
5 Voorgenomen activiteit, varianten en 
alternatieven 

5.1 Algemeen 
De voorgenomen activiteit is het versterken van het dijkvak 
Hagestein-Everdingen. Om de omgeving zoveel mogelijk te ontzien kan de 
dijkversterking op verschillende manieren worden aangepakt. In de 
startnotitie is reeds een eerste selectie van kansrijke varianten uit deze 
mogelijkheden gemaakt. In de Projectnota/MER zijn deze varianten nader 
bestudeerd. 

Dit hoofdstuk gaat verder in op de varianten. Daartoe wordt de volgende 
werkwijze aangehouden: 
• beschrijving technische uitgangspunten die als randvoorwaarden gelden 

voor alle alternatieven; 
• beschrijving kansrijke varianten per deelsectie uit startnotitie; 
• toetsing van varianten aan visie en zo mogelijk per deelsectie een 

voorkeur uitspreken (het planalternatief); 
• inventarisatie van knelpunten en beschrijving van uit te werken 

oplossing; 
• beschrijving van de overgebleven varianten; 
• ontwikkeling van een meest milieuvriendelijk alternatief (MM A). 

5.2 Technische uitgangspunten 
Het technisch ontwerp van de aan te passen dijk moet voldoen aan de 
'Leidraden voor het ontwerpen van rivierdijken', deel I en II. In het advies 
van de Commissie Boertien en in de naar aanleiding daarvan door de 
Technische Adviescommissie voor de waterkeringen (TAW) opgestelde 
'Handreikingen' zijn aanvullende uitgangspunten voor de dijkversterking 
opgenomen. De commissie is ingesteld door de minister van Verkeer en 
Waterstaat. 

Rekening houdend met genoemde leidraden gaan wij hieronder in op de 
uitgangspunten voor het ontwerp ten aanzien van de dijktafelhoogte, het 
profiel en de bekleding van de dijk en het beheer en onderhoud. Deze 
aspecten bepalen met name het benodigde ruimtebeslag en de vorm van de 
nieuw te realiseren dijk. 

In het grondmechanisch rapport van GeoDelft. dat als bijlage bij het 
ontwerp-dijkversterkingsplan is gevoegd, zijn de uitgangspunten voor de 
grondmechanische berekeningen beschreven. 

Rivierbeheer 
Uitgaande van de Beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier' geschiedt de aanpassing 
van de dijk vanuit de optiek van de rivierbeheerder bij voorkeur aan 
binnendijkse zijde. Bij een buitendijkse uitvoeringsvariant dient te worden 
verantwoord waarom de binnendijkse versterking niet in aanmerking komt 
en dient het effect op de rivier zo klein mogelijk te worden gehouden. Invloed 
op de rivierafvoer dient in het laatste geval te worden gecompenseerd. 

Grontmij 59 



Voorgenomen activiteit, varianten en alternatieven 

In de Everdingerwaard wordt ruimte voor de rivier gecreëerd. Een (klein) 
deel van deze ruimte (enkele centimeters) wordt gebruikt om de verkleining 
van het rivierprofiel door de dijkversterking (enkele millimeters) te 
compenseren. 

Dijktafelhoogte/aanleghoogte 
De dijk moet het vastgestelde MHW kunnen keren. Om tijdens maatgevende 
waterstanden (hoogwater) de golf overslag over de dijk te beperken moet de 
kruinhoogte van de dijk hoger zijn dan het MHW. Door golfoverslag 
ontstaat namelijk het risico van aantasting van het binnentalud. De nieuw te 
realiseren dijktafelhoogte houdt rekening met deze golfoploop en is daarom 
hoger dan het MHW. 

De golfoploop is afhankelijk vanonder meer de taludhelling, de windkracht 
en -richting en de situatie in het voorland. Hoe meer overhoogte op de dijk 
wordt aangebracht, hoe minder overslagwater. 

Voor de dijkgedeelten buiten de bebouwde kom zijn een overslagcriterium 
van 0,1 l/m/s en grastaluds het uitgangspunt voor het ontwerp (zie hierna). In 
bijzondere situaties wordt afgeweken van dit uitgangspunt. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de situatie waarbij in Everdingen een keermuur in het 
bestaande grondlichaam wordt ingebracht, waar een overslagcriterium van 
1 l/m/s wordt aangehouden. 

Om de zetting van het grondlichaam tijdens en na aanleg van het nieuwe 
dijklichaam te compenseren wordt bovenop de dijktafelhoogte een 
overhoogte aangebracht. Dijktafelhoogte en overhoogte vormen tezamen de 
aanleghoogte. De aanleghoogte houdt rekening met te verwachten zetting bij 
dijkversterking en is onder meer afhankelijk van de asverschuiving van de 
dijk en de verhoging van de kruin. De regels die hierbij gehanteerd worden 
staan weergegeven in tabel 5.1. 

Tabel5.1: Uitgangspunten voor overhoogte ten behoeve van zetting 

Symmetrische versterking Versterking met as -verschuiving 

ophoging overhoogte kruinverplaatsing overhoogte 

0.00 - 0.20 m 0.20 m 0.00-2.00 m 0.30 m 

0.20-0.50 m 0.30 m >2.00m 0.50 m 

> 0.50 m 0.50 m 

Dit zijn minimale overhoogtes. Uit grondmechanisch oogpunt kunnen grotere 
overhoogtes noodzakelijk blijken. 

Overslagcriterium en toekomst 
Bij een overslagcriterium van 0,1 l/m/sec hoort een dijk die ongeveer 20 
centimeter hoger dan een dijk met een overslagcriterium van 1 l/m/sec. Bij 
een overslagcriterium van 1 l/m/sec is het echter nodig stringente eisen aan de 
bekleding van het binnentalud te stellen om 'waterkeringstechnisch' de 
erosiebestendigheid te garanderen. Dit vraagt bijvoorbeeld een kleiafdeklaag 
met de beste garanties voor erosiebestendigheid. Een dergelijke kleiafdeklaag 
geeft echter minder goede garanties voor de ontwikkeling van de gevarieerde 
taludvegetaties. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij steile taluds kan een 
taludverharding nodig zijn. 

Een overslagcriterium van 0,1 l/m/sec maakt het mogelijk om minder hoge 
eisen te stellen aan de erosiebestendigheid van de 'bekleding' op het 
binnentalud dan bij een overslag van 1 l/m/s. Daardoor is het mogelijk een 
schralere toplaag (lager lutumgehalte) op het binnentalud aan te brengen en 
de vegetatie op talud en binnenberm natuurtechnisch te beheren. Hiermee 
wordt de ontwikkeling van soortenrijke talud- en bermvegetaties 
gestimuleerd. Ook biedt dit criterium ruimere mogelijkheden voor beplanting 
dichter bij de dijk. 
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Het bestuur van het Hoogheemraadschap kiest voor een overslagcriterium 
van 0,1 l/m/s voor dijkgedeelten buiten de bebouwde kom, gecombineerd met 
natuurtechnisch beheer. Daarmee ontstaat een situatie waarbij de vegetatie 
zich op het binnentalud de eerstkomende jaren optimaal kan ontwikkelen. 
Na geruime tijd ontstaat dan een graszode die op zichzelf de 
erosiebestendigheid van het binnentalud bij een adequaat beheer kan gaan 
garanderen. 

Basisprofiel van het grondlichaam 
Beheerstechnisch bezien alsmede vanuit LNC geredeneerd verdient een 
getailleerde profielopbouw de voorkeur. Hierbij wordt bij een nieuw 
dijklichaam uitgegaan van een boventaludhelling van 1:2,5 overlopend in een 
ondertaludhelling van 1:4 (knikpunt op NAP +4,50 m) zowel binnen- als 
buitendijks. Als er aan de binnenzijde bermen aanwezig zijn of worden 
aangelegd, komt het gehele binnentalud onder een helling van 1:2,5. 
Daarmee ontstaat een herkenbare dijk. Wel leidt het boventalud van 1:2,5 
(ten opzichte van een flauwer talud) tot een (iets) hogere dijktafelhoogte als 
gevolg van een hogere golfoploop. Een relatief steil talud van 1:2,5 en het 
ondertalud van 1:4 benadrukken door het 'holle' karakter de herkenbaarheid 
van de dijk in het landschap. 

De kruinbreedte van 6,5 m wordt bepaald door de weg die op de 
(aangepaste) dijk wordt teruggebracht. De wegbreedte is 4,5 m, met aan 
weerszijden bermen van 1,00 m. Gezien het smalle wegprofiel wordt in de 
uitwerking van het deelontwerpplan rekening gehouden met het aanleggen 
van passeerstroken op regelmatige afstand. Hierbij verdient het de voorkeur 
deze passeerstroken daar waar mogelijk te integreren in op- en afritten. De 
inpassing van dit basisprofïel is afhankelijk van de huidige situatie en de 
eisen met betrekking tot stabiliteit van het grondlichaam. Plaatselijk zijn in 
aanvulling op dit basisprofiel voor de stabiliteit bermen nodig. Afhankelijk 
van de lokale situatie moet ter plaatse bekeken worden hoe het basisprofiel, 
al dan niet met bredere bermen, moet worden georiënteerd ten opzichte van 
de bestaande dijk. Nieuwe bermen worden ten behoeve van de afwatering 
onder een taludhelling van 1:20 aangebracht. 

Bij de uitvoeringsvarianten komen verschillende principeprofielen voor. Deze 
staan hieronder beschreven. In bijlage 6 zijn de principeprofielen geschetst en 
is per deelsectie aangegeven welke principeprofielen worden beschouwd. 

Principeprofiel buitendijkse versterking 
Bij een buitendijkse versterking wordt het meest buitendijkse punt van de 
binnenberm als vertrekpunt voor de dijkversterking gekozen. Daarmee 
blijven landschappelijke en cultuurhistorische waarden, die voornamelijk 
binnendijks, direct grenzend aan de dijk voorkomen, waar mogelijk 
onaangetast. Deze voorkeur wordt nader toegelicht in de visie. 

Principeprofiel binnendijkse versterking 
Bij binnendijkse versterking is de buitenteen van de huidige dijk het 
vertrekpunt. Waar nodig worden stabiliteitsbermen aangebracht. 

Principeprofiel voor 'groene dijk' (voor buitendijkse verlegging) 
Het profiel van de groene dijk is gelijk aan het basisprofiel, met dien 
verstande dat de kruinbreedte, wegens het ontbreken van een verkeersweg, 
4 m bedraagt (ten behoeve van een inspectiepad op de kruin). 

Principeprofiel gefundeerde keerwand 
Om het ruimtebeslag van een dijkversterking in grond te vermijden kan een 
keerwand overwogen worden. De keerwand wordt in de pleistocene 
ondergrond gefundeerd en fungeert daarmee als een zelfstandige 
waterkering. 
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Principeprofiel erosiescherm 
Een erosiescherm vervangt een binnen- of buitentalud. Hierdoor vermindert 
het ruimtebeslag. Het scherm is geen zelfstandige constructie. De waterkering 
bestaat daarom altijd uit een scherm en een grondlichaam met een minimale 
kruinbreedte van 3 m en een standaard talud. 

Bekleding van de taluds 
Binnendijks wordt het talud voorzien van een kleiafdekking van 0,70 m 
(categorie 1/2). Buitendijks wordt een kleiafdekking van 1,00 m dik 
(categorie 1) aangebracht. 
Om de ecologische potenties van het binnentalud te vergroten wordt op de 
kleilaag een schrale toplaag aangebracht van 20 cm. Vervolgens wordt het 
talud tot 30 cm doorgefreesd. 

Verkeer en vervoer 
De huidige verkeersfunctie van de weg blijft gehandhaafd. De nieuw aan te 
leggen weg is, conform de "Visie op dijkwegen" van het 
Hoogheemraadschap, buiten de bebouwde kom 4,5 m breed met aan 
weerszijden een berm van 1 m. Waar nodig en mogelijk worden 
passeerstroken aangelegd. 

Bouwbeleid 
Wat betreft de mogelijkheden van herbouw, nieuwbouw en verbouw wordt 
verwezen naar de notitie Bouwbeleid van het Hoogheemraadschap 
d.d. oktober 1992. Dit beleid is erop gericht toekomstige aanpassingen van 
de waterkeringen mogelijk te maken zonder dat omvangrijke en zeer 
kostbare voorzieningen in de toekomst nodig zijn en zonder dat dit 
omvangrijke consequenties heeft voor eigenaren en gebruikers van opstallen 
(zie voor toepassing onder meer deelsectie V: Everdingen). 

Beplanting 
Met betrekking tot beplanting op en nabij de dijk wordt verwezen naar de 
notitie Beplantingsbeleid van het Hoogheemraadschap d.d. juni 1996. Dit 
beleid is erop gericht om aantasting van de technische kwaliteit van de 
waterkering door begroeiing te voorkomen. 

Op een aantal plaatsen is op de binnendijkse bermen beplanting aanwezig. 
Omdat in veel gevallen de dijkberm vanuit grondmechanisch oogpunt niet 
nodig is of is overgedimensioneerd, is het mogelijk om een deel van deze 
beplanting te handhaven. Voorwaarde voor het handhaven van de 
beplanting is dat een overhoogte aanwezig is van 70 cm boven het benodigde 
theoretisch profiel van dijk of berm als de dijkberm korter is dan 6 m. De 
beplanting kan gehandhaafd blijven als de dijkberm langer is dan 6 m. Naast 
grondmechanische eisen, zijn er eisen ten aanzien van beheer. Een deel van de 
taluds wordt onderhouden door middel van een maaibeheer, de rest door 
beweiding met schapen. Ook bij een beheer met beweiding moet eenmaal per 
jaar worden gemaaid. Het maaien gebeurt met een maaibalk die aan een 
tractor is bevestigd. Het maaisel wordt geraapt met een raapwagen. Voor 
deze machines moet onder aan het talud een strook vrij zijn van beplanting 
met een breedte van 4 m. Deze strook wordt ook gebruikt om kabels en 
leidingen in aan te brengen. 

Ontgravingen in de buurt van de dijk 
Bij de realisatie van het uiterwaarden project worden geen ontgravingen 
gedaan binnen 50 m van de nieuwe teen van de dijk. De landschappelijke 
elementen die als natuurcompensatie zijn opgenomen in het 
dijkversterkingsplan liggen wel binnen deze zone. Om effecten voor het 
dijkontwerp te voorkomen, wordt onder in poelen en te verplaatsen 
watergangen een kleidek van 1 m aangebracht en een kleidek van 1,5 m op 
plaatsen normaliter geen oppervlakte water aanwezig is. 
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Milieuverontreinigingen 
Er is een oriënterend onderzoek uitgevoerd. Na vaststelling van de 
alternatieven wordt een gedetailleerd onderzoek opgestart. Eventuele 
voorbereiding en uitvoering van saneringswerkzaamheden in het kader van 
de dijkversterking valt onder de verantwoordelijkheid van het 
Hoogheemraadschap. 

Juist ten oosten van de buitendijkse bebouwing van Everdingen ligt een 
voormalige vuilstort. Als hier de kilsloot in buitendijkse richting wordt 
verschoven zullen sanerende maatregelen nodig zijn. 

De wegbermen blijken over nagenoeg de gehele lengte van het dijkvak 
verontreinigd te zijn. Hiervoor wordt een saneringsplan opgesteld. 

Nutsvoorzieningen 
Voor de nutsvoorzieningen wordt in principe een vergelijkbare functionele 
situatie teruggebracht. Eventueel kunnen tegelijkertijd nieuwe kabels en 
leidingen (inclusief rioleringen) worden aangebracht of oude vernieuwd 
indien de derde verantwoordelijke partij de extra kosten voor rekening 
neemt. 

5.3 Benodigde maatregelen 
In de vorige paragraaf is een beschrijving gegeven van de (technische) 
uitgangspunten bij de versterking van de dijk. In deze paragraaf wordt kort 
ingegaan op de belangrijkste aanpassingen die moeten plaatsvinden. In 
bijlage 6 zijn de benodigde aanpassingen samenvattend in een kaart 
weergegeven. Voor een uitgebreide beschrijving van de grondmechanische 
aspecten wordt verwezen naar de rapportage van het grondmechanisch 
onderzoek zoals dat door GeoDelft is uitgevoerd. 

Dijktafelhoogte 
Door de Provincie Zuid-Holland zijn voor het dijkvak Hagestein-Everdingen 
de dijktafelhoogten bij verschillende overslagcriteria bepaald. Voor de 
Lekdijk geldt een overschrijdingsfrequentie van 1:2.000 jaar. Voor de 
Diefdijk en dus ook voor deelsectie VII geldt eveneens een 
overschrijdingsfrequentie van 1:2.000 jaar. Deze dijk kan echter lager worden 
uitgevoerd omdat dan rekening kan worden gehouden met de inundatie van 
de Tieler en Culemborger waarden. Een dergelijke inundatie brengt een 
sterke verlaging van het waterpeil met zich mee. 

Het Hoogheemraadschap heeft het overslagcriterium bepaald (zie paragraaf 
5.2). Aan de hand van het gekozen overslagcriterium en de door het 
Hoogheemraadschap gehanteerde dijkprofiel zijn vervolgens de 
dijktafelhoogten vastgesteld die voor de verschillende delen van het dijkvak 
gaan gelden. 

Het Hoogheemraadschap bepaalt op basis van deze dijktafelhoogten de 
aanleghoogten. De aanleghoogte houdt rekening met te verwachten zettig bij 
dijkversterking, en is onder meer afhankelijk van de asverschuiving van de 
dijk en de verhoging van de kruin. 

De dijktafelhoogte is over vrijwel het gehele dijkvak onvoldoende. De 
benodigde verhoging varieert van 10 tot 90 cm. Op het gedeelte tussen 
Dp. V79 en Dp. V80 + 70 m is geen verhoging nodig. 

Voor de keermuurvariant bij Everdingen (zie hierna) wordt uitgegaan van 
een nieuwe kruinhoogte van NAP +7.60 m. Dit houdt een zeer geringe 
verhoging in van de kruin ter plaatse. Een toekomstige extra verhoging van 
0.70 m is echter niet uitgesloten. Voor de verschillende onderzochte 
uitvoeringsvarianten zijn in de tabellen 5.2 tot en met 5.4 dijktafelhoogte en 
aanleghoogte weergegeven. 
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TabelS.2: Hoogte van de dijk Variant A (buitendijkse versterking met berm 

Traject aanwezige hoogte MHW 1994 in 
m + NAP 

Dijktafelhoogte aanleghoogte 

gem Min 

deelsectie I 

V64-V64+310 

V64+310-V68 

V68-71 + 150 

8.50 

7.20 

7.10 

8.50 

7.05 

7.05 

6.50 

6.50 

6.55 

Deelsectie III 

V76+140-V79 

V79 - V80+60 

V80+60-V81 

V81-V85 

V85 - V85+80 

7.35 

7.90 

7.80 

7.60 

7.60 

7.30 

7.90 

7.60 

7.40 

7.60 

6.65 

6.70 

6.70 

6.75 

6.80 

7.45 

7.45 

7.50 

7.55 

7.55 

7.55 

7.70 

7.75 

7.95 

8.00 

Deelsectie II 

V71 + 150-V71 + 170 7.10 7.05 6.55 7.50 8.00 

V71 + 170-V72+180 7.20 7.10 6.55 7.05 7.25 

V72+180-V73+100 7.40 7.40 6.60 7.50 8.00 

V73+100-V75+100 7.50 7.50 6.65 7.50 8.00 

V75+100-V76+140 7.35 7.30 6.65 7.55 8.05 

8.05 

7.75 

8.05 

8.20 

8.25 

Deelsectie IV 

V85+80-V87+150 7.55 7.45 6.80 7.75 8.25 

V87+150-V88+130 7.70 7.70 6.85 7.85 8.35 

Deelsectie V (buiten dorp) 

V88+130-V91 7.55 7.50 6.85 7.85 8.35 

V91-V91+90 7.60 7.60 6.90 7.85 8.35 

Deelsectie VI 

V91+90-V93 7.60 7.60 6.90 7.85 8.35 

V93 - V95 7.60 7.55 6.95 7.85 8.35 

V95 - V97 7.65 7,65 7.00 7.90 8.40 

Deelsectie VII 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4.90 5.40 n.v.t. 
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Tabel 5.3 Hoogte van de dijk Variant B (binnendijkse versterking) 
Traject aanwezige 

hoogte 
MHW 1994 in m + dijktafelhoogte aanleghoogte 
NAP 

gem min 

deelsectie IV 

V85+80-V87+150 

V87+150-V88+130 

7.55 

7.70 
7.45 
7.70 

6.80 7.75 8.25 
6.85 7.85 8.35 

Deelsectie V 
(builen dorp) 

V88+130-V91 7.55 7.50 6.85 7.85 8.35 
V91-V91+90 7.60 7,60 6.90 7.85 8.35 

Deelsectie VI 

V91+90-V93 7.60 7.60 6.90 7.85 8.35 
V93-V95 7.60 7.55 6.95 7.85 8.35 
V95-V96 7.65 7.65 7.00 7.90 8.40 

V95 - V97 7.65 7.65 7.00 7.90 8.20 

Deelsectie VII 
V97-V97+325 7.00 7.00 4.90 5.40 7.00 

Tabel5.4: Hoogte van de dijk Varianten bij dorpskern Everdingen  
Omschrijving (met aanwezige MHW 1994 in dijktafelhoogte aanleghoogte 
nummering) hoogte m + NAP 
verlegging (1) 2.50 6.85 7.85 8.35 
keermuur (2) 7.55 6.85 7.60 7.60 
Erosiescherm (2) 7.55 6.85 7.65 7.85 
herbouw (3) 7.55 6.85 7.85 8.35 

Stabiliteit 
Uitgaande van de benodigde aanleghoogte is het principeprofiel lokaal 
ingepast. Uitgaande van de lokale bodemgesteldheid en dit profiel is 
vervolgens bepaald in welke mate nog binnendijkse bermen nodig zijn om de 
stabiliteit te garanderen. De aan te brengen bermlengte varieert van 0 tot 
10 m bij een buitendijks gerichte versterking en 0 tot 12 m bij een 
binnendijkse verbetering. Over een grote lengte van de deelsecties II, IV, V en 
VI zijn geen bermen nodig. In de tabellen 5.6 en 5.7 is een overzicht van de 
benodigde bermen opgenomen. Bij de berekening hiervan is uitgegaan van 
een kleidijk. 

Op plaatsen waar vanuit dijktechnisch oogpunt geen bermen nodig zijn, 
maar er in de huidige situatie wel bermen liggen, worden ze vanuit 
landschappelijke overwegingen gehandhaafd. Op een aantal plaatsen zijn op 
deze bermen beplantingen (onder meer hoogstamboomgaarden) aanwezig. 
Hier kunnen de bermen worden beschouwd als overhoogte, waardoor de 
bomen gehandhaafd kunnen worden. Op bermen die wel een dijktechnische 
functie vervullen kunnen de bomen gehandhaafd blijven als de bermen meer 
dan 6 m breed zijn. 

Door de aanwezigheid van bermen op plaatsen waar dat vanuit dijktechnisch 
oogpunt niet nodig is en door het verbreden van de bermen waar 
beplantingen staan, is de dijk veiliger dan strikt volgens de normen 
noodzakelijk is. Dit betekent echter niet dat het ruimtebeslag van de dijk 
kleiner zou kunnen worden gemaakt. De kruinbreedte wordt bepaald door 
de wegbreedte en de taludhellingen zijn vastgelegd in het principeprofiel. 
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Tabel S.S.Benodigde bermlengte Variant A (buitendijkse versterking met berm) 

Traject aanwezige berm minimaal benodigde 
berm 

bermlengte na 
dijkversterking 

Deelseciie I 
V64-64+310 
V64+310-V64+370 
V64+370-V66+10 
V66+10-V67+180 
V67+180-V68+125 
V68+125-V69+50 
V69+50-V71 + 150 

n.v.t. 
7 

3-5 
3 
4 
5 
5 

geen 
10 
0 
3 
0 
2 
0 

geen 
10 

3-5 
3-4 
4 

4-5 
4 

Deelseciie II 
Hoevenweg nr. 25 
Hoevenweg nr. 12 
V72-V72+110 
V72+110-V72+160 
V72+160-V73+10 
V73+10-V73+120 
V73+120-V75+150 
V75+150-V76+140 

geen 
geen 
4-5 

geen 
4-5 
5 
5 

0-8 

geen 
geen 

4 
geen 

4 
geen1 

4 
geen2 

geen 
geen 
4-5 

geen 
4-5 
5 

4-5 
0-8 

Deelseciie III 
V76+140-V77+130 
V77+130-V78+120 
V78+120-V80+130 
V80+130-V81+203 

V81+20-V81+654 

V81+65-V82+10 
V82+10-V82+125 
V82+125-V85+80 

3-5 
4-5 
5 
6 

n.v.t. 
5 
•> 
5 

Deelseciie V 
V88+130-V89+60 0-5 
V89+60-V90+10 geen 
V90+10-V91 + 10 0-6 
V91 + 10-V91+90 5 
Deelseciie VI 
V91+90-V91 + 140 5 
V91 + 140-V92+120 5 
V92+120-V93+130 4 
V 9 3 + 1 3 0 - V 9 4 5 
V 9 4 - V 9 4 + 4 0 8 
V94+40 - V95+85 3-4 
V95+85 - V97 3-5 

4 
4 
6 
10 

geen 
10 

10-12 
12 

4-5 
4-5 
6 
10 

geen 
10 

10-12 
12 

Deelseciie IV 
V85+80-V86+145 4 2 
V86+145-V87+50 5 geen 4 
V87+50-V88+130 5 geen 4-5 

geen 4 
geen geen 
geen geen 
geen 4 

geen 4« 
geen 4" 
geen 4 

geen3 4-56 

geen- 4" 

45 
•1 

geen 4 

Deelseciie VU 

n.v . t . 

1 Brede kruin in huidige situatie aanwezig 
2 De verzwaring is symmetrisch en kan de huidige berm snijden. Restant huidige berm is 

in de berekening gehandhaafd 
3 Nijensteinseweg 49 en Lekdijk 58 en 60 
4 Lekdijk 62 
5 Bij vergraving binnendijkse sloot naar 50 m uit as van de huidige dijk, en verhoging 

van het maaiveld tussen de binnenteen en de sloot naar 1,10 m + N A P 
6 In deelsectie VI wordt ook bij een buitendijkse versterking het binnentalud iets naar 

binnen geschoven. De bestaande berm blijft op zijn huidige locatie. Het gevolg hiervan 
is dat de nieuwe bermlengte korter is dan de huidige, terwijl aan de ligging van de 
berm niets verandert. 
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Tabel 5.6: 

Voorgenomen activiteit, varianten en alternatieven 

Benodigde berm/engte Variant B (binnendijkse versterking met berm) 
Traject aanwezige berm benodigde berm 

deelsectie IV 

V85+80-V86+145 4 9 

V86+145-V87+50 5 geen 

V87+50-V88+130 5 geen 

Deelsectie V 

V88+130-V89+60 0-5 geen 
V89+60-V91+90 

Deelsectie VI 

V91+90-V91 + 140 5 geen 
V91+140-V92+120 5 geen 

V92+120-V93+130 4 geen 
V93+130-V94 5 geen 

V94-V95+85 3-4 14« 
V95+85-V97 3-5 geen 

Deelsectie VII 

V97-V97+325 geen wordt berekend 

1 Brede kruin in huidige situatie aanwezig 
2 Hoog voorland aanwezig 
3 Voor zonering dijklichaam in zand aangehouden 
4 Berekende bermlengte met handhaving van binnenteensloot 

Kwel 
Uitgaande van het profiel zoals dat ontstaat door verhoging en verbetering 
van de stabiliteit van het binnentalud is nagegaan of aanvullend nog 
voorzieningen nodig zijn om de kwel weglengte te vergroten. Op deelsectie I 
over ongeveer 300 m, op deelsectie II/III over ongeveer 200 m en ter hoogte 
van deelsectie VII zijn grotere maatregelen nodig om de kwelweglengte te 
vergroten. In mindere mate geldt dit op deelsectie III/IV over ongeveer 200 m 
en op deelsectie VI over 200 m. Ook ter hoogte van de recreatiepias Everstein 
is het nodig maatregelen te treffen. 
Bij de realisatie van het uiterwaardproject zal de piping voorziening in 
deelsectie VI nog eens extra worden vergroot tot 30 meter vanuit de 
binnen teen van de dijk. Het maaiveld wordt hier verhoogd tot NAP +1,10 
meter. 

In tabel 5.7 worden de benodigde pipingmaatregelen aangegeven. 
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TabelS.7: 

Traject 

Deeltrajecten met benodigde kwel lengte ter voorkoming van 
piping  

aanwezige kwelJengte benodigde kweliengte 
deelsectie I 

V64-V66+10 

V66+10-V67+190 

V67+190-V71 + 150 

Deelsectie II 

V71+150-V73+10 
V73+10-V75+145 

V75+145-V76+140 

Deelsectie III 

V76+140-V77+25 

V77+25-V84+190 

V84+190-V85+80 

n.v.t. 

30 m 

n.v.t. 

geen 
circa 75 m 

geen 

100m 

50 m 

40m 

77 

circa 90 m 

V91+90-V92+20 

V92+20 - V93+25 

V93+25 - V94+30 

V94+30-V97 

40m 

n.v.t. 

40m 

circa 90 m 

geen 

circa 55 m 

Deelsectie IV 

V85+80-V85+120 40 circa 55 m 

V85+120-V88+130 n.v.t. geen 

Deelsectie V 

V88+130-V91+90 n.v.t. geen 

Deelsectie VI 

n.v.t. geen 
35 circa 45 m 
40 Circa 50 m bij realisering 

uiterwaardproject 
n.v.t. Geen 

Deelsectie VII 

V97 - V97+325 n v t . circa 80 m 

5.4 Selectie kansrijke varianten startnotitie 
In hoofdstuk 5 van de startnotitie is een eerste inperking gemaakt van 
uitvoeringsvarianten. Dit heeft geresulteerd in tabel 5.8. De met een 
zwart blokje aangegeven varianten worden in beschouwing genomen. 
In deze paragraaf worden de kansrijke varianten verder aangescherpt 
en is aangegeven welke varianten in het vervolg zijn beschreven. 

In de Projectnota/MER is een andere nummering van varianten 
gebruikt dan in de startnotitie. Ter verduidelijking wordt de 
omnummering in tabel 5.9 weergegeven. 
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Tabel 5.8 Overzicht kansrijke varianten per deelsectie in de startnotitie 
Pnncipcoplos-
sing 

Dcclscctics 

iÜ
 

2 
buiten
dijks 
verster
ken 

3/9/11 
binnendijks 
versterken 

4 
hoog 
voorland 
filosofie 

5 
parallel-dijk 
bui ten-zijde 

6 
buiten
dijks met 
nissen 

7 8 
buitendijkse parallel-
verlegging dijk 
grenzend aan de binnen* 
panden zijde 

10 
nieuw tracé 
buitendijks 

I A27-stuw (1.550 
m) 

• • 1 ' 

II 

III 

Stuw-
dijkdoorbraak 
(990 ra) 
Dijkdoorbraak -
zomerkade (1.700 
m) 

•2 

» 

• 

• 1 ' 

IV 

V 
VI 

Zomerkade -
Everdingen (650 m) 
E verdingen (555 m) 
Everdingen - Fort 
Everdingen (1 030 
m) 
Fort Everdingen -
Diefd»k(335ra) 

• 

• 

• 

• 

• i -

• 1 -
• 

VII 

Zomerkade -
Everdingen (650 m) 
E verdingen (555 m) 
Everdingen - Fort 
Everdingen (1 030 
m) 
Fort Everdingen -
Diefd»k(335ra) 

• 

1 Een binnendijkse versterking kan, binnen één deelsectie, ter plaatse van knelpunten worden 
afgewisseld met een buitendijkse versterking 
2 Ter hoogte van de zand- en grindoverslag 
•Als er bij overleg met Rijkswaterstaat wordt geconstateerd dat er bij een buitendijkse verster
king in deze deelsecties 
geen complicaties optreden in verband met rivierbedcompensatie, worden deze varianten niet 
verder in beschouwing genomen. 

Tabel 5.9: Nummering uitvoeringsvarianten in pojectnota/MER 
Varianten Startnotitie Projectnota/MER 

Deelsecues I tot en met IV en VI lot en met VII (buiten de bebouwde kom) 

buitendijkse versterking 2 (aangepast) A 

binnendijkse versterking* 3/9/11 B 

afwisselend binnen-, buitendijkse, symmetrische versterking 279 C 

Deelsectie V. Everdingen 

buitendijkse verlegging 7 I 

uitgekiende constructie" 1/12/13 2 

buitendijkse versterking met sloop en herbouw 2 (aangepast) 3 

binnendijkse versterking 3/9/11 4 

* Erosieschermen en damwanden (varianten 3 en 11) worden alleen toegepast op specifieke 
locaties, waar nodig wordt dit bij de beschrijving van de alternatieven vermeld. Er wordt 
geen onderscheid gemaakt in aparte varianten. 

•• In Everdingen is er voor gekozen om alleen een keermuur uit te werken. Deze variant is 
eenvoudiger te realiseren en levert een betere eindsituatie op (zie hierna). 

In de startnotitie is bij het alternatief 2 (de buitendijkse versterking) 
uitgegaan van de toepassing van het principeprofiel bij een buitendijkse 
versterking. Er worden bij dit alternatief alleen bermen aangebracht als dat 
vanuit dijktechnisch oogpunt nodig wordt geacht. De huidige bermen 
worden afgegraven. 
Alternatief A in de projectnota/MER gaat om landschappelijke redenen uit 
van het behoud van de huidige bermen. Daar waar dit vanuit dijktechnisch 
oogpunt noodzakelijk is, worden de bermen verlengd. Het 
beplantingsbeleid van het Hoogheemraadschap zegt dat het mogelijk is om 
beplantingen op bermen te handhaven als de bermen minimaal 6 m lang 
zijn of als ze geen functie vervullen voor de stabiliteit van de dijk. Zoals 
eerder vermeld moet wel rekening worden gehouden met een nog aan te 
leggen kabel- en leidingenstrook en het aanbrengen van een onderhoudspad 
van 4 m op de bermen. 

Deelsecties I tot en met III 
Voor de deelsecties I tot en met III is in de startnotitie de voorkeur 
uitgesproken voor een buitendijks gerichte versterking. In de startnotitie 
werd wel aangegeven dat deze voorkeur alleen kan worden gerealiseerd 
indien Rijkswaterstaat als rivierbeheerder de betreffende oplossing 
onderschrijft. In de volgende paragraaf (5.5) wordt de keuze voor de 
buitendijkse versterking toegelicht. 

Grontmij 69 



Voorgenomen activiteit, varianten en alternatieven 

Deelsectie IV 
In deelsectie IV zet het binnendijkse landschapspatroon (van deelsecties I-
III) zich voort. Buitendijks bevinden zich plaatselijk ecologische waarden. 
In de startnotitie werd daarom naast een buitendijkse versterking een 
binnendijkse versterking kansrijk geacht. 

Een volledig binnen- of buitendijkse versterking volgens het 
standaardprofiel (zie paragraaf 5.2) tast echter altijd waarden aan. Daarom 
is ook gekeken naar een oplossing om deze aantasting te minimaliseren. Dit 
leidt voor deelsectie IV tot drie kansrijke uitvoeringsvarianten: 
A een oplossing die binnendijkse waarden maximaal spaart: een buitendijks 

gerichte versterking waarbij de binnendijkse teenlijn geldt als de grens 
voor de werkzaamheden (behoudens op locaties waar de berm 
aangepast moet worden). Het binnendijkse landschap blijft zodoende, 
inclusief de dijkberm, zo goed mogelijk gespaard. 

B een oplossing die buitendijkse waarden maximaal spaart: een binnendijks 
gerichte versterking zonder berm behoudens waar dit voor de stabiliteit 
noodzakelijk is; 

C een oplossing waarbij binnen- en buitendijkse waarden zo veel mogelijk 
worden gespaard: een afwisselend binnen- en buitendijks gerichte 
versterking of een vierkante versterking. Daarbij wordt minder 
aandacht besteed aan de handhaving van het huidige verloop van de 
dijk. Tussen Dp. V87+10 en Dp. V88+10 wordt een binnendijkse 
versterking uitgevoerd. In de rest van de deelsectie wordt een 
buitendijkse versterking uitgevoerd om het binnendijkse landschap te 
behouden. 

Deelsectie V 
In deze deelsectie bevindt zich het dorp Everdingen. Voor de dijkversterking 
ter hoogte van de dorpskern zijn de volgende varianten beschouwd: 
1 een buitendijkse verlegging: een nieuwe 'groene dijk' buiten het dorp om: 

In de startnotitie is deze variant aangegeven als de "buitendijkse 
verlegging grenzend aan panden". Hierbij zijn twee subvarianten 
mogelijk: 
IA een krappe omlegging waarbij de nieuwe dijk strak om de woningen 

heen wordt gelegd. De ligging van de krappe omlegging is tot stand 
gekomen op basis van de volgende uitgangspunten: 
• zo dicht mogelijk bij de woningen; 
• handhaven van een kwalitatief gelijkwaardige woonsituatie voor 

betrokkenen; 
• adequaat regelen van de ontwatering. 
Daarom wordt de huidige watergang als begrenzing voor de 
binnenteen van de nieuwe dijk genomen. Daarmee blijft de huidige 
begroeiing gehandhaafd, kan de bestaande sloot gehandhaafd 
worden voor de ontwatering van het omsloten gebied en behouden 
de bewoners hun tuinen. 

IB een ruime omlegging waarbij ook de woningen Lekdijk 38 en 40 
door de dijk worden omsloten. Daarmee worden ook deze 
woningen hoogwatervrij. 

2 Een uitgekiende constructie: een keerwand in hel huidige dijklichaam: 
In de startnotitie is gesproken over de principe oplossingen 1 
(kistdam), 12 (diepwand) en 13 (betonnen keerwand). Van deze drie 
oplossingen gaat in Everdingen de voorkeur uit naar een keerwand 
(oplossing 13). 
Bij de aanleg van de kistdam moeten er aan twee zijden werken 
worden verricht vlakbij huizen, terwijl er onvoldoende ruimte 
aanwezig is voor de machines. Dit brengt een verhoogde kans op 
schade aan de huizen met zich mee. 
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De weg wordt bij de kistdam verhoogd waardoor opritten en trappen 
naar de weg moeten worden aangepast. Dit heeft tot gevolg dat de 
bereikbaarheid van de huizen slechter wordt. 
Bij de aanleg van een diepwand is groot materieel nodig. Tussen de 
huizen is hiervoor weinig ruimte aanwezig, waardoor bij deze variant 
eveneens veel kans op schade is. De dijkweg hoeft bij deze variant niet 
omhoog. 
Bij het aanbrengen van de keerwand wordt de weg niet verhoogd en is 
de kans op schade kleiner dan bij de andere varianten. In het vervolg 
van de Projectnota/MER wordt daarom alleen gesproken over de 
keermuurvariant (al of niet met een deel dat wordt uitgevoerd als 
erosiescherm). 
Bij de variant met een uitgekiende constructie blijven de buitendijkse 
woningen in hun huidige situatie gehandhaafd. In de uiterwaarden 
verandert de situatie door de uitvoering van het uiterwaardenproject. 
De huidige zomerkade wordt verwijderd. Om ervoor te zorgen dat de 
kans op onderwaterlopen van de huizen niet toeneemt, wordt er een 
nieuwe zomerkade achter de woningen aangebracht. Deze kade krijgt 
hetzelfde tracé als de dijkomlegging van variant 1. De kade is echter 
lager (5,20 m + NAP) en is daarom smaller. Voor de vormgeving van 
de kade zijn verschillende varianten in ogenschouw genomen. Hierop 
wordt later in paragraaf 5.7.3. ingegaan, zie ook bijlage 6. 

3 Een buitendijkse versterking met sloop en herbouw van buitendijkse 
panden: 
Deze variant is ontstaan uit het feit dat een buitendijkse verlegging 
een ongewenst beslag op de ruimte van de rivier legt. Een krappere 
variant betekent dat de woningen moeten worden gesloopt. Om het 
landschappelijke concept van de tweezijdige bebouwing te handhaven 
wordt er een vergelijkbaar aantal nieuwe woningen op ongeveer 
dezelfde plaats gebouwd. Een variant waarbij de buitendijkse 
woningen niet worden teruggebouwd is niet kansrijk omdat in de visie 
is aangegeven dat de aanwezigheid van tweezijdige bebouwing grote 
landschappelijke waarde heeft. 

4 Binnendijkse versterking 
Een binnendijkse versterking in grond brengt met zich mee dat de 
binnendijkse bebouwing moet worden gesloopt. Bij een afweging 
tussen de cultuurhistorische waarden van de binnen- en de 
buitendijkse bebouwing zal de voorkeur worden gegeven aan het 
behoud van de binnendijkse bebouwing (zie bijlage 2). Deze variant 
zal daarom niet verder in beschouwing worden genomen. 

Ten westen van de dorpskern Everdingen (Dp. V88+130 - Dp. V89+90) 
staan twee woningen buitendijks in het talud van de dijk (Lekdijk 40 en 
Lekdijk 38) die een karakteristieke uitstraling hebben. Volgens de visie 
worden deze bij voorkeur gehandhaafd. Binnendijks is hier voldoende 
ruimte voor een versterking in grond. Bij twee van de varianten -
'uitgekiende constructie' en 'buitendijkse versterking met sloop en herbouw'-
wordt daarom ter hoogte van deze bebouwing een binnendijkse versterking 
uitgevoerd. Bij de 'buitendijkse verlegging' is de dijkversterking ten westen 
van het dorp afhankelijk van het gekozen tracé van de verlegging. 
Bij variant IA met een krappe omlegging wordt hier eveneens een 
binnendijkse versterking uitgevoerd. Bij de ruime variant (IB) wordt dit 
dijkgedeelte binnengedijkt en zijn hier geen maatregelen nodig. 

Ten oosten van de buitendijkse bebouwing wordt bij alle varianten een 
buitendijkse versterking uitgevoerd. Daarmee worden de binnendijkse 
bebouwing en de tuinen gespaard. Wel betekent dit een ruimtebeslag op de 
wetering aan de teen van de dijk, die zal worden verlegd. 
Daarmee komt deze waarschijnlijk gedeeltelijk in de voormalige vuilstort te 
liggen. Indien nodig worden er sanerende maatregelen uitgevoerd. 

Grontmij 71 



Voorgenomen activiteit, varianten en alternatieven 

Deelsectie VI 
Voor deze deelsectie moet een afweging plaatsvinden tussen enerzijds de 
buitendijkse ecologische en landschappelijke waarden langs de gehele 
deelsectie en anderzijds de binnendijkse landschappelijke, cultuurhistorische 
waarden en het leefmilieu. Hiertoe zijn de volgende uitvoeringsvarianten 
beschouwd: 
A een oplossing die binnendijkse waarden maximaal spaart: een 

buitendijks gerichte versterking; 
B een oplossing die buitendijkse waarden maximaal spaart: een 

binnendijks gerichte versterking. 
C een oplossing waarbij zo veel mogelijk binnen- en buitendijkse waarden 

maximaal worden gespaard: een afwisselend binnen- en buitendijks 
gerichte versterking of vierkante versterking. 
Bij variant C worden als uitgangspunten gehanteerd dat er geen 
sloop van bebouwing plaatsvindt en dat een minimale aantasting 
van het wiel wordt gereaüseerd. Dit leidt tot een buitendijkse 
versterking tussen Dp. V91+90 en Dp. V94. Om het wiel te sparen 
wordt tussen Dp. V94 en Dp. V96 een binnendijkse versterking 
uitgevoerd. Na Dp. V96 wordt een vierkante versterking uitgevoerd. 
In aanvulling hierop wordt gekeken naar mogelijkheden om door 
maatregelen in het achterland ter hoogte van het wiel de lengte van 
de benodigde bermen daar te verkleinen. 

Deelsectie VII 
Buitendijks ligt de dijk tegen de gracht van Fort Everdingen aan. Omdat 
een buitendijkse versterking onaanvaardbare gevolgen voor het Fort en zijn 
omgeving zou hebben wordt in deze deelsectie alleen een binnendijkse 
versterking uitgewerkt. 

Overzicht 
In tabel 5.10 is een overzicht gegeven van de geselecteerde kansrijke 
varianten per deelsectie. De benodigde maatregelen en kansrijke 
uitvoeringsvarianten zijn weergegeven op de overzichtskaart achter in de 
Projectnota/MER (bijlage 8). 

Deze varianten komen grotendeels overeen met de varianten die in de 
startnotitie zijn genoemd. De afwijkingen zijn: 
• bij buitendijkse versterking (variant A) worden de binnendijkse bermen 

gehandhaafd; 
• bij de zand- en grindoverslag zijn geen uitgekiende maatregelen nodig 

om de dijk te versterken. Dit is zowel vanuit dijktechnisch, het 
rivierbeheer als vanuit de bedrijfsvoering van de overslag niet nodig; 

• in de deelsecties IV en VI wordt ook een variant met afwisselend 
binnen- en buitendijks versterken uitgewerkt; 

• in Everdingen wordt ook een langere omlegging uitgewerkt en is bij de 
variant met uitgekiende constructies gekozen voor een keerwand. 
Omdat de Everdingerwaard opnieuw wordt ingericht wordt een kade 
achter de buitendijkse woningen om gelegd; 

• na de publicatie van de startnotitie is het tracé van de waterkering rond 
Fort Everdingen vastgesteld. Bij de aangrenzende dijkversterking in het 
Polderdistrict van de Tieler- en Culemborger waarden is gekozen voor 
een tracé buiten het Fort Everdingen om; De waterkering loopt aan de 
rivierzijde van het fort. De dam/sluis naar de ingang aan de westzijde 
van het fort maakt deel uit van de Lek-waterkering. Deze waterkering 
sluit op de grens van de deelsecties VI en VII op het dijkvak Hagestein-
Everdingen aan; 
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• deelsectie VII maakt daarmee geen deel meer uit van de 
Lek-waterkering, maar vormt daarmee de aansluiting van de Diefdijk 
op de Lekdijk. De Diefdijk, en dus ook deelsectie VII, moet op een 
zodanige hoogte worden gebracht dat deze een waterstand kan keren 
met een overschrijdingsfrequentie van 1:2000 jaar. Daarbij kan echter 
wel rekening worden gehouden met een inundatie aan de kant van de 
Tieler- en Culemborgerwaarden. Daardoor valt de dijktafelhoogte van 
deelsectie VII en de Diefdijk lager uit dan die van de Lekdijk. In deze 
deelsectie is gekozen voor een binnendijkse versterking. 

Tabel 5.10 Overzicht kansrijke varianten per deelsectie 

Deel- Buitendijks Binnen-dijks Afwisselend Buiten Uitgekiende 
Sectie versterken versterken binnen-, dijkse 

verlegging 
constructie (2) 

(A,3) (B) buitendijks, 
dijkse 
verlegging 

vierkant (C) 0) 
I-III • 

IV • 

V . 0 

VI • 

VII 

(1 Hierbij worden buitendijkse woningen gesloopt en vindt herbouw buitendijks plaats 

5.5 Eerste afweging per deelsectie 

55.1 Algemeen 
In paragraaf 5.4 is aangegeven welke varianten als kansrijk zijn aangemerkt 
voor een verdere uitwerking in deze Projectnota/MER. Deze varianten zijn 
nader uitgewerkt. Op basis van de geotechnische berekeningen zijn per 
variant een situatietekening en een groot aantal representatieve 
dwarsprofielen getekend. De situatietekeningen zijn bij dit rapport gevoegd. 
Voor de bij de uitwerking gehanteerde technische uitgangspunten en 
principeprofielen wordt verwezen naar paragraaf 5.2. 

Voor zover relevant zijn de verschillende varianten onderling vergeleken 
aan de hand van de in tabel 4.2 aangeduide beoordelingscriteria. Het betreft 
een globale vergelijking. Als de voorkeur op basis van de deze vergelijking 
eenduidig is, wordt de betreffende variant in het planalternatief 
opgenomen. Voor de knelpunten of deelsecties waar de keuze niet kan 
worden gemaakt, worden de varianten in detail uitgewerkt en in de 
volgende hoofdstuk onderling vergeleken. 

De beoordeling van varianten is weergegeven in tabel 5.11 (deelsectie IV), 
tabel 5.12 (deelsectie V) en tabel 5.13 (deelsectie VI). De varianten zijn per 
aspect beoordeeld, waarbij uitgegaan is van een 5-traps schaal: 
++ sterk positief effect; 
+ positief effect; 
0 geen effect; 

negatief effect; 
sterk negatief effect. 

5.5.2 Deelsectie I t o t en met III 

Voor deelsecties I tot en met III is in de startnotitie de voorkeur 
uitgesproken voor een buitendijks gerichte versterking. 
Daarmee wordt volledig tegemoet gekomen aan de wens cultuurhistorisch 
kenmerkende structuren en elementen te behouden. Daarnaast blijft de 
landschappelijke hoofdstructuur onaangetast. 
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Het betreft het buitendijks landschap met een weids karakter en binnendijks 
het zeer karakteristieke bebouwingslint van (monumentale) boerderijen 
nabij de dijk of tegen de dijk aan. 

Ook het agrarisch gebruik van de binnenbermen als weiland of boomgaard 
bepaalt in hoge mate het karakter van het ruimtelijk beeld. 
Cultuurhistorisch gezien is de binnendijkse situatie waardevol omdat het 
bebouwingslint over het grootste deel van het traject de middeleeuwse 
ontginningsstructuur nog vrij onaangetast laat zien, toen de dijk als 
ontginningsbasis diende. 

De boerderijen aan de dijk zijn in een aantal gevallen door hun ouderdom 
en bouwwijze zeer waardevol. 

Een binnendijkse versterking zou voor de rivierbeheerder leiden tot de 
meest ideale situatie. De binnendijkse landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden worden hierdoor echter aangetast. Het 
waardevolle bebouwingslint wordt ernstig verstoord: enkele panden moeten 
gesloopt worden, beplanting aan de dijk en op taluds verdwijnt, alsook het 
gebruik van binnenbermen. Ook effecten op het leefmilieu zijn groot: naast 
de sloop van panden zal voor andere bebouwing zettingsschade optreden; 
de verhoogde dijk komt dichter bij de woningen te liggen, wat leidt tot 
minder ruimte en zicht. De noodzakelijke aanpassing van inritten leidt ook 
tot extra ruimtebeslag. 

Het verschil in effecten met een buitendijks gerichte oplossing is relatief 
groot. Deze situatie is voor Rijkswaterstaat aanleiding om de buitendijks 
gerichte oplossing toe te staan mits de invloed op de rivier wordt 
gecompenseerd. Een rol in de afweging speelt daarbij dat de invloed op de 
rivier van een buitendijks gerichte versterking op dit gedeelte zeer gering is. 

5.5.3 Deelsectie IV 
In deze deelsectie moet een afweging gemaakt worden tussen een 
buitendijkse versterking, een binnendijkse versterking en een afwisselend 
binnen- en buitendijks gerichte versterking. De afweging op basis van de 
visie is weergegeven in tabel 5.11. 

Afweging 
Een buitendijkse versterking heeft nadelige gevolgen voor de ecologische 
waarden aan buitendijkse zijde. Het gaat hier om een klein nat-dras gebied 
(met twee poelen) en een bomengroep. De poelen zelf worden bij een 
buitendijkse versterking niet of nauwelijks aangetast, de drassige ruimte 
tussen poelen en dijk wel. Het zeggemoerasje wordt net aangesneden als de 
sloot weer aan de teen van de dijk wordt gelegd. De aantasting van de 
beeldbepalende bomengroep leidt tot een verlies aan landschappelijke 
waarde en heeft enige nadelige gevolgen voor de ecologische waarden. 

Een binnendijkse versterking heeft grote gevolgen voor het kenmerkende 
binnendijkse landschap. Het bebouwingslint wordt door de sloop van twee 
panden en de verwijdering van de beplanting aangetast. De 
hoogstamboomgaarden op de binnendijkse berm verdwijnen. De gevolgen 
voor het woon- en leefmilieu zijn groot. Naast de sloop van twee panden zal 
zettingsschade optreden door de verlegging en vergroting van het 
dijklichaam. 

Door de verlegging van het dijklichaam moet een groot aantal opritten 
ingrijpend gewijzigd worden. Ze moeten landinwaarts worden verlengd en 
verbreed waardoor de tuinen rond de huizen kleiner worden. 
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Bovendien zal in een aantal gevallen de vorm van de opritten moeten 
worden veranderd waardoor een aantal van de karakteristieke haakse 
opritten zal verdwijnen. De dijk komt dichte bij de woningen te liggen. Dit 
vergroot de verkeershinder. 

Met een afwisselend binnen- en buitendijkse versterking of vierkante 
versterking wordt een aantal buitendijkse waarden gespaard (waaronder het 
zeggemoerasje), terwijl over een deel van het traject de binnendijkse 
waarden gespaard worden. Deze variant krijgt, in tegenstelling tot de 
huidige dijk, een bochtig tracé zonder dat daarvoor historische 
aanknopingspunten zijn. Bij vier woningen wordt zettingsschade verwacht. 
In het deel waar de dijk naar binnen buigt zijn diverse boomgaarden 
aanwezig. 

Keuze 
De binnendijkse landschappelijke en cultuurhistorische waarden zijn 
moeilijk te compenseren. De vervangingswaarde wordt geschat op 15 tot 20 
jaar. De buitendijkse waarden kunnen zich tussen de 5 en 10 jaar herstellen. 
De voorkeur gaat daarom uit naar het behoud van de binnendijkse 
waarden. Om deze reden is een binnendijkse versterking niet te prefereren. 

Een afwisseling van buitendijks en binnendijks versterken levert een bochtig 
dijktracé op. Dit is uit cultuurhistorisch oogpunt niet te prefereren. 
Daarnaast zullen enkele boomgaarden worden aangetast. 

De voorkeur gaat uit naar een buitendijkse versterking. Eventueel kan de 
variant worden geoptimaliseerd door ter hoogte van de buitendijkse ecolo
gische waarden over te gaan op een vierkante versterking waarbij de 
dijkweg op zijn huidige plaats blijft. De bochtigheid van de nieuwe dijk 
neemt af ten opzichte van variant C en de aantasting van de binnendijkse en 
buitendijkse waarden is relatief gering. 
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Tabel5.11: Afweging varianten in deelsectie IV op basis van visie 

Aspect Variant A (buitendijkse 
versterking)* 

Variant B (binnendijkse versterking) Vari 

Landschap en 
cultuurhistorie 

0/- Binnendijks landschap blijft 
volledig intact. 
Beeldbepalende bomengroep 
buitendijks wordt aangetast 

Binnendijks landschap wordt 
ingrijpend aangetast door sloop van 
panden en door verdwijnen 
beplantingen. Compensatie hiervan is 
slechts op zeer lange termijn (> 20 jaar) 
mogelijk. 

_/ 

Ecologie — Buitendijkse ecologische 
waarden worden aangetast. 

0 Buitendijkse ecologische waarden 
blijven intact. 

0 

Woon,- werk
en leefmilieu 

0/+ Door de iets grotere afstand 
tussen dijk en woningen 
neemt de verkeershinder af. 
Geen negatieve effecten. 

Enkele panden worden gesloopt, voor 
andere treedt zettingsschade op. 
Opritten en tuinen worden ingrijpend 
gewijzigd. De nieuwe dijk neemt een 
stuk ruimte tussen huidige dijk en 
bebouwing in beslag. Verkeershinder 
neemt toe doordat de weg dichter naar 
de panden toekomt. 

Uitvoeringsasp 
ecten/kosten 

Laagste uitvoeringskosten. 
Compensatie aangetaste 
ecologische waarden. 

Sloop van panden 
Herstel binnendijkse situatie in overleg 
met bewoners 
Compensatie hoogstamboomgaarden 

Variant A kan nog worden geoptimaliseerd door plaatselijk vierkante versterking toe te passen. 
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5.5.4 DeelsectieV 

Afweging 
Voor deelsectie V zijn vier uitvoeringsvarianten beschouwd. Het gaat hierbij 
om varianten die een oplossing moeten bieden voor het knelpunt bij de 
tweezijdige bebouwing in de kern van Everdingen (Dp. V88+130 -
Dp. V89+90). 

Ten westen hiervan wordt gekozen voor een binnendijkse versterking (met 
uitzondering van variant IA, waarbij dit deel wordt ingedijkt). 

Ten oosten van de buitendijkse bebouwing wordt bij alle varianten een 
buitendijkse versterking uitgevoerd. Een uitgangspunt hierbij is dat de 
binnendijkse bebouwing onaangetast blijft. Hier zullen bij alle varianten 
buitendijkse ecologische waarden (een sloot met opslag en een bomengroep) 
worden aangetast. 

Bij variant 1 -'buitendijkse verlegging'- is in eerste instantie gekozen voor een 
variant rond de buitendijkse bebouwing in de dorpskern (variant IA). Op 
verzoek van de CCD is ook gekeken naar een ruimere buitendijkse verlegging 
waarbij de panden dijk 38 en 40 wel binnengedijkt worden (variant IB). 

Bij beide varianten zal de nieuwe dijk de kilsloot, die door de uiterwaard 
loopt doorsnijden. Deze kilsloot heeft waarde voor amfibieën. Bij variant IB 
zal de kilsloot over een iets grotere lengte verdwijnen. 
Door het indijken van een stuk van de uiterwaard is een intensiever gebruik 
van deze gronden te verwachten. Bij variant IB geldt dit voor een grotere 
oppervlakte. Bij zowel de krappe als de ruime variant ligt het tracé door de 
voormalige vuilstort. Hiervoor zal waarschijnlijk een bodemsanering moeten 
worden uitgevoerd. 

Bij de variant 'uitgekiende constructie' wordt uitgegaan van een uitwerking 
met gefundeerde keermuur (variant 2A). Door de slechte staat van woningen 
aan de oostzijde van de dorpskern kan hier mogelijk schade optreden. 
Daarom is gezocht naar de mogelijkheid om werkzaamheden ter hoogte van 
deze woningen tot een minimum te beperken. Hierdoor komt een oplossing 
in beeld waarbij een combinatie van keermuur en erosiescherm wordt 
ingebracht (variant 2B). De verschillen tussen de varianten 2A en 2B doen 
zich alleen voor bij de uitvoeringsaspecten. Door het afgraven van de kade in 
de uiterwaarden, moeten maatregelen worden genomen om de kans op 
onderwaterlopen van de huizen niet toe te laten nemen. Afhankelijk van de 
keuze hier wordt gemaakt blijft de kilsloot gehandhaafd of wordt gewijzigd. 
In paraaf 5.7.3. en in bijlage 6 wordt hier verder op ingegaan. 

De variant met sloop en herbouw van de buitendijkse woningen (variant 3) 
tast de kilsloot nauwelijks aan, maar het woon-, werk- en leefmilieu 
verandert sterk. De bewoners moeten (tijdelijk) verhuizen en investeringen 
doen in nieuwe woonruimte. 

Keuze 
De complexiteit van de problematiek en de ingrijpende gevolgen voor de 
bewoners van Everdingen maken het nodig alle alternatieven nader op uit
werking en effecten te beschouwen. In hoofdstuk 7 wordt daar verder op 
ingegaan. Daarbij is rekening gehouden met de reacties van betrokkenen en 
de CCD in maart en april 1997. 
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Tabel S. 12: Globale afweging varianten in deelsectie Vop basis van visie  

Aspect Variant IA en IB (buitendijkse verlegging) Variant 2A en 2B (uitgekiende constructie) het 
kade achter de woningen 

Variant 3 (b 

Landschap en 
cultuurhistorie 

Het buitendijkse landschap wordt 
ingrijpend gewijzigd. Oude dijk 
verliest historische functie. 
Karakteristiek dorpsgezicht 
wordt aangetast. 

0 Na aanleg is er geen zichtbaar verschil met 
de huidige situatie (met uitzondering van 
de kade). 

De h 
gewij 
ensem 
van t 
vorm 
huid 

Ecologie Kilsloot wordt aangetast 
waardoor actuele waarden 
verloren gaan 
Bij variant IA is de lengte iets 
kleiner dan bij variant IB 

Kilsloot wordt aangetast waardoor 
actuele waarden verloren gaan (uitgaande 
van de van de keuze voor een kade achter 
de woningen van Everdingen). 

0 Kilsl 

Woon,- werk
en leefmilieu 

+ 

Het zicht op de uiterwaard vanuit 
de buitendijkse woningen gaat 
verloren. (Bij IA over een iets 
kleinere lengte als bij 1B) 

De buitendijkse bebouwing blijft 
onaangetast en wordt ingedijkt. 

0 

Aanleg van de constructie kan mogelijk 
schade aan bebouwing veroorzaken. Een 
toekomstige verhoging van de constructie 
kan grote gevolgen hebben voor de 
leefbaarheid. 

De buitendijkse bebouwing blijft 
onaangetast 

Het zicht op de uiterwaard vanuit de 
buitendijkse woningen gaat voor een deel 
verloren door de aanleg van de kade 

+ 

Alle 
verh 
word 
door 
bouw 
word 
twee 

De te 
goed 
dijkv 
geen 

Uitvoeringsas 
pecten/kosten 

+/-

0 

De aanleg van de dijk is relatief 
eenvoudig te realiseren en is 
relatief goedkoop. Wel dient 
rekening gehouden te worden met 
de voormalige vuilstort die deels 
gesaneerd moet worden als de dijk 
er overheen wordt gelegd. E.e.a. 
brengt extra kosten met zich mee 

Toekomstige dijkversterkingen 
zijn zonder veel problemen uit te 
voeren 

De aanleg van de constructie is 
gecompliceerd en geeft veel overlast. Het 
aanleggen van een constructie is relatief 
duur en schade kan niet uitgesloten 
worden. Variant 2B is wat dit betreft iets 
gunstiger. Waarschijnlijk is een beperkte 
sanering van de vuilstort nodig om de 
Kilsloot te verleggen. 

Toekomstige dijkversterkingen zijn 
minder eenvoudig uit te voeren 

0 

Het 
geco 
Daa 
uitvo 
Waa 
de vu 
verle 

Toek 
veel 

Rivierbeheer -

0 

0 
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Tabel5.12: Globale afweging varianten in deelsectie Vop basis van visie 

Aspect Variant IA en IB (buitendijkse verlegging) Variant 2A en 2B (uitgekiende constructie) het 
kade achter de woningen 

Variant 3 ( 

De omdijking van een deel van de 
uiterwaard legt een beslag op de 
ruimte voor de rivier 

De kade neemt een deel van het 
doorstroomprofiel weg, maar dit wordt 
gecompenseerd in het uiterwaardproject 
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5.5.5 Deelsectie VI 

Afweging 
In deze deelsectie is over de gehele lengte sprake van een ecologisch 
waardevolle natdras strook die direct grenst aan de buitenteen van de huidige 
dijk. Met name de zeggemoerasjes zijn van groot belang. Deze strook en 
vooral het buitendijkse wiel ter hoogte van de voormalige dijkdoorbraak zijn 
van grote landschappelijke waarde. Binnendijks is er evenals in de deelsecties 
I tot en met IV sprake van een landschappelijk waardevol bebouwingslint 
met kenmerkende beplanting en agrarisch gebruik van de binnenberm. 

In deze deelsectie moet een afweging gemaakt worden tussen de buitendijkse 
ecologische en landschappelijke waarden en de binnendijkse landschappelijke 
en cultuurhistorische waarden voor de gehele deelsectie (varianten A en B) of 
delen daarvan (variant C). De beoordeling op basis van de visie leidt niet tot 
een duidelijke voorkeur voor een van de varianten. Zowel de binnendijkse, de 
buitendijkse als de afwisselende variant hebben een aantal nadelen (zie tabel 
5.13). 

Keuze 
Door de ligging van de natdras strook direct aan de dijkteen en de beperkte 
ruimte binnendijks. is er geen ruimte om zowel binnen- als buitendijkse 
waarden te sparen. Op grond hiervan is het niet mogelijk in dit stadium reeds 
een voorkeur voor een van de varianten uit te spreken. Voor deelsectie VI 
zijn daarom alle drie de varianten volledig uitgewerkt en beschreven. 

5.5.6 Deelsectie VII 

Afweging 
Aan buitendijkse zijde ligt Fort Everdingen. Dit fort met omringende gracht 
heeft een grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. De 
walnotenbomen op het buitentalud (aan de kant van de gracht) zijn 
landschappelijk waardevol en spelen een rol in de (voormalige) militaire 
functie van het fort als camouflage van het profiel van het fort. Binnendijks 
ligt een gebiedje met grienden en open water met (volgens de LOV) geringe 
ecologische waarde. 

Het behoud van de gracht van het fort en het buitentalud vormt conform de 
visie (en de LOV) een uitgangspunt bij de dijkversterking. 

Keuze 
Op grond van de genoemde waarden is de voorkeur uitgesproken voor een 
binnendijkse versterking in deelsectie VII. Hierbij wordt gekeken naar 
mogelijkheden om de aantasting van de grienden zo gering mogelijk te laten 
zijn. 
De notenbomen worden verwijderd, maar aan de binnenzijde van de dijkweg 
komen op de kruin, in een 2,5 m brede wegberm, nieuwe notenbomen. 
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Tabel S. 13: Afweging varianten in deelsectie VI op basis van visie 

Aspect Variant A (buitendijkse versterking) Variant B (binnendijkse versterking) Va 

Landschap en 
cultuurhistorie 

0 Binnendijks landschap blijft volledig 
intact. 

Buitendijks vindt aantasting van de 
nat-drasstrook langs de dijkteen 
plaats. Een deel van het 
karakteristieke wiel verdwijnt. 

0 De strook aan de buitenteen van de dijk 
blijft volledig intact. 

Binnendijks landschap wordt ingrijpend 
aangetast door sloop van panden, 
verdwijnen van beplantingen. 
Compensatie hiervan is slechts op zeer 
lange termijn mogelijk. De zeer brede 
dijk ter hoogte van het wiel tast het beeld 
van een smalle dijk aan. 

0/-

Ecologie Waardevolle buitendijkse ecologische 
waarden worden over de gehele 
deelsectie aangetast. 
Vervangbaarheidstermijn is minimaal 
10 jaar 

0 Buitendijkse strook met ecologische 
waarden blijft intact. 

Woon,- werk
en leefmilieu 

0/+ Door de iets grotere afstand tussen 
dijk en woningen neemt de 
verkeershinder af. Geen negatieve 
effecten. 

Twee panden worden gesloopt, voor 
andere treedt zettingsschade op. Opritten 
worden ingrijpend gewijzigd. De nieuwe 
dijk neemt een stuk ruimte tussen 
huidige dijk en bebouwing in beslag. 
Verkeershinder neemt toe doordat de 
weg dichter naar de panden toekomt. 

Uitvoeringsaspe 
eten/kosten 

Compensatie en landschappelijke 
inpassing buitendijks gebied 

Sloop van panden 
Herstel binnendijkse situatie in overleg 
met bewoners 
Compensatie hoogstamboomgaarden 
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5.5.7 Varianten na de eerste afweging 

In tabel 5.14 zijn alle varianten die na de eerste afweging over zijn gebleven 
nog eens weergegeven. 

Tabel 5.14 Overzicht van de varianten per deelsectie na de eerste afweging  
Deelsec- buitendijks ver- binnendijks afwisselend buitendijkse Uitgekien
de sterken (A,3) versterken binnen-, bui- verlegging (1) de 

(B) tendijks, constructie 
vierkant (C) (2) 

I-III | 

IV . 

V . (1 . . 

VI . . . 

VII • 

(1 Hierbij worden buitendijkse woningen gesloopt en vindt herbouw buitendijks 
plaats.  

5.6 Knelpunten 

Deelsecties I tot en met DU 
Het enige knelpunt ligt ter hoogte van de Nijensteinseweg (deelsectie III). 
Hier liggen binnendijks huizen direct aan de teen van de dijk, in het talud en 
op de berm. Aan buitendijkse zijde ligt een zand- en grindhandel met bijbe
horende op- en afritten. Uitgangspunt ter hoogte van de Nijensteinseweg is 
het behoud van de binnendijkse bebouwing. Op grond hiervan is gekozen 
voor een buitendijkse versterking in grond. Het ruimtebeslag op de zand- en 
grindhandel zal door schadeloosstelling volgens de daarvoor geldende bepa
lingen worden gecompenseerd. De omvang van het ruimtebeslag kan 
eventueel door optimalisatie worden teruggebracht. In de uitwerking van het 
planalternatief (paragraaf 0) is nader op het knelpunt ingegaan. 

Deelsectie IV 
Door ruimtebeslag buitendijks vindt hier aantasting van ecologische waar
den plaats. Deze aantasting wordt gecompenseerd. Op deze 
natuurcompensatie wordt in paragraaf 5.8 nader ingegaan. 

Deelsectie V 
In deze deelsectie vormt de tweezijdige bebouwing van de dijk in het dorp 
Everdingen een knelpunt. Voor dit knelpunt zijn drie varianten uitgewerkt, 
waarbij voor twee varianten subvarianten zijn ontwikkeld. Deze zijn 
beschreven in paragraaf 0. 

Deelsectie VI 
Door ecologische en landschappelijke waarden direct buitendijks en land
schappelijke en cultuurhistorische waarden binnendijks is over de gehele 
deelsectie sprake van een knelpunt. Hiervoor zijn drie varianten uitgewerkt. 

Deelsectie VII 
Knelpunten in deelsectie VII zijn de walnotenbomen in het buitentalud. Uit 
onderzoek is gebleken dat ze niet gehandhaafd kunnen worden. Verplanten 
naar de binnenzijde wordt, gezien de staat waarin de bomen, verkeren niet 
raadzaam geacht. Er komen daarom nieuwe notenbomen op de kruin van 
dijk aan de binnenzijde van de dijkweg. Dit is hier mogelijk omdat op de dijk 
een overhoogte aanwezig is die benut kan worden voor beplantingen. 
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5.7 Dijkversterkingsalternatieven 

5.7.1 Algemeen 
Voor deelsecties I tot en met IV en VII blijkt het goed mogelijk een 
voorkeursvariant aan te geven. Voor deelsecties V en VI is dit in dit stadium 
niet mogelijk. Dit leidt ertoe dat op dijkvakniveau sprake is van meerdere 
alternatieven. Al eerder is aangegeven dat de keuze van de oplossing per 
deelsectie niet afhangt van de keuze op andere deelsecties. Het aangegeven 
standaardprofiel draagt reeds zorg voor de consistentie. De keuze op 
deelsectie V en VI beïnvloedt dan ook niet de keuze op de andere deelsecties 
behoudens op die plaatsen waar de overgang van de ene naar de andere 
deelsectie plaatsvindt. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat in paragraaf 5.7.2 
voor de deelsecties I tot en met IV en VII het planalternatief wordt 
beschreven uitgaand van de eerder aangegeven voorkeursvarianten. In 
paragraaf 5.7.3 en 5.7.4 wordt vervolgens ingegaan op de gedetailleerdere 
uitwerking van de uitvoeringsvarianten voor respectievelijk deelsectie V en 
deelsectie VI. 

De benodigde natuurcompensatie voor zowel het planalternatief als de ver
schillende uitvoeringsvarianten van deelsectie V en VI wordt beschreven in 
paragraaf 0. Deze compensatiemaatregelen vormen een integraal onderdeel 
van het ontwerp-dijkversterkingsplan. Conform de richtlijnen is naast het 
planalternatief een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) samengesteld. 
Bij de uitwerking van het MMA is extra aandacht besteed aan het behoud, 
herstel of versterken van LNC-waarden in de omgeving. De uitwerking van 
het MMA staat beschreven in paragraaf 5.10. 

5.7.2 Planalternatief 

De beschrijving van het planalternatief is gebaseerd de situatietekeningen die 
als bijlage bij dit rapport zijn gevoegd. Per deelsectie is naar deze tekeningen 
verwezen. 

Deelsecties I tot en met UI 
Voor de deelsecties I, II en III is de buitendijkse dijkversterking uitgewerkt 
uitgaande van het principeprofiel (zie hoofdstuk 5.2). Om de aanwezige 
binnendijkse waarden direct aan de dijk te ontzien wordt de bestaande 
binnenberm intact gehouden. Op enkele punten is bij de uitwerking 
afgeweken van het algemene beeld van een buitendijkse versterking in grond. 
De plaatselijke situatie bij deze punten en de keuzes voor de uitvoering van 
de dijkversterking worden afzonderlijk besproken: 
• oprit van de brug van de A27 (Dp. V64 - Dp. V64+310); 
• hoog voorland bij de stuw (Dp. V71 +170 - Dp. V74); 
• kruising van de dijk met de Nijensteinseweg (Dp. V80+130 - Dp. 

V82+10). 

In de deelsecties I, II en III is over bijna de gehele lengte een kruinverhoging 
noodzakelijk, variërend van 15 tot 95 cm (aanleghoogte). Tevens zijn 
plaatselijk binnendijkse bermen nodig vanwege de stabiliteit. De bestaande 
binnendijkse berm blijven behouden waar dit voor de stabiliteit niet 
noodzakelijk is, om de aantasting van het landschapsbeeld te beperken. 
Verder zijn op deelsectie I plaatselijk maatregelen tegen piping nodig. Voor 
een gedetailleerde beschrijving van de benodigde maatregelen wordt 
verwezen naar paragraaf 5.2. 

Hieronder is de buitendijkse versterking in deelsecties I-III van west naar 
oost beschreven. De volgende tekeningen uit de bijlage zijn van toepassing: 
• 97.55-005 Dp. V64 - Dp. V69; 
• 97.55-009 Dp. V69 - Dp. V75; 
• 97.55-013 Dp. V75 - Dp. V82; 
• 97.55-018 Dp.V82-Dp.V87+170. 
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Dp. V64 - Dp. V64+310 (Oprit van de brug van de A27) 
In tegenstelling tot de rest van het dijkversterkingstraject loopt de weg hier 
niet over de waterkering. Waar de weg afbuigt om onder de oprit van de A27 
door te gaan, loopt de waterkering door de oprit heen. Tijdens de aanleg van 
de A27 is een kleikern in het zandlichaam van de oprit aangebracht. Als 
gevolg hiervan hoeft de weg over dit gedeelte niet opgehoogd te worden. Bij 
Dp. V64+130 sluit de weg weer aan op de waterkering, en moet daarom op 
hoogte zijn. Het verharde buitentalud wordt intact gelaten. 

Dp. V64+310-Dp. V71+170 
De buitendijkse versterking over dit gedeelte veroorzaakt een verschuiving 
van de buitenteen van 11 ä 13 m. De as van de weg verschuift ± 3 m in 
buitendijkse richting en komt 75 ä 95 cm (aanleghoogte) hoger te liggen. 
Tussen Dp. V66 en Dp. V68 zijn pipingmaatregelen nodig. Het gaat hierbij 
om het aanbrengen van een laag klei in de uiterwaarden. Als gevolg van de 
teenverschuiving en de pipingvoorziening moet de buitendijks gelegen 
afwateringssloot vergraven worden. Een nieuwe afwateringssloot zal op een 
afstand van 4 m van de nieuwe buitenteen ingegraven worden. Buitendijks, 
direct ten westen van de stuw Hagestein heeft Rijkswaterstaat een vistrap 
geprojecteerd. Deze levert geen problemen op voor de buitendijkse 
versterking. De nieuw aan te leggen vistrap is opgenomen in de 
situatietekening. 

Dp. V71+170-Dp. V74 (Hoog voorland bij stuw) 
Hier sluit het dijklichaam aan op het hoge voorland bij de stuw. De as van de 
weg schuift 2,5 m in buitendijkse richting, waardoor de helling van het 
binnentalud conform het standaardprofiel kan worden verflauwd. De weg 
blijft ongeveer op dezelfde hoogte liggen. Tussen Dp. V73 en Dp. V73+120 
wordt de dijk vierkant verhoogd (zonder asverschuiving van weg). Dit is 
mogelijk door de hier aanwezige brede kruin. Over dit gedeelte komt de weg 
40 ä 60 cm hoger te liggen. Daarna verschuift de as van de weg ± 2 m in 
buitendijkse richting als gevolg van een taludverflauwing van het 
binnentalud conform het principeprofiel. 

Dp. V74-Dp. V79 
De buitendijkse versterking over dit gedeelte veroorzaakt een verschuiving 
van de buitenteen van 7 ä 9 m. De as van de weg verschuift ± 3,5 m in 
buitendijkse richting en komt 50 ä 70 cm hoger te liggen. Vanaf Dp. 
V78+120 moet de binnenberm met gemiddeld 1 m worden verlengd. Ter 
hoogte van de recreatiepias wordt over een lengte van 480 m (Dp. V72+170 -
Dp. V75+40) aan de binnenteen van de dijk een verticaal kwelscherm 
ingebracht. Hiervoor wordt een sleuf gegraven, die wordt gevuld met klei 
(bentoniet). 

Dp. V79-Dp. V80+130 
Hier ligt de dijk reeds op hoogte. De talud afdekking moet worden vervan
gen door een kleilaag. De binnenberm moet met 1 ä 1,5m aan de binnenzijde 
worden verlengd. 

Dp. V80+130-Dp. V82+10 (Nijensteinseweg) 
Ter hoogte van de Nijensteinseweg is een binnendijkse stabiliteitsberm van 
10 m nodig. De huidige berm wordt daartoe in buitendijkse richting met 4 m 
verlengd. De kruin van de dijk komt ± 60 cm hoger te liggen. Door de 
bermverlenging en kruinverhoging verschuift de buitenteen van de dijk 6 ä 14 
m in buitendijkse richting. 
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Dp. V82+10-Dp. V85+80 
De buitendijkse versterking over dit gedeelte veroorzaakt een verschuiving 
van de buitenteen van 17 ä 18 m. De as van de weg verschuift ± 10 m in 
buitendijkse richting en komt 60 ä 80 cm (aanleghoogte) hoger te liggen. 
Over het gehele gedeelte is een binnendijkse stabiliteitsberm van 12 m nodig. 
De bestaande berm (5 m) wordt daartoe verlengd. Het bestaande binnen- en 
buitentalud worden vergraven. 
Figuur 5.1 geeft een voorbeeld van de huidige en toekomstige situatie in 
deelsecties I tot en met III. 

Deelsectie IV 
Hieronder is de buitendijkse versterking in deelsectie IV beschreven. De 
volgende situatietekeningen zijn van toepassing: 

97.55-018 Dp.V82-Dp.V87+170 
97.55-022 Dp.V87+170-Dp.V92 

Dp. V85+80 - Dp. V86 
De buitendijkse versterking tussen Dp. V85+80 en Dp. V86 veroorzaakt een 
verschuiving van de buitenteen van ongeveer 18 m. De buitendijks gerichte 
asverschuiving van de weg loopt in oostelijke richting af van 10 tot 7 m. De 
weg komt ± 70 cm hoger te liggen. Binnendijks wordt de stabiliteitsberm 
verlengd, aflopend van 12 m bij Dp. V85+80 tot 0 m bij Dp. V86. 

Dp. V86-Dp. V88+J30 
De versterking veroorzaakt een verschuiving van de buitenteen van ± 16 m in 
het westelijke gedeelte tot ± 10 m in het oostelijke gedeelte. Dit is het gevolg 
van de overgang van de binnendijkse stabiliteitsberm van 12 m in deelsectie 
III naar de stabiliteitsberm van 2 m tussen Dp. V85+80 en Dp. V86+145. De 
as van de weg verschuift ± 7 tot 4 m in buitendijkse richting en komt 65 ä 
70 cm (aanleghoogte) hoger te liggen. Als gevolg van de teenverschuiving 
moet de buitendijks gelegen afwateringssloot over een lengte van ongeveer 
300 m (tussen Dp. V86+65 en Dp. V87 +170) worden gedempd. Eventueel is 
hier nog een optimalisatie mogelijk door de dijk iets meer naar binnen te 
leggen door een vierkante versterking toe te passen. Dit wordt later verder 
uitgewerkt. Figuur 5.2 geeft een voorbeeld van de huidige en toekomstige 
situatie in deelsectie IV. 
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Figuur S. 1 Huidige en toekomstige situatie in deelsecties I tot en met III 
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Figuur 5.2 Huidige en toekomstige situatie in deel sect ie IV 
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Toekomstige situatie 
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Deelsectie VII 
In tekening 97.55-102 in de bijlage is de binnendijkse versterking van deze 
deelsectie weergegeven. 

Het huidige dijkprofiel kan gehandhaafd blijven, wel is een binnendijkse 
berm nodig met een maximale breedte van 10 m. Omdat de maximale 
breedte nodig is waar het maaiveld het laagste ligt, betekent dit een 
aantasting van de binnendijkse grienden. Het water rond het fort zal 
onaangetast blijven. Na onderzoek van de staat van de walnotenbomen is 
besloten deze bij dijkverbetering te verwijderen. Ter compensatie worden 
nieuwe walnotenbomen aan de binnenzijde op de kruin aangebracht. 

In figuur 5.3 is de huidige en de toekomstige situatie weergegeven. 

5.7.3 Uitvoeringsvarianten deelsectie V 

Voor de dorpskern van Everdingen is in de voorgaande hoofdstukken nog 
geen voorkeur aangegeven. Er zijn drie varianten uitgewerkt met enkele 
subvarianten. Voor een uitgebreide effect beschrijving wordt verwezen naar 
hoofdstuk 6. 

Hieronder zijn de varianten in deelsectie V van west naar oost beschreven. 
De volgende tekeningen uit de bijlage zijn van toepassing: 
• Variant IA: buitendijkse verlegging: krappe variant; 
• Variant IB: buitendijkse verlegging: ruime variant; 
• Variant 2A: uitgekiende constructie: keermuur; 
• Variant 2B: uitgekiende constructie: keermuur en erosiescherm; 
In bijlage 4 is variant 3 (sloop en herbouw) verder uitgewerkt. 

1 Buitendijkse verlegging 

IA Krappe variant 
De nieuwe dijk heeft een hoogte van NAP +8,35 m (aanleghoogte) en wordt 
aangelegd volgens het principeprofiel van de 'groene dijk'. De aansluiting van 
de dijk ten westen van het dorp ligt tussen Dp. V89+50 en 89+120. Ten 
westen hiervan wordt een binnendijkse versterking in grond uitgevoerd. De 
panden Lekdijk 40 en 38 behouden hun buitendijkse ligging. Om de kans dat 
deze huizen onderwaterlopen niet te verhogen, wordt een korte kade 
aangelegd met een hoogte van 5,20 m + NAP. Deze kade volgt een 
vergelijkbaar tracé als de dijk met een ruime omlegging. Bij alternatief IB. 
Vanaf de aansluiting loopt de groene dijk de uiterwaard in, loodrecht op de 
richting van de huidige dijk. Na de kilsloot maakt de dijk een hoek van 
negentig graden en loopt vervolgens parallel aan de buitendijkse sloot. De 
dijk volgt hiermee de begrenzing van de tuinen van de buitendijkse 
woningen. Ten oosten van het dorp buigt de nieuwe dijk weer scherp terug 
naar de huidige waterkering, en sluit tussen Dp. V90+125 en Dp. V90+175 
weer op de huidige waterkering aan. 

Tussen Dp. V90+175 en 91+90 wordt een buitendijkse versterking van de 
huidige waterkering in grond uitgevoerd. De kruin komt hier 55 ä 85 cm 
hoger te liggen (aanleghoogte). De buitenteen verschuift 11 ä 13 m in buiten
dijkse richting. Figuur 5.4 geeft een voorbeeld van de toekomstige situatie in 
deelsectie V bij een krappe buitendijkse verlegging. 
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Figuur 53 Huidige en toekomstige situatie in deelseet/es VII 
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IB Ruime variant 
De nieuwe dijk heeft een hoogte van NAP +8,35 m (aanleghoogte) en wordt 
aangelegd volgens het principeprofiel van de 'groene dijk'. De aansluiting van 
de dijk ten westen van het dorp ligt tussen Dp. V88+90 en Dp. V88+130 (op 
de grens van deelsecties IV en V). Hiermee worden de buitendijkse panden 
Lekdijk 40 en 38 ingedijkt. De dijk loopt vervolgens, onder een hoek van 
45% met de huidige dijk, de uiterwaard in, en loopt na Dp. V89+110 volgens 
hetzelfde tracé als de krappe variant (zie hiervoor). 
Het verschil met de krappe variant bestaat uit een hoge dijk in plaats van een 
lagere kade rond de meest westelijke woningen. 

2 Uitgekiende constructie 
De dijkversterking ten westen van de dorpskern Everdingen wordt zo 
uitgevoerd dat de buitendijkse woningen Lekdijk 40 en Lekdijk 38 en de 
binnendijkse woning Lekdijk 43 gespaard blijven. Vanaf Dp. V88+170 wordt 
daarom een binnendijkse versterking in grond uitgevoerd. De kruin wordt 
met 80 ä 85 cm verhoogd (aanleghoogte). Hierdoor verschuift de binnenteen 
maximaal 8 m in binnendijkse richting. Aan binnendijkse zijde wordt op een 
hoogte van NAP +4,50 m een berm van 4 m breedte aangebracht. Om aan 
binnendijkse zijde het pand Lekdijk 43 te sparen wordt vanaf Dp. V89 + 70 
de versterking buitendijks uitgevoerd. Hier komt de dijk eveneens 80 ä 85 cm 
hoger te liggen (aanleghoogte). De buitenteen verschuift maximaal 12 m in 
buitendijkse richting. 

Bij Dp. V89+120 begint de tweezijdige bebouwing van de dorpskern. Tot 
Dp. V90+25 staat de bebouwing aan beide zijden in het talud van de dijk of 
op de kruin. Hier wordt een gefundeerde keermuur aangelegd. Deze heeft een 
hoogte van NAP +7,60 m en ligt daarmee 5 ä 10 cm hoger dan de huidige 
kruin. De nieuwe weg wordt op dezelfde hoogte gebracht als de keermuur. 
Het hoogteverschil tussen de keermuur (in de dorpskern) en de buitendijkse 
versterking (ten westen van Everdingen) wordt overbrugd tussen Dp. 
V89+105enDp.V89+135. 

2A Keermuur 
De gefundeerde keermuur loopt door tot Dp. V90+85. Hierna wordt een 
versterking in grond uitgevoerd. Het hoogteverschil tussen de versterking 
met keermuur en de versterking in grond is 75 cm. Dit verschil wordt tussen 
Dp. V90+65 en Dp. V90+105 overbrugd. 

2B Combinatie keermuur/erosiescherm 
Na Dp. V90+25 wijkt de binnendijkse bebouwing terug van de dijk. Vanaf 
dit punt tot en met Dp. V90+110 wordt wegens de beschikbare ruimte 
binnendijks een erosiescherm aangelegd. De aanleghoogte van scherm en het 
nieuwe grondlichaam aan binnendijkse zijde is NAP +7,85 m, en ligt 
daarmee 25 cm hoger dan de keermuur. Het hoogteverschil wordt overbrugd 
tussen Dp. V90+10 en Dp. V90+25). Conform het principeprofiel vooreen 
erosiescherm (paragraaf 0) wordt naast de weg aan binnendijkse zijde een 
parkeerstrook van 4 m breed aangebracht. 

In het kader van het uiterwaardproject wordt de zomerkade in de 
uiterwaarden vergraven. Om de buitendijkse woningen dezelfde bescherming 
te bieden als in de huidige situatie, wordt bij zowel variant 2A als 2B dicht 
achter de woningen een nieuwe kade aangebracht. Hiervoor zijn 
verschillende varianten bestudeerd voor het westelijk, midden en oostelijk 
deel, zie tabel 5.15. In bijlage 5 zijn de varianten beschreven. De varianten 
voor de verschillende delen van het traject worden gecombineerd tot ketens. 
Als meest kansrijke komen naar voren: AAA, ABC, DBC en ABA. De 
voorkeur van de Coördinatie Commissie Dijkverzwaring en van het 
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ging uit 
eindelijk uit naar een volledige kade achter alle woningen langs, ten noorden 
van de Kilsloot (keten AAA). 
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Deze oplossing geeft een consistent landschappelijk beeld, de tuinen worden 
niet verkleind en de kosten zijn acceptabel. 

Tabel5.15 Varianten voor de kade bij Ever dingen 
West (huisnummers 
36 tot en met 40) 

Midden Oost (huisnummers 2 
tot en met 12) 

Variant A Kade noordzijde 
K-ilsloot 

Kade noordzijde 
Küsloot 

Kade noordzijde 
Küsloot 

Variant B Kade zuidzijde 
Küsloot 

Geen kade Kade zuidzijde 
Küsloot 

Variant C Kade door küsloot Sloop en herbouw 
woningen 2 tot en met 
12 

Variant D Sloop en herbouw 
woningen 

Sloop en herbouw 
woningen 2 tot en met 
8 

Na Dp. V90+110 wordt een vierkante versterking in grond uitgevoerd. De 
kruin komt hier + 45 cm hoger te liggen (aanleghoogte). Het hoogteverschil 
tussen erosiescherm en versterking in grond (20 cm) wordt tussen Dp. 
V90+100 en Dp. V90+110 overbrugd. In figuur 5.5 is de situatie met een 
keermuur gevisualiseerd. 

3 Buitendijkse versterking met sloop en herbouw 
Bij het uitwerken van de variant sloop en herbouw, is in samenwerking met 
de gemeente Vianen een visie ontwikkeld voor de bouw van nieuwe 
buitendijkse woningen. De wensen van de huidige bewoners zijn door middel 
van individuele vraaggesprekken geïnventariseerd. Met deze wensen is 
rekening gehouden bij het ontwikkelen van de visie. 

In het onderstaande kader is de visie kort weergegeven. De visie biedt een 
aantal handvatten voor een verdere uitwerking. 

Visie op de herbouwvan dijkwoningen in Everdingen 

Everdingen is een dorp op een dijk. Dit levert een zeer kenmerkend 
beeld op, zowel vanuit de uiterwaarden als vanaf de dijk zelf. Een 
passant die de dijk volgt doorsnijdt het dorp in zijn huidige vorm. 
Uitgangspunt is dat deze karakteristieke belevenis in een nieuwe 
(eigentijdse) vorm gehandhaafd blijft. 
Het huidige buitendijkse bebouwingslint is kleinschalig en gevarieerd 
van aard. Zowel nokhoogten- als richting variëren. Bovendien is er een 
aanzienlijke verscheidenheid ten aanzien van woning grootte en type. 
Het totaalbeeld van de nieuw te bouwen woningen zal daarom een 
vergelijkbare variatie te zien moeten geven. 
De architectuur van de huidige woningen is enigszins nostalgisch van 
aard maar terughoudend in vorm en detail. Eenvoudige huizen met 
klassiek-gelijnde kapvormen en gevelpartijen voeren de boventoon. 
Hiermee sluiten deze woningen aan op de rest van het dorp. 
Nieuwbouw zal zich moeten voegen naar deze karakteristieke 
omgeving. Vormverwijzingen in een 'modern'jasje behoren hierbij tot 
de mogelijkheden. 
De nieuwe woningen moeten duidelijk gebruik maken van de unieke 
ligging op, aan, of in de dijk. Er moeten mogelijkheden gecreëerd 
worden om met afwijkende woningtypen en -indelingen gebruik te 
maken van de ligging van het huis. 
Oriëntatie van de woningen (de toegang) moet gericht zijn op de dijk. 
De kruinhoogte van de dijk dient hierbij als uitgangspunt voor de 
hoogteligging van de entree. 
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Uitgangspunten bij het stedenbouwkundig ontwerp van de herbouwvariant 
zijn de volgende dijktechnische randvoorwaarden: 
• het, conform het bebouwingsbeleid van het Hoogheemraadschap, niet 

mogen bouwen in het dijklichaam (daarbij is tevens rekening gehouden 
met een toekomstige situatie waarbij de dijktafelhoogte met 1 m wordt 
verhoogd); 

• de onderste vloeren moeten, conform de beleidsnota "Ruimte voor de 
Rivier", op het maatgevend hoogwater horend bij een 
overschrijdingsfrequentie van 1:1250 jaar liggen. 

Daarnaast zijn enkele stedenbouwkundige uitgangspunten geformuleerd 
zoals: 
• in de huidige situatie is in het dorp een versmalling aanwezig. Op deze 

plek komt in de nieuwe situatie een nieuwe versmalling van de ruimte 
tussen de huizen; 

• er zijn doorkijkjes gemaakt naar de uiterwaarden: enkele tussen de 
woningen door en een over de dijkweg richting het westen. Daarom 
wordt de ruimte tussen de woningen vanaf de "flessehals" breder; 

• tegenover de kerk komt wat meer ruimte voor de woningen. Deze ruimte 
parkeergelegenheid. 

In bijlage 4 wordt nader ingegaan op deze uitgangspunten. 

Voor de dijkversterking ten westen en oosten van de dorpskern wordt verwe
zen naar de uitwerking van de uitgekiende constructie. Figuur 5.6 geeft een 
voorbeeld van de toekomstige situatie in deelsectie V bij sloop en herbouw. 
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Figuur 5.5 Visualisatie van de variant met keermuur in Everdingen 
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Figuur 5.6 Visualisatie van de variant met buitendijkse versterking met sloop en herbouw 
in deelsectie V met boven de huidige situatie en onder de nieuwe situatie 
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5.7.4 Uitvoeringsvarianten deelsectie VI 

Voor deze deelsectie heeft het Hoogheemraadschap geen voorkeur 
aangegeven. Er zijn drie varianten uitgewerkt. De bewoners hebben voor 
deze deelsectie een voorkeur uitgesproken voor een buitendijks gerichte 
versterking. Voor een uitgebreide effectbeschrijving van de drie 
uitvoeringsvarianten wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 

Bij alle varianten wordt ten oosten van het wiel het binnendijkse 
weiland opgehoogd met kleidek. Deze maatregel is nodig om piping 
als gevolg van het afgraven van de uiterwaard te voorkomen. 

Hieronder zijn de varianten in deelsectie VI van west naar oost 
beschreven. De volgende situatietekeningen uit de bijlage zijn van 
toepassing: 
• 97.55-102 buitendijkse versterking; 
• 97.55-099 binnendijkse versterking. 
• 97.55-081 afwisselende versterking 

A Buitendijkse versterking 
In deze variant wordt uitgegaan van aanvullende 
stabiliteitsmaatregelen binnendijks ter hoogte van het wiel (Dp. 
V94+40 - Dp. V95+ 60). De maatregelen bestaan uit een verhoging 
van het maaiveld tot NAP +1,10 m en het verleggen van de 
binnendijkse afwateringssloot tot 30 m uit de binnenteen van de dijk. 
De verschuiving van de buitenteen bedraagt dan ± 10 ä 15 m. De as 
van de weg verschuift ± 5 m in buitendijkse richting en komt ± 75 cm 
(aanleghoogte) hoger te liggen. Als gevolg van de teenverschuiving 
moeten de buitendijks gelegen nat-drasgebieden over de gehele lengte 
van de deelsectie vergraven worden. De afwateringsfunctie wordt 
vervangen door het graven van een nieuwe afwateringssloot op 4 m 
van de nieuwe buitenteen, behoudens ter hoogte van het buitendijkse 
wiel (Dp. V94 - Dp. V94+180). De breedte van de nieuwe sloot zal 
overeenkomen met de breedte van de huidige sloot. Om piping te 
voorkomen worden de twee sloten loodrecht op de dijk bij Dp. 
V92+50 en Dp. V92+130 tot een afstand van 65 m van de buitenteen 
gedempt. 

Figuur 5.7 geeft een voorbeeld van de toekomstige situatie in 
deelsectie VI bij buitendijkse versterking ter hoogte van het wiel. 

B Binnendijkse versterking 
De verschuiving van de binnenteen varieert van ± 12 m tot ± 22 m ter 
hoogte van het wiel. De as van de weg verschuift 6 a 8 m in 
binnendijkse richting en komt ± 75 cm hoger te liggen 
(aanleghoogte). Tussen Dp. V94 en Dp. V95+40 wordt een 
binnendijkse stabiliteitsberm van 14 m aangebracht. 

De panden Korte Meent 11 (+ loods) en Lekdijk 1 worden gesloopt. 
Het buitentalud wordt over de gehele lengte wegens taludverflauwing 
vergraven. Om piping te voorkomen worden de twee sloten loodrecht 
op de dijk bij Dp. V92+50 en Dp. V92+130 tot een afstand van 65 m 
van de buitenteen gedempt. Alle opritten worden ingrijpend 
aangepast. 
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Figuur 5.7 Huidige en toekomstige situatie in deelsectie VI bij buitendijkse ver
sterking 

Huidige situatie 

Toekomstige situatie 

3öU 

Grontmij 97 



Voorgenomen activiteit, variantenen alternatieven 

C Afwisselende versterking 
Tussen Dp. V91+90 en Dp. V94 wordt een buitendijkse versterking 
uitgevoerd. De buitenteen verschuift hier 10 ä 15 m in buitendijkse richting. 
De as van de weg verschuift ± 5 m in buitendijkse richting en komt ± 75 cm 
(aanleghoogte) hoger te liggen. Als gevolg van de teenverschuiving moet de 
huidige buitendijkse sloot vervangen worden door een nieuwe. Deze wordt 
ingegraven op 4 m van de nieuwe buitenteen. Om piping te voorkomen 
worden de twee sloten loodrecht op de dijk bij Dp. V92+50 en Dp. V92+130 
tot een afstand van 65 m van de buitenteen gedempt. 

Ter hoogte van Dp. V94 ligt het pand Korte Meent 11 in het binnentalud. 
Om dit pand te sparen wordt pas ten oosten van het pand een binnendijkse 
versterking uitgevoerd. Door de binnendijkse versterking vindt een minimaal 
ruimtebeslag van het wiel plaats. Ter hoogte van het wiel wordt een 
binnendijkse stabiliteitsberm van 14 m aangebracht. De kruin komt ± 75 cm 
(aanleghoogte) hoger te liggen. Door deze maatregelen verschuift de 
binnenteen met ± 22 m in binnendijkse richting. De binnendijkse 
afwateringssloot wordt gedempt. Op 4m van de nieuwe binnenteen wordt een 
afwateringssloot ingegraven. De opritten naar Korte Meent 10, Lekdijk 7 en 
5 en Lekdijk 1 worden ingrijpend aangepast. 

Na Dp. V96 wordt een vierkante versterking uitgevoerd (dus zonder 
asverschuiving) zodat de dijkweg zonder bochten aansluit op de toegangsweg 
naar het fort. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanpassingen die door 
het Polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden aan de toegang tot het fort 
worden verricht bij de komende dijkversterking in het aangrenzende dijkvak. 
De kruin komt hier ± 45 cm hoger te liggen. Hierdoor verschuift de 
buitenteen met 6 m in buitendijkse richting. De binnenteen blijft op de 
huidige plaats üggen. Er wordt een nieuwe binnenberm van 4 m aangebracht. 
Om het pand Lekdijk 1 te sparen wordt tussen Dp. V96+9 en 96+36 een 
binnentalud met een steilere helling van 1:2 aangelegd. Deze wordt tevens 
bekleed met grasbetonstenen. De oprit van dit pand wordt in oostelijke 
richting verlegd. 

5.8 Mitigerende maatregelen 
Onder mitigerende maatregelen wordt verstaan het verzachten van de 
effecten ter plaatse van de ingreep. Dit kan door het zo veel mogelijk 
beperken van de ingreep en daarnaast het treffen van een aantal maatregelen. 

Zo kan het verlies van waardevolle vegetaties op dijktaluds worden 
gemitigeerd door het terugzetten van de bestaande bovengrond. Deze 
maatregel moet vervolgens wel worden gevolgd door natuurtechnisch beheer. 

De (tijdelijke) effecten voor de fauna die optreden tijdens de uitvoering 
kunnen worden gemitigeerd door de periode van de uitvoering van de 
dijkversterking hierop aan te passen. Geconcentreerde trek van amfibieën 
vindt plaats in de periode februari-april. De broedtijd van vogels ügt in de 
periode maart-juni. Het verdient daarom de voorkeur om werkzaamheden 
die de amfibieëntrek of de broed van vogels verstoren na 1 juli uit te voeren. 
Verstoring van de vluchtroutes voor fauna over de dijk kan worden 
gemitigeerd door zo min mogelijk barrières als afrasteringen aan te brengen. 
Vooral schapenrasters zijn voor veel dieren onneembare hindernissen bij hun 
vlucht over de dijk. 

Het voeren van een beheer, dat naast het verkrijgen van een erosiebestendige 
grasmat ook gericht is op ecologische en landschapswaarden, is een 
aanvullende mitigerende maatregel. 

In het "Beheeradvies dijkvak Hagestein-Everdingen", dat als bijlage 
onderdeel uitmaakt van het ontwerp-dijkversterkingsplan, wordt voorgesteld 
om twee typen dijkbeheer toe te passen. Het gaat daarbij om maaien met 
afvoer en extensief beweiden zonder bemesten. 
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Beide typen beheer kwamen bij een toetsing als beste naar voren op grond 
van zowel dijktechnische als ecologische aspecten. Met het oog op het 
landschapsbeeld wordt voorgesteld om beide beheertypen afwisselend toe te 
passen. Aan de binnenzijde heeft het beweiden met schapen de boventoon (in 
aansluiting op het binnendijkse landschap), afgewisseld met een maaibeheer 
op locaties waar minder bebouwing aanwezig is. Buitendijks vindt 
voornamelijk maaibeheer plaats. Daarbij wordt aangesloten op de 
natuurontwikkeling buitendijks. Op plaatsen waar de dijk in de toekomst 
aan landbouwgebied grenst komt hier en daar een beheer met beweiding. 

Bij de aanleg van de dijk dient de schade aan woningen tot een minimum 
beperkt te worden. Deze kans op schade is het grootst als er dichtbij de 
woningen moet worden gewerkt met grote machines die trillingen 
veroorzaken en door transport met grote vrachtwagens. Bij het aanbrengen 
van de keermuur in Everdingen zal een trillingsvrije methode worden 
toegepast (gedacht wordt aan de Silent Piler methode en het boren in plaats 
van heien van de funderingspalen). Tevens worden bij voorkeur relatief 
kleine vrachtwagens ingezet. Onderzocht zal worden of een tijdelijke weg 
achter de woningen langs kan bijdragen om de schade en de overlast te 
beperken. Als ondanks deze maatregelen toch zodanige schade optreedt aan 
een woning dat deze gesloopt moet worden, zal herbouw tot de 
mogelijkheden behoren. 

5.9 Compenserende maatregelen 

Benodigde natuurcompensatie 
Het verlies aan ecologische waarden door uitvoering van de dijkversterking 
dient gecompenseerd te worden. 

De verloren gegane oppervlakte aan waardevolle vegetaties wordt, conform 
de afspraken tussen de Provincie en het Hoogheemraadschap, 
gecompenseerd. De oppervlakte wordt vermeerderd met 25% om de 
ontwikkelingstijd van deze vegetaties in rekening te brengen. De 
natuurcompensatie dient van vergelijkbare kwaliteit(scategorie) te zijn als 
hetgeen verloren gaat. 

De compensatie wordt in principe in de directe omgeving van de ingreep 
uitgevoerd. In het landschapsplan wordt de ruimtelijke uitwerking van de 
compensatiemaatregelen toegelicht. 

In het natuurcompensatieplan is geïnventariseerd welke waardevolle 
natuurwaarden verloren gaan in welke oppervlakten. Vervolgens is berekend 
welk oppervlak minimaal moet worden teruggebracht volgens de 125% 
regeling. Het gaat voornamelijk om watervegetaties en voor een beperkt deel 
om moerasvegetaties. Zeer waardevolle natuurwaarden worden niet 
aangetast. De aangetaste natuurwaarden zijn op de korte tot middenlange 
termijn te compenseren. 

Tabel 5.15 geeft een overzicht van de natuurwaarden die verloren gaan, 
gerangschikt per ecotooptype. 
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TabelS. 15 Totaal verlies aan 'vrij waardevolle'tot 'zeer waardevolle'ecotopen en bomen 
perdeel sect ie.  
Ecotoop Deelsectie Totaal 

»erlies 
natuur
waarden in 
nr" 

Totaal te 
corn pensere 
n natuur
waarden in 

Ecotoop 

I 0 m rv V VI vn 

Totaal 
»erlies 
natuur
waarden in 
nr" 

Totaal te 
corn pensere 
n natuur
waarden in u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moeras-
regetaties 

0 0 0 0 0 6.800 1.200 8.000 10.000 

Water-
regetatiei. 

0 0 0 0 900 8.000 0 8.900' 

8 .500" 

11.000* 

10.500** 

Bomen— 1 esdoora 
3 

populierco 
7essen 

2 
meidoorns 

2 essen 
2 beuken 

4 
knotwilgen 

les 
5 

populieren 
15 wilgen 

1 onbekend 
16 

schietwilg 
39 knotwilg 

1 
meidoorn* 

••• 
13 

populieren 

3 essen 
2 

populieren 

• Verlies aan natuurwaarden bij variant 1B, een ruime buitendijkse verlegging in deel-
sectieV 

** Verlies aan natuurwaarden bij variant IA, een krappe buitendijkse verlegging in 
deelsectie V 

*** Hier zijn alleen de bomen opgenomen die in bijlage 3 als ecologisch waardevol zijn 
aangemerkt. 

**** De meidoorn wordt alleen gerooid bij de variant met buitendijkse en de variant met 
afwisselende versterking 

Locaties voor natuur- en landschapscompensatie 
In het Landschapsplan (bijlage bij het deelontwerpplan) worden de locaties 
voor de compensatie vastgelegd. Dit plan omvat naast de natuurcompensatie 
en de compensatie van landschappelijke elementen die verloren gaan, 
maatregelen om de nieuwe dijk in het landschap in te passen. De maatregelen 
beogen ook een versterking van de landschappelijke structuur. 
Bij voorkeur wordt zo veel mogelijk op dezelfde locatie gecompenseerd als 
waar de waarden verloren gaan. Daarmee wordt bij voorkeur aangesloten bij 
de restanten van de elementen die worden aangetast. Met name bij natte 
biotopen bevordert dit de snelheid waarmee de occupatie verloopt. 

In hoofdlijnen bestaat het plan uit de volgende maatregelen: 

Binnendijks 
De beslotenheid van het binnendijkse landschap te versterken door: 
• In de oksels van opritten, buiten de onderhoudstroken, bomen te plan

ten. Het kan hierbij gaan om fruitbomen of, bij monumentale 
boerderijen om bomen als rode beuk, notenbomen of esdooras. 

• hoogstamfruitbomen ter beschikking te stellen aan eigenaren om in de 
nabijheid van de dijk aan te planten. 

• het verloren gaan van delen van laanbeplantingen op opritten te compen
seren door het beplanten van nu nog onbeplante opritten; 

Buitendijks 
• Buitendijkse boomgroepen die verloren gaan opnieuw aan te planten op 

(ongeveer) dezelfde plek. 
• Verbeteren van potenties voor moerasvegetaties door het aanbrengen 

van een aantal piasbermen langs de binnendijkse sloot bij de recreatie-
plas. In dit terrein wordt een kleischerm aangebracht om de kwel te 
reguleren. Tegelijkertijd kan de natuurvriendelijke oever worden aange
bracht. 

• Indien buitendijkse weteringen worden verlegd, worden deze uitgevoerd 
met natuurlijke oevers. 

• Buitendijks bij deelsectie VI worden uitgebreide compensatiemaatregelen 
genomen door een nieuwe wetering en nieuwe poelen te graven. 
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Everdingerwaard 
• In de Everdingerwaard worden geulen, moerassen, natte en droge soor

tenrijke graslanden aangelegd (zie figuur 1.10). 

De exacte locaties van de maatregelen zijn opgenomen in het landschapplan. 

Rivierbedcompensatie 
De Everdingerwaard wordt deels afgegraven met als één van de doelen ruim
te voor de rivier te creëren. Binnen dit project zullen de negatieve effecten van 
de dijkversterking op de doorstroming van de rivier worden gecompenseerd. 

5.10 Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) 

5.10.1 Inleiding 
Deze paragraaf analyseert op welke wijze de benodigde versterking van de 
dijk op de meest milieuvriendelijke wijze uitgevoerd kan worden. Bij het 
Meest Milieuvriendelijke Alternatief (het MMA) wordt er daarbij vanuit 
gegaan dat de effecten op landschap, ecologie, cultuurhistorie en leefmilieu 
zo veel mogelijk worden beperkt en dat de ingreep zodanig wordt 
vormgegeven dat een duurzame situatie ontstaat met positieve effecten voor 
ontwikkeling van ecologische waarden en landschapsbeeld. Het MMA geeft 
in die zin de voorkeur aan het maximaal voldoen aan behoud en versterking 
van de LNC-waarden. Dat dit leidt tot hogere kosten is een minder 
doorslaggevende factor. 

Essentieel gegeven is dat ook voor het MMA geldt dat de door te voeren 
aanpassingen aan de dijken voor een zeer lange periode mee moeten gaan. 
Voorkomen moet worden dat bij toepassing van de Leidraad Toetsen op 
Veiligheid geconstateerd zou worden dat wederom aanpassing nodig zou 
zijn, vijfjaar na realisatie. 

Aansluitend op het verzoek in de richtlijnen om op actieve wijze vorm te 
geven aan het MMA zijn in dit hoofdstuk de volgende vragen gesteld: 
a) hoe milieuvriendelijk is het voorgestelde planalternatief? 
b) zijn andere uitgangspunten bespreekbaar voor de technische aanpassing 

van de bestaande dijken? Welke ruimte bieden de vigerende besluiten en 
de gehanteerde technische leidraden? 

c) zijn er bij de samenstelling van de visie keuzen gemaakt die hebben geleid 
tot uitsluiting van mogelijk milieuvriendelijker oplossingen? 

d) zijn bij de uitgewerkte oplossingen andere keuzen op inrichtingsniveau 
mogelijk die rekening houdend met de 'technische uitgangspunten' en met 
de 'uitgangspunten van visie' die leiden tot een milieuvriendelijker 
ontwerp dan bij de in vorige paragrafen gepresenteerde oplossingen? 

e) in welke omvang worden de maatregelen uit het landschapsplan 
uitgevoerd. 

Deze vragen staan in de volgende paragrafen centraal. In de laatste paragraaf 
wordt tot slot het Meest Milieuvriendelijk Alternatief gepresenteerd. 

5.10.2 Planalternatiefen milieuvriendelijkheid 
Het planalternatief en de beschouwde uitvoeringsvarianten zijn het resultaat 
van een interactieve werkwijze waarbij planontwikkeling en 
milieueffectrapportage zijn geïntegreerd. Dat heeft geleid tot de volgende 
stappen die in de startnotitie zijn gepresenteerd: 
• de beschrijving van de bestaande situatie en met name van de 

landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kenmerken; 
• het waarderen van deze kenmerken; 
• het formuleren van wensen met betrekking tot het behoud en de 

versterking van landschap, natuur en cultuurhistorie; 
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• uitgaande van mogelijke principe-oplossingen voor dijkversterking 
formuleren van een visie op de dijkversterking, waarbij zo mogelijk 
tussen de verschillende LNC-waarden prioriteiten zijn gesteld; 

• de presentatie van kansrijke uitvoeringsvarianten binnen genoemde 
visie. 

Na de startnotitie zijn de uitvoeringsvarianten aan de hand van de visie 
verder uitgewerkt. Per uitvoeringsvariant is daarbij steeds gezocht naar de 
best haalbare oplossing vanuit milieu-oogpunt rekening houdend met 
(uitvoerings)technische randvoorwaarden en wensen. Het gevolg is dat een 
planalternatief wordt gepresenteerd dat zo goed mogelijk rekening houdt 
met milieu en duurzaamheid. Zo geeft de visie een hoge prioriteit aan: 
• het behoud van waarden die als uniek en onvervangbaar zijn 

beoordeeld; 
• het zodanig realiseren van de dijkversterking dat een situatie ontstaat 

waarbij landschaps- en ecologische waarden zich zo goed mogelijk 
kunnen ontwikkelen, en waarbij het risico op verstoring van deze 
ontwikkeling over een zo lang mogelijke periode tot een minimum 
wordt beperkt; 

• de compensatie van aangetaste waarden gericht op een duurzame 
versterking van LNC-waarden van dijk en omgeving. 

Bovenstaande heeft voor de deelsecties I tot en met IV, VI en VII geleid tot 
een planalternatief waarbij in hoge mate met LNC-waarden rekening is 
gehouden. Dit geldt ook voor de verschillende uitvoeringsvarianten voor 
deelsectie V. In algemene zin heeft dit geleid tot de volgende voor het milieu 
gunstige keuzen: 
• integrale toepassing van het standaardprofïel met een getailleerd talud. 

Zo zou een oplossing met taluds met een helling van 1:3 en flauwer, de 
voorkeur vanuit beheer en onderhoud, leiden tot grotere negatieve 
effecten voor de LNC-waarden; 

• een zo smal mogelijke kruin met een weg van 4,5 m breed op de kruin. 
Verkeerstechnisch is dit niet optimaal en leidt dit mogelijk tot extra 
onderhoudswerkzaamheden van de wegbermen op de kruin; 

• Natuurcompensatie waarbij rekening is gehouden met de 
ontwikkelingstijd voor vegetaties door 125% van het oppervlak terug te 
brengen. 

• de buitendijkse versterking op de deelsecties I tot en met IV 
minimaliseert de aantasting binnendijks. Daarbij is gekozen voor een 
continu beeld met een herkenbare dijk; 

• een relatief schrale deklaag op de taluds, gecombineerd met 
natuurtechnisch beheer; 

• het handhaven van karakteristieke buitendijkse bebouwing in de kern 
van Everdingen. Dit is in afwijking van de eerder gepresenteerde 
Landschapsontwikkelingsvisie bij dijkversterking Zuider Lekdijk. Het is 
gebleken dat de dijk versterkt kan worden zonder de woningen te slopen 
en af te wijken van het huidige tracé. Aangezien deze variant het 
landschapsbeeld het minste wijzigt en goede mogelijkheden biedt voor 
het toekomstige woon- en leefmilieu, is deze in het voorkeursplan 
opgenomen. Vanuit MMA optiek is deze variant eveneens te prefereren 
boven de andere varianten. 

• Door de inzet van minder zwaar materieel en trillingsarme technieken 
wordt als mitigerende maatregel bij de keermuurvariant in Everdingen 
de schade aan woningen zo veel mogelijk te beperkt. Indien toch 
woningen zodanig beschadigd worden dat ze moeten worden gesloopt, 
zal het Hoogheemraadschap herbouw mogelijk maken. 

• de optimalisering van de oplossing op deelsectie VI rekening houdend 
met: 
- de cultuurhistorische waarde van de dijk in relatie met wiel en het 

Fort Everdingen; 
- de landschappelijke waarden binnendijks; 
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- de ecologische en landschappelijke waarden buitendijks. 

5.10.3 Dijktafelhoogte 

De dijkversterking is minder ingrijpend als de dijktafelhoogte lager zou 
kunnen worden. De provincie Zuid-Holland stelt de dijktafelhoogten vast 
bij verschillende golfoverslagcriteria. De dijktafelhoogten hangen nauw 
samen met de maatgevende waterstanden zoals de minister deze voor de 
Lek heeft vastgesteld. De MHW-standen zijn gerelateerd aan de eveneens 
via de Wet op de waterkering vastgestelde veiligheidsnorm van 1:2000. Het 
Hoogheemraadschap bepaalt de overslagcriteria. 

Het Hoogheemraadschap heeft, mede vanuit de wens om een schrale 
toplaag toe te passen om de ecologische potenties van de dijktaluds te 
vergroten, gekozen voor een overslagcriterium van 0,11/m/s. In paragraaf 
5.2 is beargumenteerd waarom bij de berekening van de dijktafelhoogte het 
overslagcriterium van 0,1 l/m/sec is aangehouden. In afwijking hiervan geldt 
voor de keerwand een overslagcriterium van 11/m/s. 

Een flauwer buitentalud leidt tot een lagere dijktafelhoogte. Een flauwer 
talud betekent echter een bredere dijkvoet. Dit heeft veelal een averechts 
effect omdat het 'extra' ruimtebeslag een grotere aantasting van 
natuurterreinen of erven tot gevolg heeft. 

Gezien het voorgaande vormen de dijktafelhoogten bij een 
overslagcriterium van 0,1 1/m/s en het voorgestane getailleerde talud (zie 
hierna) voor het MMA een gegeven. 

5.10.4 Standaard profiel 

De argumenten voor het standaardprofiel zijn gegeven in paragraaf 5.2. Het 
betreft een optimalisatie met het volgende resultaat: 
• het profiel levert een herkenbare dijk op (scherp profiel door 

getailleerde vorm met boventaludhelling van 1:2,5) en is over grote 
lengte goed ruimtelijk in te passen; 

• de taludhelling en vorm bieden goede kansen voor ontwikkeling van 
waardevolle taludvegetaties. Met name het steilere boventalud biedt 
deze kansen; 

• de dijk is adequaat te beheren en te onderhouden; 
• het is vanuit stabiliteitsoogpunt een gunstig profiel. 

Een ander profiel is mogelijk. Verflauwing van het talud is denkbaar. Een 
talud met een helling van 1:3 is beter te maaien dan een 1:2,5 talud. 
Daardoor is een ecologisch maaibeheer gemakkelijker en goedkoper uit te 
voeren. 

Een afwisseling van een maaibeheer met een beheer met beweiding door 
schapen versterkt echter het landschapsbeeld, zeker als er binnendijks meer 
wordt beweid en buitendijks meer gemaaid. Bovendien oogt een getailleerd 
talud smaller. Het ruimtebeslag van een dijk met een 1:3 talud is 
vergelijkbaar met dat van een getailleerde dijk met 1:2,5 bovenin en onderin 
1:4. De voordelen voor de ecologie van het 1:3 talud wegen hier niet op 
tegen de nadelen voor het landschap. Het beheeradvies geeft aan dat er een 
natuurvriendelijk beheer komt, deels met maaien met afvoeren en deels met 
beweiding door schapen. De kosten van dit beheer zijn bij een getailleerd 
talud wat hoger. 

Een steiler buitentalud leidt tot een verhoging van de dijktafelhoogte en is 
vanuit dit oogpunt niet gewenst. Een steiler binnentalud heeft als het nadeel 
dat de benodigde stabiliteitsbermen breder zullen worden en er geen 
ruimtewinst ontstaat. Wel zou dit het perspectief bieden dat ter plaatse het 
huidige steile binnentalud kan worden gehandhaafd. 
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In de huidige situatie is er vanuit ecologisch oogpunt echter geen reden om 
dit binnentalud te handhaven en is het wenselijk om over de gehele lengte te 
streven naar een consistent beeld met een getailleerd talud. 

Voor het MMA wordt gezien bovenstaande geen reden gezien om in 
algemene zin af te wijken van dit standaardprofiel. Het standaardprofiel 
biedt goede kansen voor ontwikkeling van ecologische en 
landschapswaarden. 

5.10.5 Prioriteitsstell ing in de visie 

In de startnotitie is de visie als richtinggevende projectkader vastgelegd. In 
principe geldt dit kader ook voor de samenstelling van het MMA. Ten 
behoeve van de analyse gericht op de samenstelling van het MMA is de 
vraag gesteld of niet nadrukkelijker het behoud van alle bestaande 
ecologische en landschapswaarden en het tot ontwikkeling brengen van de 
ecologische potenties het vertrekpunt had moeten zijn. 

Bijzondere constructies voor behoud vervangbare waarden 
Een middel om meer ecologische en landschappelijke waarden te sparen is 
het toepassen van meer speciale constructies als damwanden, keermuren en 
erosieschermen. Met deze middelen kan het profiel van het dijklichaam 
smaller worden uitgevoerd zodat minder bestaande waarden onder het 
dijklichaam verdwijnen. 
Toepassing van deze middelen biedt voordelen als een keuze moet worden 
gemaakt tussen het behoud van binnendijkse of van buitendijkse waarden. 
Binnen dit dijkvak speelt dit in de deelsecties IV en VI. Hier zou het profiel 
van de dijk kunnen worden beperkt door het toepassen van damwanden in 
de teen van de dijk of erosieschermen. 
Belangrijke nadelen van speciale constructies zijn: 
• de beperkte levensduur; 
• de beperkte mogelijkheden om een toekomstige dijkversterking binnen 

hetzelfde profiel uit te voeren; 
• in sommige gevallen zijn deze constructies zichtbaar, waardoor de 

landschappelijke kwaliteit wordt aangetast; 
• de overgangen van dijkstrekkingen met en zonder constructies vormen 

een inconsistentie in het verloop van de dijk, het geen landschappelijk 
minder aantrekkelijk is. 

Speciale constructies moeten worden onderhouden en te zijner tijd worden 
vervangen. Bij deze werkzaamheden wordt de ecologische ontwikkeling 
verstoord. Als het MHW wordt verhoogd en een nieuwe dijkversterking 
moet worden uitgevoerd, moet bij een dijk die met speciale constructies zo 
smal mogelijk is gehouden, zeker een verbreding van het profiel worden 
uitgevoerd. Dan zullen de natuurwaarden, die met de speciale constructie 
zijn gespaard, verdwijnen. Een en ander betekent dat in dit scenario twee 
keer ingegrepen moet worden in de ecologische ontwikkeling. Indien nu een 
dijk in grond wordt aangebracht, is het goed mogelijk dat bij een 
toekomstige dijkversterking geen verbreding van de dijk nodig wordt 
geacht. In dat geval heeft de ecologie een langere tijd om zich ongestoord te 
ontwikkelen. 

Een ander belangrijk nadeel, dat evenwel voor het MMA geen rol speelt, 
zijn de hoge kosten (ƒ 15.000,-- tot ƒ 20.00,- per strekkende meter) zodat de 
meerwaarde niet meer opweegt tegen de kosten. 

Het herstel van de buitendijkse natuurwaarden in de deelsecties IV en VI zal 
zich relatief snel voordoen. De natuurwaarden in de moerasjes die een 
langere vervangingstijd hebben blijven gespaard. De andere natuurwaarden 
kunnen zich in vijfjaar herstellen. Voor dit herstel worden in het 
deelontwerpplan (inclusief uiterwaardproject) goede condities geschapen. 
Er wordt een overcompensatie geboden van 25%. 

Grontmij 104 



Voorgenomen activiteit, varianten en alternatieven 

Naar aanleiding van bovenstaande beschouwing maken bijzondere 
constructies geen deel uit van het MMA. Uitgangspunt voor het MMA is 
de uitvoering van de dijkversterking in grond, met uitzondering van 
deelsectie V (Everdingen). 

Binnendijkse bennen 
In de visie wordt uitgegaan van het behoud van de huidige binnendijkse 
bennen. Deze keuze is gemaakt om het huidige beeld van het binnendijkse 
landschap met onder meer de boomgaarden zoveel mogelijk te sparen en 
om de nieuwe dijk niet dichter naar de woningen toe te schuiven. Een en 
ander betekent een garantie dat het binnendijkse landschap niet wordt 
aangetast. Op enkele plaatsen (deelsecties IV en VI) zijn belangrijke 
buitendijkse natuurwaarden aanwezig. Op plaatsen, waarop de binnenberm 
geen belangrijke waarden aanwezig zijn, is in het voorkeursplan de 
binnenteen iets naar binnen geschoven. Daardoor wordt de binnendijkse 
berm iets korter dan in de huidige situatie, maar is het buitendijkse 
ruimtebeslag beperkt. Met deze uitvoeringswijze is in optimale zin tegemoet 
gekomen aan de wens om het binnendijkse landschap en zo veel mogelijk 
van de buitendijkse natuurwaarden te behouden. 

Op een aantal plaatsen worden nieuwe bermen aangebracht of worden de 
bestaande bennen verlengd. Het ruimtebeslag hiervan is in principe te 
beperken door bijzondere constructies aan te brengen. Deze oplossing 
wordt vanuit MMA-oogpunt afgewezen. Allereerst is het aanbrengen van 
de benodigde bermen goed inpasbaar. Daarnaast blijkt het effect van het 
aanbrengen van deze constructies aan de binnenteen vergelijkbare effecten 
met zich mee te brengen omdat onder meer ten behoeve van de uitvoering 
een werkstrook benodigd is. In de eindsituatie wil het hoogheemraadschap 
een werkstrook van minstens vier m aan weerszijden van de dijk ten 
behoeve van het onderhoud vrijhouden. De binnendijkse bermen lenen zich 
uitstekend voor deze onderhoudsstroken. Als de bermen achterwege blijven, 
worden de stroken alsnog aangelegd en vindt aantasting van de aanwezige 
waarden plaats. 

5.10.6 Verbetering op inrichtingsniveau 

De analyse in de vorige paragrafen leert dat andere ontwerpuitgangspunten 
niet leiden tot een beter planalternatief. Voor de ontwikkeling van het 
MMA zijn de visie en de ontwerpuitgangspunten dan ook integraal 
overgenomen. Bij de samenstelling van het MMA is daarom uitgegaan van 
de kansrijke oplossingen zoals deze in dit hoofdstuk eerder zijn toegelicht en 
uitgewerkt. Voor deze varianten is nagegaan welke verbeteringen vanuit 
MMA-optiek mogelijk zijn. Per deelsectie zijn daarbij de volgende vragen 
gesteld: 

a) kan het ontwerp beter met betrekking tot cultuurhistorie? Zo ja, waar 
treden conflicten op met landschap, ecologie, duurzaamheid en 
leefmilieu? 

b) kan het ontwerp beter vanuit oogpunt van ecologie? Zo ja, waar treden 
conflicten op met landschap, cultuurhistorie, duurzaamheid en 
leefmilieu? 

c) kan het ontwerp beter vanuit oogpunt van landschap? Zo, ja, waar 
treden conflicten op met ecologie, cultuurhistorie duurzaamheid en 
leefmilieu? 

d) kan het ontwerp beter vanuit oogpunt van duurzaamheid en leefmilieu? 
Zo ja, waar treden conflicten op met landschap, ecologie en 
cultuurhistorie? 

e) op welke plaatsen treden conflictsituaties op? 
f) welke oplossing heeft per MMA-knelpunt de voorkeur? 

Dit heeft geleid tot de volgende constateringen: 
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Deelsectie I tot en met III 
Ten opzichte van het planalternatief worden geen wijzigingen voorgesteld 
met betrekking tot het ontwerp zoals dat is gepresenteerd. Met betrekking 
tot de landschappelijke inpassing is het te overwegen alle voorgestelde 
maatregelen over te nemen. Overwogen kan worden om in deelsectie I, in 
plaats van een horizontale pipingvoorziening, een verticale aan te brengen. 
Daarmee zou de te vergraven oppervlakte kleiner zijn. 

Met het aanbrengen van de horizontale voorziening worden echter geen 
belangrijke landschappelijke of ecologische waarden aangetast, terwijl een 
verticale voorziening vele malen duurder is als een horizontale. Daarom is 
ook in het MMA uitgegaan van een horizontale pipingvoorziening. 

Deelsectie IV 
Buitendijks ligt het nat-drasgebied en de bomengroep, binnendijks liggen 
oude hoogstamboomgaarden en woningen. Zowel binnendijks als 
buitendijks is er sprake van elementen met een landschappelijke en 
natuurlijke waarde. Aantasting van ofwel binnendijkse ofwel buitendijkse 
waarden is onvermijdelijk bij een versterking in grond. In paragraaf 5.9.3 is 
reeds toegelicht waarom damwanden geen milieuvriendelijker oplossing 
bieden dan een versterking in grond. 

De landschappelijke waarden binnendijks zijn slechts op zeer lange termijn 
vervangbaar. De nat-dras gebieden buitendijks hebben in vergelijking 
hiermee een kortere vervangingstermijn. Uit het oogpunt van het MMA is 
hier een buitendijkse versterking in grond daarom de beste oplossing. 

Deelsectie V 
De dorpskern Everdingen is van grote cultuurhistorische en 
landschappelijke waarde. Conventionele dijkversterking in grond heeft 
grote gevolgen voor het beeld van het dorp. Dijkversterking over het 
huidige traject met een keerwand veroorzaakt na aanleg de geringste 
aantasting van het bestaande beeld. Op de korte en middellange termijn is 
deze variant het meest milieuvriendelijk op lokaal niveau. De 
milieugevolgen van productie en aanleg van een keerwand zijn echter 
onzeker. Op de lange termijn kan een eventuele verhoging van de keermuur 
leiden tot een aantasting van het beeld van de dorpskern. Een punt van zorg 
is of na realisatie van de keermuur het huidige beeld gehandhaafd bhjft. Het 
is een gegeven dat de bouwkundige staat van een aantal woningen niet 
optimaal is. 

Bij variant 1 (de omlegging) is gekozen voor een smalle kruin om het 
ruimtebeslag van de nieuwe dijk te beperken. 

Bij de uitvoeringsvariant 'herbouw' (variant 3) is voor de 
stedenbouwkundige opzet een aantal uitgangspunten gebruikt, waarbij 
geprobeerd is de karakteristieke kenmerken van de huidige situatie te 
handhaven. Dit leidt onder meer tot een duidelijk herkenbare dijk door het 
dorp en het waarnemen van een versmalling op de plaats waar dit in de 
huidige situatie ook zo is. Het blijft echter een gegeven dat de afstand tussen 
binnen- en buitendijkse woningen relatief groot wordt. Dit komt voor het 
grootste deel voort uit het bouwbeleid van het Hoogheemraadschap. 
Het is mogelijk een deel van de woningen dichter bij de binnendijkse 
bebouwing te brengen. Het is in die situatie minder goed mogelijk een 
kwalitatief goede en niet te dure woning te realiseren. Een alternatief 
waarbij bijvoorbeeld de onderverdieping van de woningen onderdeel gaat 
vormen van de waterkering is kostbaar en strijdig met het bouwbeleid. 
Tevens komt deze oplossing dichtbij de oplossing waarbij een keermuur in 
de bestaande dijk wordt aangebracht. 

È£ Grontmij 106 



Voorgenomen activiteit, varianten en alternatieven 

Ter hoogte van de kerk is er voor gekozen om enige ruimte voor de 
woningen te realiseren. Hier komt parkeerruimte. 

Afstand doen van de nu gebruikte uitgangspunten betekent dat de 
woningen over de gehele lengte dichter bij elkaar komen te staan. Het 
gevolg hiervan is dat de differentiatie in bebouwing deels verloren gaat (de 
woningen staan dan allemaal op een rij), de voortuinen in het oostelijk deel 
verdwijnen en de garages onder de westelijk woningen kunnen niet meer 
gerealiseerd worden. 

Gezien bovenstaande argumenten is een andere uitwerking van de 
stedenbouwkundige opzet niet opgenomen. 

Deeisectie VI 
In deze deeisectie is sprake van een conflict tussen de buitendijkse en 
binnendijkse waarden. Volledig binnendijkse of buitendijkse versterking in 
grond leidt altijd tot een grote aantasting van waarden buitendijks resp. 
binnendijks. Een versterking over een dergelijke lengte door middel van een 
constructie die het ruimtebeslag beperkt wordt niet overwogen (zie 
paragraaf 5.9.3). 

Deeisectie Vu 
In deeisectie VII worden de notenbomen verwijderd. Aan de binnenzijde 
van de dijkweg wordt in het voorkeursplan een rij nieuwe notenbomen 
geplant. Andere opties zijn: het aanbrengen van speciale constructies voor 
het behoud van de bomen, het weglaten van de bomen of herplant op de 
dijkberm. Bijzondere maatregelen, als een damwand voor het behoud van 
de bomen, brengen grote kosten met zich mee. Onderzocht is of de bomen 
een dergelijke investering waard zijn. Daarbij is gebleken dat de bomen niet 
in een optimale conditie zijn en de investering niet waard zijn. 
Het weglaten van de bomen is vanuit cultuurhistorisch oogpunt een 
aantasting omdat ze een functie vervullen als camouflage van het profiel 
van het fort. De bomen benadrukken ook het verloop van de dijk, hetgeen 
als positief voor het landschapsbeeld kan worden gezien. Daarnaast speelt 
dat, door de aanwezigheid van een overhoogte, op deze locatie zich de 
unieke kans voordoet om een beplante dijk te realiseren. 
Vanuit landschappelijk oogpunt (afwisseling) moet deze kans worden 
benut. Het planten op de dijkberm heeft als voordeel dat de dijkkruin niet 
hoeft te worden verbreed, waardoor de dijk scherper oogt. Het uitzicht 
vanaf de dijk wordt dan echter belemmerd door de kruinen van de bomen 
(de bomen staan laag ten opzichte van de kruin zodat men niet onder de 
kruinen door kan kijken). Van deze varianten biedt de gekozen optie 
(bomen aan de binnenzijde naast de weg) de meeste voordelen. Deze maakt 
daarom deel uit van het MMA. 

Voor het overige blijft de dijk behouden. Binnendijks wordt een berm 
aangebracht die deels in de aanwezige grienden komt te liggen. Het 
ruimtebeslag is hier zo veel mogelijk beperkt en er worden compenserende 
maatregelen genomen. In het MMA kunnen deze maatregelen worden 
uitgebreid door een groter oppervlak voor compensatie op te nemen. 
Bijzondere constructies om deze berm te vervangen worden niet overwogen 
omdat deze oplossingen minder duurzaam zijn en omdat de grienden 
relatief snel vervangbaar zijn. 

Optimalisatie op detailniveau 
In het voorgaande zijn keuzes gemaakt voor deelsecties of grote delen 
daarvan. Daarbij is aangegeven of in een deeisectie buitendijks of 
binnendijks wordt versterkt. Het is denkbaar dat over korte delen van 
deelsecties optimalisaties mogelijk zijn, bijvoorbeeld door de dijkas iets te 
verschuiven of door boogstralen aan te passen. Deze optimalisatie wordt 
ook in het dijkversterkingsplan (voorkeursalternatief) doorgevoerd. 
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Daardoor zullen er geen verschillen ontstaan tussen het 
voorkeursalternatief en het MMA. 

5.10.7 Beheer en maatregelen uit het landschapsplan/compensatieplan 
In het beheeradvies wordt voorgesteld om over een deel van de dijk 
(voornamelijk buitendijks) een maaibeheer uit te voeren en binnendijks 
grotendeels een beheer met beweiding door schapen. Beide beheermethoden 
leiden, mits goed uitgevoerd, tot een grasmat met ecologische waarde. De 
potenties voor stroomdalvegetatie komen echter bij een maaibeheer beter 
tot hun recht. In het MMA wordt daarom voorgesteld om over het gehele 
dijkvak een maaibeheer uit te voeren. 

In het landschapsplan en het natuurcompensatieplan is een aantal 
maatregelen voorgesteld om negatieve effecten van de dijkversterking te 
compenseren. Vastgesteld is dat voor natuurcompensatie een 
overcompensatie van 25% wordt aangehouden. Deze 125% is in het 
landschapsplan voor de dijkversterking opgenomen. 

In de uiterwaarden worden door natuurbouw de potenties voor ecologische 
waarden vergroot. Binnen het totale project (uiterwaardproject én dijkver-
sterkingplan) worden de waarden die verloren gaan ruimschoots 
gecompenseerd voor wat betreft water en moeras vegetatie. 

De boomgroepen die in het kader van het landschapsplan worden geplant 
bestaan in het MMA uit grotere groepen bomen. Zodoende heeft het land
schapsplan meer impact op het landschapsbeeld. 

5.10.8 Het Meest mi l ieuvriendel i jk alternatief 

Op basis van de analyse in voorgaande paragrafen is in deze paragraaf het 
MMA beschreven. Het MMA is vrijwel gelijk aan het planalternatief. 
Alleen voor het beheer is er een afwijking: er wordt een volledig 
natuurtechnisch beheer van de dijk opgenomen, waarbij over een grotere 
oppervlakte wordt gemaaid in plaats van geweid. 

Voor deelsectie V zijn op dit moment meerdere oplossingen uitgewerkt, 
grotendeels samenhangend met principiële verschillen vanuit het oogpunt 
van LNC-waarden. Uitgaande van de handhaving van het nu aanwezige 
straatbeeld gaat de voorkeur uit naar uitvoering van de 
keermuurconstructie. 

Wat betreft materiaalgebruik en de effecten die daarmee samenhangen gaat 
de voorkeur uit naar de omlegging. Deze brengt echter een voor 
rijkswaterstaat onaanvaardbare verkleining van het buitendijkse gebied, 
met gevolgen voor de doorstroming van de rivier met zich mee. 

De herbouwoptie is qua uitvoering op korte termijn minder 
milieuvriendelijk. De woningen moeten worden gesloopt. Het materiaal 
wordt hergebruikt of gestort. De nieuwbouw vraagt bouwmateriaal en de 
inzet van materieel. Daarbij dient wel in ogenschouw genomen te worden 
dat bij handhaving van de bestaande bebouwing ook renovatieactiviteiten 
gaan plaatsvinden, die vergelijkbare milieueffecten zullen opleveren. Bij de 
keermuuroplossing gaat het om de toepassing van beton en staal met de 
daaraan verbonden effecten. Het gaat met name om de effecten die elders 
optreden en die grotendeels gerelateerd zijn aan de inspanningen en 
materialen die nodig zijn om het project te realiseren. 
Samenvattend lijkt vooralsnog de keermuuroplossing de meeste 
perspectieven te bieden, waarbij een groot belang is gehecht aan het 
buitendijks houden van de woningen en handhaven van het straatbeeld. Dit 
functionele gegeven bepaalt voor een groot deel de huidige uitstraling ter 
plaatse. 
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Vanuit oogpunt van behoud van ecologische waarden gaat voor de 
deelsectie VI de voorkeur uit naar de binnenwaarts gerichte versterking. De 
ingreep werkt echter verstorend op het bestaande landschap. Het duurt 
geruime tijd, decennia, voordat het ruimtelijk beeld weer een gelijkwaardige 
uitstraling heeft. Vanuit landschappelijk oogpunt gaat dan ook de voorkeur 
uit naar de buitendijksgerichte versterking. 

Vanuit optiek van Meest milieuvriendelijk gaat de voorkeur uit naar een 
oplossing die de beste garanties biedt voor een duurzame ontwikkeling van 
dijk en omgeving. 

Mede gezien te verwachten, maar relatief nog onzekere ontwikkelingen in 
de uiterwaard gaat de voorkeur uit naar het behoud van de binnendijkse 
situatie tezamen met een adequate mitigatie en natuurcompensatie van de 
aantasting die buitendijks plaatsvindt. 
Wel dient daar waar buitendijks belangrijke natuur aanwezig is, de ingreep 
zo veel mogelijk te worden beperkt. Het laatste leidt er toe dat het oostelijk 
deel van de deelsectie vierkant wordt versterkt, waardoor de huidige 
binnendijkse dijkberm korter wordt. 
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