zijn geen mitigerende maatregelen voorgesteld om verstoring van de 
trek na afronding van de werkzaamheden te beperken. Gedacht kan worden 
aan bijvoorbeeld doorgangen onder de weg op de dijk. 
• De Commissie adviseert om blijvende mitigerende maatregelen voor amfibieen in het 
plan op te nemen. 

-4 -
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BIJLAGE 1 

Brlefvan het bevoegd gezag d.d. 7 januari 1997 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies nit te brengen 

_G_ed_ep_u_te_e~_de_S_ta_te_n ___ _ " G ~LDcERLAN D 

Bezoekadres 

MandY' 
Amhem 

r~{O':'l$}359 9111 

posladres 

Postbus 9090 

6800 GX Amhem 

Commissie voor de milieu-effectrapporta 
Postbus 2345 

rfillil 45 &09 

¢~3599' s€ommissie VOO(ce 
~,r8lf 0 

3500 GH UTRECHT - milleu-Sffectrapportage 

nummer 

dOGsier 

kopis naar : 

- 7 januari 1997 
onderwerp 

- MW96 0 60656-6082027 

- Terinzagelegging projectnota/MER, ontwerp
dijkverbeteringsplan c.a. voor de waalbandijk, 
dijkvak Loenen-Dodewaard hm (0) 239-302 

Hierbij sturen wij u de projectnota/l1ER en het ontwerpdijkverbeteringsplan 
veor de var betering van de waalbandijk, dijkvak Loenen-Dodawaard, hm (0) 
239-3020 verder ontvangt u afschriften van de aanvragen voor de besluiten 
die nodig zijn met het oog op de uitvoering van dit plan an van de 
bekendmaking voor de terinzagelegging. 
De bekendmaking hiervan vindt plaats op 15 januari 1997 in enkele 
regionale en Lokale kranten en de staatscouranto 

De advisering door uw commissie an door de wettelijke adviseurs bevindt 
zlch op het kriti eke pad van de planning. Wij verzoeken u daarom zo snel 
als moge1ijk een advi'i's uiot te brengen over de projectnota/l1ER • 

c'~"y;on11) Gelderland .~./ r--' 0' U .... "$--;';~ ,04 l ~ ~o-:;;' 
or/\,.f), ~-. :.--: ~-- -

/ 0 I / . __ " 
_0 (_ 

voorzitter::""'=::;:::::-~:'=-::> ..---9ri££4:8r -

bijlagen: 
ontwerpdijkverbeteringsplan 
afschrift bekendmaking 
afschriften van aanvragen 

colI. 
code: YN/M9700125 

Inlichllngen blj dhr. K. Ver aa 

verzonden 

U 9 JAN. 1997 

doorklesnro 359 88 56 

Pc"tbank 869762. 
ABN.AMRO Amhem 63 50 26 483 

BNa ~-G,avenhage 28 50 10 824 

1/ 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 10 d.d. 15 januarl1997 

BEKENDMAKING 

Terinzagelegging en open bare zltting 

Dijkverbeteringsproject Waalbandijk, 
dijkvak Loenen-Dodewaard 
hm(O) 239-302 

Via deze bekendmaking willen wij U op de hoogte stellen van he! voomemen toC 

dijkveroc[ering I!!n de gefegenheld bieden hierop Ie reogeren. Bij dir projea zijn 
meerdere ovemeden betrokken. Daarom is a(gesproken dot al/e reacties nQor ~n 
adres zul/en worden verzonden Gedeputeerde Staten van Gelderlond vervullcn die 
coordinerende rol. De besluirvorming over de vcroetering van deze dijl< gebeurt op 
basis von de We! op ~c wocerkerlng. 

Het polderdlstrict Betuwe hecft voor de verbeterlng van de Wulbandijk, dijkvak 
Loenen-Dodewa.ard hm(O) 239-302 in de gemeenten Dodewaard en Valburg cen 
plan opgesteld. Dit ontwerp-dljkverbeteringsplan en de projec:tnoulmilieu
effectrapport (MER.) zlin gereed. T evens heeft het polderdlstrict aanvngcn voor 
vergunningen e.d. Inge~ iend blj de betrokken overheden. 

Het gau om de volgende aanvragen met het oog op de uitvoering van de 
dijkverbeterlng: 
- Wet verontreiniglng oppervlakteW<ltervergunning voor opslag verontreinigde 

grond; __ 

- Wet verontrelniging oppervb.ktewatervergunning voor verwerken van 
se4;undaire bouwstoffen; 

- Vcrgunning Rivicrenwet, tcn bchoeve van onder andere het rivierwaarts 
verplaatsen V1n het tn.c~ en het -aanbrengen van een depot voor de opslag van 
klasse IV specie en het lanbrengen van beplandng; 

- Kapvergunnlng (gemeente Vllburg); 
- Aanlegvergunnlng voor de dijkcn (gemeente Valburg); 
- Wet milieubeheervergunnlng voor het plaatsen van een mobiele 

puinbreekinstallatie; 
- Sloopvergunning voor het pand aan de Waalbandijk 12: 
- Kapvergunning (s:,emeenle Dodewaard); 
- Aanlegvergunning voor de dijkcn (gemeente Dodewaard); 

- Vrljstelling als bedocld in artikel 19 wet RUimteli;ke Ordening, 
ten behoeve van werwamheden in afwijking van het bestemmingsplan; 

- Vrijnelling als bedoeld In artikel 50 lid 5 van de Woningwet, ten behoevc van de 
wederopbouw van het pand Wa31bandijk 12. 

Terinzagelegging 

I 
Het ontwerp-dijkverbeteringsplan en de bijbehorende projectnotafMER en de 
genoemde aanvrdgen, liggen van 16 januari 1997 tot en met 12 rebruar; 1997 ter 
inzage In: 

- het ambuhuis van l1et polderdistrict Betuwe, Dorpsstraat 8 te EISl (Gld), op 
werkd;agen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00·uur; 

~ het gemeentehuis van Dodewaard. Pluimenburgsestraat 19 tC Dodcwaard, 
np werkdagen 'nn 08.30 tot 12.00 uur en op woensdagmlddag van 16J O tot 
18 ,00 uur; 

- het gemeentehuis van V3lburg, Europ3laa~ I tt!: Andelst. op werkdagen 
van 09.00 tot 12.00 uur; 

- de Bibliotheek van het Huis der Provincie. Markt I r te Amhem, op werkdagcn 
van 08.30 tot 16.30 uur. 
Htl ontwt.".~ilkverbetcringsplan en de pt"cje.nnoWMER zijn lcgen kon.pn , lC 
be.s t4!.Ul/ln ~an tlel Projectbureau dij kYefbcuulnJ: \I'~n de p rovindr: Gtldenand' 
{t,ft ondcrr;U.~nd teldoonnummer}. Indie." u nltt In ~tlil bent tljde.nJ. Iu.n(OOI"\J.r~n 
de (cr I",uf!~ &,oetllgde stukken In te t.i1:l1. d ;an k,un\ u cwoneens conUct opl'lcman 
nlt l d lt OO.f(!::IIo. 

Schrirtelijke lienswijzen 
Bij dit project zijn meerdere overheden betrokken. Daarom is ~,(gesproken dar aUe 
reacties nalr een ad res worden ven:onden. U kunt tot en met 11 fcbruari 1997 bij 
Gcdeputecrde Staten van Geldcrland schrir[elijk rcagcren . 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
Dienst Milieu en Water 
Projectbureau dijkverbetering 
Posthus 9090 
6800 GX Arnhem 

Gn.ag onder vermelding van nummer MW96~60656. Wi; verzoeken u bovendien 
bovenun de brier aan te geven op welk onderdeel u re.ageert. Overigens kan 
ledereen die zienswijzen inbrengt verzoeken om zijnlhur persoonlijke gegevens 
niet bekend te maken. 

Mondelinge zlenswijzelopenbare zitting 
Behalve schriftelijk kunt U ook mondeling reagcfen. Hiervoor wordt op maandag 
20 januari 1997 een openbare zitting georganiseerd in het Chr. Verenigingscenlrum 
Herveld. Tielsestrnt 183 te Herveld. Vertegenwoordigers van betrokken over
heden zijn aanwczig om uw vragen te be.antwoorden. De 'lilting begint om 19.30 uur . 

U wordt verzocht zoveel mogelijk gebruik tc maken van deze zitting. wanncer u uw 
zienswijze uitsluitend mondeling wilt indiencn. 

Nadere in(ormatie 
V~~r nadcre in{ormatie over bovcn'lermeld dijkvcrbeteringsproject kunt u l.ich 
wenden tot de provincie Gelderland, Projectbureau dijkverbetcring. de hcer 
K. Veraa. tel. (026) 359 B8 56. 

Arnhem, 10 januari 1997 - nr. MW96,60656 

pro vl ne ie 

GELDERLAND 
Gedeputeerde Stolen 'Ian Gelder/and 
j . Kamminga - 'l'aarzitter 
dt'1. C.PAG. C,osborn - griffier 
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BIJLAGE3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Polderdistrict Betuwe 

Bevoegd gezag: college van Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Besluit: goedkeuring dijkverbeteringsplan ex artikel 7 van de Wet op de waterkering 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: 12.1 

Activiteit: Ret dijkvak Loenen-Dodewaard van hmp 239-302 is voldoende hoog, maar plaatse
lijk niet voldoende stabiel. Verder is geconstateerd dat bij hoog water zand onder de dijk kan 
wegspoelen. Delen van het buitentalud zijn erosiegevoelig en/of in te grote mate waterdoorla
tend. Om deze problemen op te lossen heeft het Polderdistrict een dijkverbeteringsplan opge
steld. 

Bijzonderheden: Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan de provincie kenbaar gemaakt dat 
het MER op het punt van de taludbekleding onvolledig is. Voor dat onderdeel heeft zij om aan
vullende informatie verzocht. In het MER en de aanvulling informatie (de "nadere toelichting") 
heeft het Polderdistrict de informatie gegeven die op dit moment mogelijk is. Op basis van het 
MER, de aanvullende informatie en gesprekken die zijn gevoerd tussen de provincie Gelderland, 
het Polderdistrict Betuwe en de Commissie, heeft de Commissie geconstateerd dat de kennis die 
nodig is om te beoordelen of op de plaatsen waar het Polderdistrict voor harde bekleding kiest 
een graslandbekleding ook voldoet, echter nog niet aanwezig is. Op dit punt bestaat derhalve 
naar de mening van de Commissie thans een leemte in kennis. Er zijn verscheidene publicaties 
die aantonen dat taluds flauwer dan 1 :2,5 die bestaan uit klei met een zandgehalte van minder 
dan 50% en waarop een natuurtechnisch beheer wordt toegepast, voldoende sterk zijn voor 
dijktaluds in het bovenrivierengebied. Er is echter geen publicatie bekend die specifiek ingaat 
op de erosiebestendigheid van graslandbekleding in situaties die zich op dit dijkvak voordoen, 
met plaatselijk hoge stroomsnelheden in combinatie met zwerfvuil. 
Van de Polderdistrict kan redelijkerwijs niet verwacht worden dat het op korte termijn in deze 
leemte in kennis voorziet. De Commissie he eft begrepen dat de provincie in haar besluit zal in
spelen op deze leemte in kennis. 
De Commissie adviseert de provincie om, als op plaatsen van dit dijkvak waar het Polderdistrict 
problemen met de erosiebestendigheid verwacht, graslandbekleding wordt aangelegd, een in
tensief monitoringprogramma uit te voeren dat erop is gericht te onderzoeken welke erosie op
treedt op plaatsen met een graslandvegetatie. 
Daarnaast stelt de Commissie in haar aanbiedingsbrief voor, mede met het oog op toekomstige 
dijkverbeteringsplannen waar zich soortgelijke problemen kunnen voordoen, de Technische 
Adviescommissie voor de Waterkeringen om advies te vragen over de erosiebestendigheid van 
graslandbekleding. Uit dit advies zal moeten blijken of taluds met graslandbekleding op aIle 
plaatsen voldoende erosiebestendig kunnen zijn of dat in bepaalde situaties beter gekozen kan 
worden voor een harde taludbekleding. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 18 januari 1995 
richtlijnenadvies uitgebracht: 22 maart 1995 
richtlijnen vastgesteld: 1 april 1995 
kennisgeving MER: 15 januari 1997 
toetsingsadvies uitgebracht: 21 maart 1997 



SamensteWng van de werkgroep: 
dr. F.H. Everts 
ir. L. Nieuwenhuijze 
ir. D.C. van Ooijen 
drs. J. Renes 
dr. J. T. de Smidt (voomtler) 

Secretaris van de werkgroep: drs. F.E. Jorrttsma 
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BIJLAGE4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1. -- M.C. 'de buddy rijders' Zetten 970122 

2. 970123 Rentmeesterskantoor Reinders Fol- Amsterdam 970128 
mer B.V. namens de familie van 
Randwijck 

3. 970129 D.N.P. Tap Elst 970130 

4. 970211 Gelderse Milieufederatie Arnhem 970212 

5. 970211 H.A. Bastiaans Dodewaard 970212 

6. 970210 C.G. Baron van Boetzelaer Loenen aId 970212 
Waal 

7. 970116 N .V. Gemeenschappelijke Kernener- Dodewaard 970214 
giecentrale Nederland 

8. 970209 L. G. van Olst Herveld 970219 

9. 970120 Verslag hoorzitting Herveld 970226 


