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1 Inleiding

~-------_._".~.-
.. heidemii

Het Waterschap Veluwe heeft het voornemen het dijkvak Marsstraat - 't Schol te
verbeteren, met het oog op de veiligheid van de dijk tegen overstromingen. Met het
publiceren van deze startnotitie wordt dit voornemen kenbaar gemaakt. Het dijkvak
is gelegen langs de linker IJsseloever in de gemeente Voorst, provincie Gelderland.
Het dijkvak ligt tussen Op 304,5 - 349,5 en heeft een lengte van eirea 4,5 km. In
bijlage 2 is een kaart van het dijkvak opgenomen.

M.e.r.-plicht
In januari 1993 heeft de Commissie Toetsing Uitgangspunten Rivierdijkversterking _
de Coirunissie-Boertien I - advies uitgebracht aan de regering over de aanpak van
dijkversterking. Eén van de aanbevelingen van de commissie was om bij
dijkverbeteringsprojeeten een milieu-effectrapportage (me.r.) verplicht te stellen.
Deze aanbeveling is door de regering overgenomen en in het Besluit milieu-
effectrapportage 1994 venverkt.

Na het hoogwater van 1995 is de Deltawet Grote rivieren ingesteld, die een
versnelde verbetering, zonder m.e.r.- en vergunningsprocedures, van een aantal
urgente dijkvakken mogelijk heeft gemaakt. Het dijkvak Marsstraat - 't Schol valt
niet onder deze 'noodwet'; voor dit traject geldt de zojuist gcnoemde m.e.r.-plieht. Op
het dijkvak is de Wet op de waterkering van toepassing.

De m.e.r.-proeedure start met de publikatie van deze startnotitie. Vervolgens wordt
een ProjectnotalMER opgesteld, waarin dijkverbeteringsalternatieven worden
onderzocht en vergeleken op milieu-cffeeten, effecten op overige aspecten
(bijvoorbeeld verkeer), op kosten en op beheer en onderhoud. Onder 'milieu-effecten'
moeten ook effecten op landschap, natuur, cultuurhistorie en het woon- werk- en
leefiiiilieu worden verstaan.

Doel van de startnotitie
Het doel van de startotitie is:
. de m.e.r.-proeedure te starten;

. betrokkcn personen en instanties te informeren;

. mogelijke dijkverbeteringsoplossingen te verkeimen en hieruit de kansrijke te
selecteren;

. de inhoud van de ProjeetnotalMER af te bakenen.

In de startnotitie wordt op basis van een visie aangegeven welke
dijkverbeteringsoplossingen wel en welke niet als reëel worden beschouwd.
Uitwerking van de overgebleven oplossingen vindt plaats in de ProjectnotalMER.
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Initiatiefnemer en bevoegd gezag
Het dijkvak Marsstraat - t Schol is in beheer bij het Waterschap Veluwe. Het
Waterschap Veluwe treedt dan ook op als initiatiefuemer voor de dijkverbetering:

Waterschap Veluwe
Postbus 9030
7300 EN APELDOORN

Het te nemen m.e.. plichtig besluit is de goedkeuring van het definitief
dijkverbeteringsplan. Dit besluit wordt genomen door het bevoegd gezag, zijnde:

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6900 GX ARNHEM

Project- en Adviesgroep
De initiatiefuemer is bij het opstellen van deze startnotitie geadviseerd door een
projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de provincie
Gelderland, de gemeente Voorst, en een adviesgroep bestaande uit direct
betrokkenen en diverse maatschappelijke organisaties en instanties, aangevuld met
de projectgroepleden. De volledige samenstelling van de project- en adviesgroep is
opgenomen in paragraaf 7.4.

Insprekers en adviseurs

Iedereen kan inspreken om zijn of haar wensen ten aanzien van de inhoud van de
ProjeetnotalMER kenbaar te maken. Reacties kU1l1en worden gericht aan het
bevoegd gezag. Informatie over de inspraalcternüjn en de verdere procedure is
weergegeven in hoofdstuk 7. Op grond van de inspraakreacties en het advies van de
Commissie voor de ll.e.r. en de wettelijke adviseurs, stelt het bevoegd gezag de
richtlijnen voor de inhoud van het MER vast.

Leeswijzer startnotitie
In deze startnotitie komt na deze inleiding (hoofdstuk 1) het volgende aan de orde:
. de probleem- en doelstelling voor het dijkvak (hoofdstuk 2);

. de beschrijving van het studiegebied (hoofdstuk 3);

. de visie op de verbetering van het dijkvak. Tevens worden de

ontwerpuitgangspunten aangegeven die volgen uit de visie (hoofdstuk 4);
. een beschrijving van de voorgenomen activiteit en mogelijke

dijkverbeteringsalternatieven (hoofdstuk 5);
. de te behandelen effecten (hoofdstuk 6);

. het beleidskader en relevante procedures (hoofdstuk 7).
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Uit de probleemstellng (hoofdsiuk 2) blijkt dat tussen dp 329 en 349,5
(het gedeelte ten noorden van de rijksweg Al) geen gevaar bestaat voor de
veiligheid van de dijk De kruin is hier verhard en het dijklichaam is
dermate groot dat voldoende reserve aanwezig is. Er zij'n ter plaatse van
dit deeltraject geen dijkverbeteringsmaatregelen noodzakelijk.
Tussen dp 304,5 - 329 (ten zuiden van de rijksweg Al) zijn wel
dijkverbeteringsmaatregelen nodig.
In verband met het voornemen van het waterschap Veluwe om de dijk in
eigendom Ie verwerven zal in beide deeltrajecten grond aangekocht
moeten worden. Aangezien in het gedeeiie tussen dp 329 en 349,5 geen
maatregelen nodig zijn wordt in de Slartnotitie hieraan dan ook verder
geen aandacht besleed.

Literatuurlijst
Literatuurvcnvijzingen worden met behulp van een voetnoot weergegeven. Achterin
het rapport is een literatuurlijst opgenomen.

Begrippenlijst
In deze startnotitie wordt een aantal begrippen en afkortingen gebruikt die, voor
zover dit niet in de tekst gebeurt, in de begrippenlijst achterin nadcr worden
toegelicht.
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2 Probleemstellng en doel

2.1 Voorgeschiedenis

Voor het dijkvak Marsstraat - 't- Sehol is tussen 1987 en 1993 een globaal plan
gemaakt en is grondmechaniseh onderzoek verricht. Na het bekend wordcn van de
adviezen van de Commissie Boertien is het verdere onderzoek aanvankelijk
stilgelegd. In het najaar van 1993 heeft Heidemij Advies BV in opdracht van het
Watersehap Oost-Veluwe een onderzoek ingesteld naar de tocstand van de huidige
dijk. In 1996 zijn de resultaten van het onderzoek gerapporteerd. Inmiddels is de
planvonning weer opgestart, conform de procedures uit de Wet op de waterkering.

2.2 Probleemstellng

Met het oog op de gewenste veiligheid bij hoog water moeten gedeelten van het
dijktraject Marsstraat - 't Schol worden verbeterd. Deze dijkverbetering kan wellicht
ten koste gaan van de aanwezige en potentiële waarden op en in de omgeving van de
dijk. De probleemstelling gaat achterecnvolgens in op de veiligheidsaspecten, de
landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarde van het gebied, het woon- en
werk- leefmilieu in de omgeving van de dijk en overige aspecten. Tot slot wordt de
doelstelling van de voorgenomen activiteit geformuleerd.

Veiligheid
Voor hct dijkvak is tussen 1980 en 1996, in versehillende fasen, grond-
laboratorium- en ecn geotechnisch onderzoek uitgevoerd. De dijk is beoordeeld
volgens de richtlijnen van de TA W, waarvan de belangrijkste zijn: de Leidraad voor
het Ontwerpcn van Rivierdijken en de Handreiking Construetief Ontwerpen. De
rapportage van het onderzock is wecrgcgeven in de teehnische analyse'. In deze
paragraaf wordt een samenvatting van de technische analyse gegeven. Naast de
probleemstellingen wordt in deze paragraaf tevens aangcgcven welke maatregelen
mogelijk zijn om de vereiste veiligheid te bcwerkstelligen.

Dc overschrijdingsfrequentie van de Maatgevcnde Hoogwaterstand (MHW) is voor
deze dijkring vastgesteld op 111250 per jaar. De MHW's van de IJssel zijn in 1993
door de minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld. Deze MHW's zijn berekend
bij een maatgevende afvocr van de Bovenrijn bij Lobith van 15.000 m3/s.
In 1995 is op basis van dezelfde systematiek de afvoer van de Bovenrijn opnieuw
berekend, waarbij rekening is gehouden met de recente hoogwaterperioden. De
uitkomst van dezc berekening was een afvoer van 16.050 m3/s. Hoewel waterstanden
die op basis van dezc hogere afvoer zijn berekend geen fonnele status hebben, heeft
de dijkbeheerder de vrijheid om loeale of bijzondere omstandigheden bij de bepaling
van de waterkerende hoof,,'te mee te wegen. Dat betekent in dit geval dat nu reeds
rekening wordt gehouden mct een niet uit te sluiten verhoging van de MHW in de
toekomst. Het verschil tussen de geldcnde MHW uit 1993 en de in 1995 bcrekende

1 HeidemijAdvies, 1996-2
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waterstand bcdraab't eirca 0,15 - 0,20 m (zie bijlage 1). In de ProjectnotalMER zal
worden aangegeven wat het verschil in effecten is, als gevolg van het uitgaan van
hogere waterstanden.

Kruinhoogte
De vereiste kruinhoogte van de dijk is gelijk aan het Maatgevend Hoogwater

(MHW), vermeerderd met een waakhoogte. De waakhoogte wordt zodanig berekend,
dat de hoeveelheid water die door golven over de dijk spoelt acceptabel is. De
aeeeptabele hoeveelheid water wordt het 'golfoverslageriteriunl genoemd. De
hoogte van dit criterium is vooral afhankelijk van de mate waarin het binnentalud
van de dijk bestand is tegen water dat erover stroomt (de erosiebestendigheid van het
binnentalud). De waakhoogte is berekend bij ecn overslagcriterium van 0,1 liter per
scconde per strekkende metcr (l/s/m). Vanwegc het zeer zandige dijkmateriaal is
gekozen voor dit lage overslageriterium. Minimaal wordt een waakhoogte van 0,5 m
aangehouden.

Op basis van de beschikbare gegcvens is geconstateerd dat tussen dp 3 I 8-327 de
huidige kruinhoogte onvoldoende is (maximaal enkele decimeters). In bijlage 1 is een
kruinhoogtetabel opgenomen.

Macrostabllileit
Macrostabiliteit betreft de stabiliteit van de dijk tegen afschuiven van grote delen
van het dijklichaam. De macrostabiliteit van zowel de binnen- als dc buitentaluds is
voldoende. Er kunnen echter zeer ondicpe afschuivingen voorkomen in de
buitentaluds tussen dp 305 en 326, op locaties waar het talud zeer steil is.

Piping en kwel

Tijdens hoogwater kan door cen groot vcrschil in waterstandcn cen geconcentreerde
kwelstroming onder de dijk door plaatsvinden. Hierdoor kan zand worden
weggespoeld, waardoor uiteindelijk gangen (pipes) kunnen ontstaan. Dit verschijnsel
wordt piping genoemd. Het dijkvak voldoet echter aan de nornien ten aanzien van
piping, waardoor piping onder maatgevende omstandigheden niet wordt venvacht.
Op diverse plaatsen langs het dijkvak is wel kwel geconstateerd. De oorzaak hiervan
is de zandige ondcrgrond enlof de aanwezigheid van buitendijkse kolken. Kwel is een
algemeen voorkomend verschijnsel in het rivierengebied. Kwel kan weliswaar
overlast veroorzaken, maar is geen probleem voor de veiligheid, zolang er geen
grond binnendijks uitspoelt. In dit dijkvak is er vanuit de veiligheid van de dijk geen
aanleiding om de kwel tegen te gaan.

Erosiebestendigheid
Aan de erosiebestendigheid van de binnentaluds hoeven geen hoge eisen te worden
gesteld, omdat met een overslagcriterium van 0,1 11slm rekening is gehouden. Enige
erosiebestendigheid is echter wel nodig. De buitentaluds zijn nict zondermeer
voldoende erosiebestendig, omdat er geen afdeklaag van erosiebestendige klei
aanwezig is. Er zijn derhalve maatregelen nodig om de erosiebestendigheid van het
buitentalud te verhogen.
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Microstabiliteit
Er kunnen gronddceltjes uit het binnentalud spoelen, als er water door de dijk heen
stroomt. Volgens de berekeningen zou dit indcrdaad kUilien gebeuren. De crvaring
tijdens het hoogwater in 1995, waarbij dc waterstand 0,2 m lager dan MHW was,
laat echter zicn dat de berekeningen een te negaticf bceld geven. Op basis van de
ervaring kan derhalve geconeludccrd worden dat er geen gevaar voor miero-
instabiliteit is. Aanbevolen wordt echter wel om tijdens hoogwatcr extra alert te zijn
op dit mechanisme.

Beplaniing
In het dijkgcdeelte ten zuiden van de Al komt een aantal bomen voor binnen hct
beoordelingsprofieL. Deze kunnen niet gehandhaafd worden zondcr speciale
maatregelen. De bomcn in het dijkgedeelte ten noorden van de A 1 staan buitcn het
beoordelingsprofiel, of worden getolereerd in verband met het relatief brede
dijkliehaam

Beheer en onderhoud
In de Nota "Beheer en onderhoud van dijken'" is aangegeven dat het watcrschap in
het kader van de dijkverbetering de dijkcn binnen haar beheersgcbicd in eigendom
zal venverven. Deze zijn nu veelal nog in eigcndom van particulieren. Het
waterschap stelt dat het beheer ten aanzien van het dijkliehaam in eerste plaats
gcrieht dicnt te zijn op een optimale vervulling van de functie als waterkering.
Daarbij dient cchter rekening te worden gehouden met het behoud van speeifieke
waarden van waterstaatswerken, met landbouwkundige en recreatieve belangen en
met natuurbeheer.

Ten aanzien van het beheer van nog te verbetercn dijklichamen en reeds vcrbeterdc
dijklichamen waarvan de beheersvonn nog niet is vastgesteld, z(in de volgcnde
keuzemogelijkheden door hct waterschap V cluwe in dc nota aangegeven:
1. een beheersvorm gericht op agrariseh medegebruik. Dit geldt voor de reeds

vcrbeterde dijkvakken van vóór 1985;
2. een behecrsvonn voor de overige dijkvakkcn mede gericht op de instandhouding

e.q. verbetering van de landschappelijke en natuurtechnischc waarden.
Bij beide mogelijkheden moet het dijktechnisch ontwerp zijn gewaarborgd.

De dijk in het traject Marsstraat - 't Schol is momenteel voor een groot gedeelte
reeds in hct bezit van het waterschap. Het overigc deel is in het bezit van agrariërs
en aanwonenden.

LNC- en overige aspecten

LNC-waarden
Op en in de omgeving van hct dijkvak komen landschappelijke, natuur- en
cultuurhistorische (LNC) waarden voor. Bij de voorgenomen dijkverbctering zou een
bcpcrkte aantasting van deze waarden plaats kunncn vinden. Het onderzoek in het
kader van dc milieu-cffectrapportage zal cr op gcricht zijn om, binnen de

1 Waterschap Oast Veluwe, 1990
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randvoonvaarden van veiligheid, na te gaan in hoeverre LNC-waarden kunnen
worden behouden en versterkt.

Woon-, werk- en leefmilieu
Bebouwing langs de dijk komt sporadisch voor. De bebouwde kom van het dorp
Wilp vormt hierop een uitzondering. Voorts ligt tussen Wilp en de A 1 de bocrderij
Oude Luine tegen de dijk aan. Met uitzondcring van enkele agrarische bedrijven
bevindcn zich in de nabijheid van de dijk geen bedrijven.

Overige aspecten

In hct kadcr van de dijkverbetering dient met de functie van de dijk voor landbouw,
verkeer en recreatie rekcning te worden gehouden. Mogelijk liggen cr kabels en
leidingen tcr plaatse van de te verbcteren gcdeeltes. Tijdens de dijkverbetering spelen
milieuhygiënische aspecten een roL. Enerzijds heeft dit betrekking op de kwaliteit van
de te venvcrken speeie. Anderzijds kan dit betrekking hebben op dc aanwezigheid
van verontreinigde locaties direct langs de dijk.

Rivierkundige aspecten
Bij eventuele dijkverbeteringsmaatregelen in buitendijkse richting wordt beslag
gelegd op het rivierbed. Rijkswaterstaat zal dan als rivierbeheerder bezien of dit kan
worden toegelaten, en zo ja, verlangen dat hiervoor rivicrbedcompensatie wordt
uitgcvoerd.
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Samenvattend:
Tussen dp 329 en 349,5 (het gedeelte ten noorden van de Al) bestaat geen
gevaar voor de veiligheid van de dijk. Er zijn ter plaatse van dit deeltraject
geen dijktechnische maatregelen nodig. Tussen dp 304.5 en 329 (het gedeelte
ten zuiden van de Al) voldoet de dijk bij de maatgevende hoogwaterstanden
lokaal niet aan de te stellen eisen met betrekking tot kruinhoogte (dp 318-
327) en is lokaal de erosiebestendigheid en de stabilteit van het buitentalud
onvoldoende. Tevens bevinden zich enkele bomen binnen het
beoordelingsprofìel
Landschappelijke. natuur-. cultuurhistorische en overige waarden vlakbij de
dijk kunnen bij de noodzakelijke dijkverbetering mogelijk worden beinvloed.
In verband met het voornemen van het waterschap Veluwe om de dijk in
eigendom te verwerven. zal in beide deeltrajecten grond aangekocht moeten
worden.

Doelstelling
De doelstelling van de voorgenomen activiteit luidt:
. het verbctcren van hct dijkvak Marsstraat - 't Schol zodanig dat wordt

voldaan aan dc gestelde eisen tcn aanzien van dc veiligheid tegen
overstromingen (op basis van dc Wct op de watcrkering):

. het, mct inachtneming van de reikwijdte van de dijkverbetcring:

1. zovcel mogelijk ontzien en waar mogelijk versterken van

landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waardcn;
2. ontzien cn zo mogclijk verbcteren van het woon-, werk- en

lecfmilieu;
3. rekcning houden mct (de ontwikkeling van) ovcrige functies op en

langs de dij Ic

Het uiteindelijke ontwerp van de dijk zal het resultaat zijn van een integratie van
veiligheid, bcheers- en onderhoudsaspecten, LNC-aspecten en funeties tijdens het
planproces. De besluitvorming hicrover wordt gebaseerd op een zo breed mogclijk

draagvlak. Om dit te realiseren worden vanaf het begin de bewoners en
vertegenwoordigcrs van belangengrocpen en instanties bij de planvor11ing betrokken.
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3 Beschrijving van het studiegebied

3.1 Algemeen

Uit de probleemstelling (hoofdstuk 2) blijkt dat tussen dp 329 en 349,5 (het gedeelte
ten noorden van de rijksweg Al) geen gevaar bestaat voor de veiligheid van de dijk.
De kruin is hier verhard en het dijklichaam is dennate groot dat voldoende reser.e
aanwezig is. Er zijn ter plaatse van dit deeltrajeet geen maatregelen noodzakelijk.
Tussen dp 304,5 - 329 (ten zuiden van de rijksweg Al) zijn wel maatregelen nodig.
Aangezien in het gedeelte tussen dp 329 en 349,5 geen maatregelen nodig zijn wordt
in de rest van de Startnotitie hieraan dan ook verder geen aandacht besteed.

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het studicgebied van het dijkvak
Marsstraat 't SchoL. Naast de landschaps-, natuur- cn eultuurhistorischc (LNC)
waarden, wordt ook aandacht besteed aan het woon-, werk- en leefmilieu en overige
aspecten. De beschrijving van de LNC-waarden vindt plaats aan de hand van
drie schaalniveaus3: regionaal, lokaal en dijkniveau.

3.2 Landschap

Regionaal niveau

Het traject Marsstraat - 't Schol is een onderdeel van de westelijke winterdijk van de
IJssel. Het dijkvak sluit in het zuiden aan op "De Bomendijk". In het noorden sluit
de dijk, via een deeltraject waar geen verbeteringen nodig zijn, aan op de reeds
verbeterde dijk 't Sehol - Dijkstoelhuis . Buitendijks ligt De Wilpse Klei, een brede
uitenvaard waarin verschillende boerderijen op verhogingen aanwezig zijn. Er is
geen weg op de dijk aanwezig. De dijk is erg smal en kronkelig. In het gehele traject
is een groot aantal kolken aanwezig.

Lokaal en dijkniveau

Contrast
In het gebied is over het algemeen een sterk contrast aanwezig tussen het
binnendijkse en buitendijkse gebied. Het binnendijkse gebied is over het algemeen
agrarisch in gebruik en wordt voor een deel in beslag genomen door de bebouwing
van Wilp. Het buitendijkse gebied wordt voor een groot deel gekenmerkt door de
aanwezige kolken die een sterk stempel op het landschap drukken. De aanwezigheid
van dit contrast vergemakkelijkt de oriëntatie binnen het gebied en wordt derhalve
als zeer waardevol gekenmerkt.

3 Deze sluit aan op de Handreiking Inventarisatie en waardering LNC.aspecten van de Technische
Adviescommissie voor de Waterkeringen.

~----.._.-
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Samenhang
Er is in dit gebied cen sterke samenhang tussen de belijning van de dijk en dc
aanwezighcid van kolken in het buitendijksc gebied. In vrijwel alle gevallen reageert
de belijning van de dijk op de aanwezigheid van kolken. Daarnaast is er plaatselijk
een sterke samcnhang tussen de dijk en de in het gebied aanwezige oude bebouwing.
Waar de nieuwe bebouwing op enige afstand min of meer naast dc dijk ligt, is het bij

de oudere bebouwing vaak zo dat de belijning van de dijk om de huizen en andere
bebouwingselementen heen draait. Dit is vooral het geval bij de kerk en dc oude kern
van Wilp. Hiermee wordt de ontstaansgeschiedenis van het landschap inzichtelijk.

Variatie
In het dijkvak is een stcrke variatic van beeldcn aanwezig, doordat langs de dijk
verschillende objccten aanwczig zijn. Door een samenspel met de belijning van de
dijk kunnen objecten die in dc birmenbocht staan het beeld sterk beïnvloedcn doordat
ze het zicht over de rest van dijk onmogelijk maken. Dat is in dit dijkvak het geval
bij het bos ter hoogte van dp 309, mct de oude kern van Wilp en bij dc boerderij bij
dp 327.

Sculptuur
De sculptunr van de dijk, dat wil zeggen de vorm van dc dijk en de mate waarin deze
herkenbaar is in het landschap, wisselt binncn dit dijkvak. De breedte is sterk aan
verandering onderhevig. De dijk is erg smal cn steiL. Bij de oude kcrn van Wilp
daarcntcgen is het buitentalud erg kort cn flauw, de oudc kern li¡,'i als het ware op
ecn verhoging.

De landschappclijkc kwaliteiten zijn wcergeven in figuur 3. 1 .
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Figuur 3.1: Landschappelijke kwaliteiten
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Autonome ontwikkelingen
Ten aanzien van landsehap zijn geen ingrijpende relevante autonome ontwikkelingen
te verwachten.

3.3 N 3tuur

r'~~,_~.~_
.. heidemii

Regionaal niveau

Het gedeelte van de IJssel biinien het studiegebied maakt deel uit van de middenloop
van de rivier. Voorbij Zwolle gaat de middenloop over in de benedenloop. De rivier
heeft in de middcnloop een tamelijk groot verhang (rond de 15 cm/km) en meandert
niet sterk.

De uitenvaarden zijn van wisselende grootte, waarbij een grote variatie aan
geomorfologische vormen voorkomt: zandige stranden langs de rivier, rivierduinen,
oevenvallen en oude rivierlopen in de achtergelegen uitenvaardkoiruen. De
oevenvallen en rivierduinen bestaan uit zandig materiaaL.

De oude geulen in de uitcnvaarden hebbcn enige tijd als nevcngeul gefunctioneerd,
waarna ze meestal bovenstrooms verlandden. Uit het geomorfologische patroon is af
te leiden dat de geulen zieh (voordat hct zomerbed werd vastgelegd) in de
lengterichting van de rivier verplaatsten door de voortdurcnde vorming van nieuwe
opwassen (eilanden) en aanwassen.

Hoogwater komt vooral in de winter- en vroege voorjaarsmaanden VOOf, soms echter
ook tijdens het groeiseizoen. De overstromingsduur cn -frequentie van de
uitenvaarden kan onderling sterk verschillen; grote delen van de uitenvaardcn
worden meer dan 20 of zelfs 50 dagen overstroomd. De grootte van het verschil in
de waterstanden bedraagt veclal meer dan 5 meter (tot 10 meter). Zowel extreem
lage als extreem hoge waterstanden komen voor. Lokaal zijn dclen van de
uitenvaardcn vrijwel overstromingsvrij, door de aanwezigheid van zomerkaden.

Lokaal niveau

Op lokaal niveau zijn met name de uitenvaarden van betekenis. Ten zuiden van het
traject Marsstraat - 't Schol is het uiterwaardengebied Nijenbekerklei aangewezen
als beheersgebied. Vamvege de relatie met de omgeving vervlt het gebied een
funetie als trekroute voor diverse diersoorten vanaf de Veluwe naar het IJsseldaL.
Het gebied Nijenbekerklei is aangewezen vanwege zijn botanische potenties, het
voorkomen van weidevogels en de foerageerfunctie voor ovenvinterende vogels.
In de uitenvaard Wilpse Klei (ten zuiden van de Al) is het gebied langs de IJssel,
waar diverse strangen en oeverwallen voorkomen, als reser.aatsgebied aangegeven

(het gebied ten oosten van de Weerdse weg). Deze uitenvaard heeft zijn aanzien
gekregen onder invloed van de IJssel. Als gevolg daar.an wordt het gebied
gekenmerkt door een kleinschalig patroon van hoge stroomruggen en oevenvallen,
afgewisseld dOOf lage slenken en strangen. De uitcnvaard watert vrij af op de rivier
via een min of meer natuurlijk afwateringssysteem van sloten in de natuurlijke
laagten.
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Op de drogc plaatscn, dijkbellngen en oevenvalletjes behoort de vegetatie
ovenvegend tot die van de droge kalkgraslanden. In de Wilpse uiterwaard komt de
zeldzamc Veldsalie en de Kleine ruit voor. Het gebied vervult tcvens ccn functic als
broedgcbicd van divcrsc moeras- en weidevogels en als foerageer- en pleisterplaats
van watervogels en wintergasten.
In de provincie Overijssel worden de begrenzingen voortgezet in de uitcnvaarden,
met name in de zone langs de IJssel, tcn oosten van de Wecrdse Weg.

De overige delen van de uitcrwaard zijn van minder betekenis voor natuur, vanwege
het intensieve gebruik van deze gronden (deels als grasland, deels als akkerland).
Allcen langs de dijk komcn nog enkele natuurlijkc elementen voor: de kolken. Deze
worden besproken onder dijkniveau.

Binnendijks komt veel grasland voor, afgewisseld met (vaak) kleine akers en een
parkbosje. Het parkbosje heeft betekcnis voor zowel vegetatie en flora (voorkomen
van Gevlckte aronskelk) als voor fauna (bijvoorbeeld broedvogels).

Langs de dijk liggen buitendijks vier kolken, waarvan twec kolken in ieder gcval cen
waardevolle water- en/of oevervegetatie bevatten. Enkele bijzonderc/kenmerkende
soorten zijn Witte waterlelie en Zwanebloem. Behalve voor water- en
oevervegetaties zijn de kolken potentieel van betekenis als voortplantingsbiotoop
voor amfibieën. De kolken langs de dijk zijn in figuur 3.2 aangegeven.

Tussen het binnendijkse gebied en de uitenvaarden kunnen diverse relatics bestaan,
zoals:
. broedvogels van de binnendijkse bossen, die in dc uitenvaarden foerageren;

. amfibieën die zich buitendijks, bijvoorbeeld in de kolken, voortplanten en

binnendijks, bijvoorbeeld in de bosjes, ovenvinteren.

Dijkniveau
Op dijknivcau zijn met name de waarden van de taluds voor vcgctatie cn flora van
belang.

De dijktaluds zijn ovcr grote delen potenticel (zeer) waardevol voor vegetatie en
flora. Dit komt door hct zandige karakter van de IJsseldijk, waarop schrale
graslandvegetaties kunnen voorkomcn met een hoog aandeel van stroomdalflora.
Enkele bijzondere/kenmcrkende soorten zijn Weidegeelster, Sikkelklaver, Kleine
beverncl, Kleinc ruit, Zandwolfsmelk, Kattedoorn, Rapunzelklokje en Echte
kruisdisteL.

Waar de taluds momenteel te intensiefbehecrd worden ontbrekcn dcze vegetatics.
Op veel plaatsen komen de huidige waardevolle vegetaties vooral voor op de
bovenrand van het talud, onder afrasteringen, waar het huidige beheer mindcr
intensief is (minder invloed van de vaak intensieve begrazing die op veel van de
taluds aanwezig is). Dc in de huidige situatie nog waardevolle taluds zijn in
figuur 3.2 aangegeven.



'"--- -
,, heidemii

Figuur 32 ecologische kwahtciten

673/ce97/1902/12999
17

........ woo.volllZ djkviMJ'-ttìzs

~ e;cologisw WCordzwllø kOl/..

1W irrfologìsCf wolwtXlli koll,

'- Wo.ar(elDlle i,efDti..1z
op q:HW af'riftr)

om iw =.. """.

Autonome ontwikkelingen
Autonomc ontwikkelingen zijn afliankehjk van:
. autonoom verlopende processen:

. op natuur(ontwikkehng) gcrichte beleidsinitiatieven, die daadwcrkehjk tot uiting
komen.

Autonoom verlopende proeessen zijn sterk afliankelijk van bijvoorbceld
ontwikkelingen in landbouwkundige bedrijfsvoering. Dit is voor dit dijktraject van
minder belang.

Dc ontwikkehng van natuur op dc dijk zelf hangt af van het toekomstigc beheer.
Voor de delen die nu nog in agrarisch belieer zijn, kan bij voortzetting van dit behecr
een aehteniitgang van natuunvaarden op de dijk venvaeht worden (een doorgaandc
afiiamc van hct voorkomen van plantcn van schrale mi heus ). Bij inzet van cen
natuurteehnisch beheer (delen die in eigendom zijn van het watcrschap) zullen de nog
aanwezige natuunvaardcn zich over de taluds uitbreiden.

Voor de gebieden aan de voet van de dijk (deels in behcer bij het Staatsbosbeheer)
bhjft de huidige situatie gchandhaafd.
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Op grotere afstand van de dijk zijn door de provincie beheers- en reservaatsgebieden
aangewezen. De conerete invulling hiervan is afhankelijk van de bereidheid van de
grondeigenaren (agrariërs) om deze gronden te verkopen voor reservaatsvorming of
hiervoor een beheerscontract afte sluiten. De realisatie van het begrenzingenplan is
dan ook niet te voorspellen. Dit plan geeft vooral de (beleidsmatige) potenties voor
realisatie/uitbreiding van natuurwaarden in de uitenvaarden.

3.4 Cultuurhistorie

~

r-___
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Regionaal nivean

Het dijkvak Marsstraat - Het Schol maakt deel uit van het gebied langs de
Gelderse IJssel. Karakteristiek is de ligging op korte afstand van de flank van de
Veluwse stuwwal.
Het gebied tussen de hogere gronden en de rivier heeft eeuwenlang bestaan uit vier
duidelijk van elkaar te onderscheiden landschappelijke zones. Van west naar oost: de
enkzone, de broekzone, de oeverwallenzone en de uitenvaardenzone.
De enkzone ligt op de flank van de Veluwse stuwwal en bestaat grotendeels uit
dekzandruggen met een antropogeen ophogingsdek (esdek) als gevolg van de
eeuwenlange bemesting met een mengsel van stalmest en heideplaggen, zoals dc
Posterenk bij Wilp.
De broekzone ligt tussen de enkzone en de ocvcnvallen. Het broekgebied rond
Nijbroek en het kleine broekgebied tussen Wilp en Twello liggcn in dezc zone.
De oevenvallen bestaan uit zandige en kleiige rivicrafzettingen en de uitenvaarden
uit jonge rivierkleigronden (matig zandig en lichte klei), door de IJssel na de
bedijkingen afgezet:
Met uitzondering van het bovengenoemde Nijbroek, zijn alle nederzettingen in de
gemeente Voorst bij escomplexen ontstaan. In de uitenvaarden zijn boerderijen op de
hoogst gelegen delen of op een woerd of pol gebouwd.
Grootgrondbezit heeft in de gemeentc Voorst een rol van betekenis gespeeld. De
meeste landgoederen bevinden zich op en rond de oevenvallen, met een concentratie
rond Twello (langs de weg Apeldoorn-Deventer) en Wilp. Dc conccntratie van
adellijke huizen rond Twello en Wilp houdt verband met de nabijheid van de stad
Deventer, daarnaast houdt de aanwezigheid van adellijke huizen langs de westkant
van de IJssel verband met haar strategische ligging als verdedigingslinie.

Lokaal niveau

Op het trajcet Marsstraat-'t Schol hcbben de oevenvallen van de rivier als
ontginningsbasis gefunctioncerd. Tussen de 9' en 11' eeuw zijn hoven gcsticht, van
waaruit het rivierdal is ontgonnen. Verondersteld wordt echter dat dc ocvenvallcn al
vanaf de 8-' ceuw in gebruik waren; lage kaden boden enige beschenning tegen hoog
water van de IJssel.
In de Middeleeuwen is men de IJssel gaan bedijken; eind 14' eeuw was de bedijking
voltooid. De oudste kaden zouden meer dan i 200 jaar oud zijn.
De broekzone is vanaf begin 14' ceuw systematisch ontwaterd en ontgonnen.

Langs de IJssel zijn versterkingen gebouwd, zoals de batterijen bij Wilp en Voorst:
Ter dekking van de rivierovergang naar Gorssel zijn in de jaren '30 van deze eeuw de
batterijen bij Wilp gebouwd, op de plaats van vervallen 17'-/18' -eeuwse redoutes.
Er bevinden zich twee recente ontgrondingcn in de uitenvaarden.
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Op lokaal niveau manifesteren de landschappelijke zones (cnkzone, broekzone,
oeverwallcnzone en uitenvaardenzone) zich in visucel-ruimtelijk opzicht duidelijk in
ecn bimiendijks gebied, de dijk zelf en een buitendijks gebied.
Het bilUiendijks gebied is hoger gelegen dan het buitendijks gebied.
Langs de dijk liggen binnendijks enkele boerdcrijen en woonhuizen, mct een
bewoningsconccntratie bij Wilp. Voorts is er een buitenplaats met parken en
bcplanting. Door de aanwczigheid van erfbeplanting, parken, bossen en een enkele
boomgaard is het landschap binnendijks meer besloten van karakter dan het
buitendijks gebied. Door functieverandcring (psychiatrische inrichting) hceft het
kasteeltje 'De Lathmer' het karakter van een buitenplaats verloren.
Buitendijks liggen de open, lagcr gelegcn uitenvaarden met als voornaamste
landschapselementen: boerderijen, wat beplanting, de zomerkade, waarin
twee sluisjes, de Oude IJssel met diverse sluisjes en de reeente ontgrondingen.
Kenmerkcnd zijn de akkcrs op dc kronkelwaardafzettingen.
Het binnendijks gebied wordt strak van het buitendijks gebied gescheiden door de
dijk, die als een - deels grocn - lint. begeleid door spiegelende kolken, door het
landsehap slingert. De wielen liggen buitendijks.

De samenhang tussen de verschillendc onderdelen van het rivierlandsehap

(binnendijks gebied, dijk, bnitendijks gebied) is groot. Door de grote mate van
samenhang over het hele dijktraject en door de aanwezigheid van een aantal
waardevolle landschapselementen is het traject Marsstraat - Het Sehol van zeer
grote cultuurhistorische waarde.

Alhoewel er nog veel akkerland binnen- en buitendijks aanwezig is, is het
akkerareaal afgenomen. Het bosareaal is eveneens afgenomen. Zo is het eikenbosje
tussen het huis Dijkweide en de bandijk (dp 30S - dp 309) ecn restant van een veel
groter bos. Buitendijks is er geen (griend)bos geweest. wel is hier en daar een
kenmerkende beplanting van meidoornagen en -struwelen langs perccelsgrenzcn
aanwezig, evenals er wat beplanting bij de kolken is.
Langs het traject Marsstraat - 't Schol bevindt zich een uitgestrekt buitendijks
gebied, de Wilpsche Klei en de Stads- of Bolwerksweiden. In deze uitenvaarden is
de loop van de Oude IJssel en andere voormaligc IJssellopen goed te traeeren, mede
door het verkavelingspatroon, het verloop van het reliëf en het grondgebruik.
Kavelvergroting heeft zowel binnen- als buitendijks plaatsgevonden.

Dijkniveau
Het dijktracé is in grote lijnen in de Late Middeleeuwen tot stand gekomen. De dijk
ligt op een oevenval, langs de grens met het ten westen van de oevenval gelegen
dekzandgebied.
Met name over het traject 'groene dijk' (van de Marsstraat tot de peilschaal tnssen dp
329 - dl' 330) heeft de dijk een karakteristiek, bochtig tracé. De kolken wijzen op
dijkdoorbraken en de daaropvolgende verleggingen van de dijk. De kolken en het
bochtige tracé verlenen de dijk hier een speeifiek en waardevol karakter.
Vanaf de Marsstraat tot het uitziehtspunt op de dijk ter hoogte van dc recente
nieuwbouw van Wilp heeft de dijk een steil talud (mct name het buitentalud is steil),
waardoor de dijk als tribune in het landschap ervaren wordt. Na het uitzichtspunt is
dit mindcr het geval, doordat de dijk vanaf dit uitzichtspunt lager wordt
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Waar dc 'grocne dijk' zich als het ware slingert om de oudc bebouwing van Wilp is,
met name ter hoogte van de kerk, sprake van cen bijzondere ruimtelijke samcli1ang.
Wilp, gebouwd op cen ocvcnval, lag vroeger aan de IJssel. Karakteristiek is dc hoge
ligging van het oude dorp ten opzichte van de uitenvaard, waarbij Wilp als ecn
'kaap' in de Wilpsehc Klei vooniit steckt. De oude bebouwing van Wilp, bestaandc
uit (voonnaligc) boerderijen, arbeiderswoningen, middenstandswoningcn, vila's en
cen kcrk. is met dc dorpsweitjcs cn kerkplcin, als geheel van waardc. Zowel hct dorp
als gehecl als cen aantal pandcn afzonderlijk zijn hier, vanwege dc speeifiekc
ruimtclijkc samcnhang, van cultuurhistorische waarde (Dorpsstraat ms. 36, 38,
Kerkstraat ms. 17a, 26, 33, 35 en Wilpsedijk 8).

Karakteristiek zijn dc hallehuisboerderijen met rietgedcktc wolfdaken. Evcnccns
karaktcristick zijn dc T -boerderijcn, met een voorhuis van een al dan niet
vila-achtige allure.
Een enkelc (voormaligc) boerderij heeft als object waarde, vanwege de ruimtelijke
samcnhang mct dc dijk (Rijkstraatweg 5).

Dc cultuurhistorische kwalitciten zijn weergcgeven in figuur 3.3
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Figuur 3.3: Cultuurhistorischc kwaliteiten
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Archeologie
Waar de dijkverbeteringen beperkt zijn bestaat er geen gevaar voor aantasting van al
dan niet aanwezige archeologische waarden. Bij relevante grondwerkzaauùieden
kunnen echter areheologische waarden worden aangetast. Gezien de beschikbare
gcomorfologische informatie cn de vcle arcbeologische vondsten die in de directe
omgeving binnen- en buitendijks zijn gedaan (gegcvens Rijksdienst voor het
Oudhcidkundig Bodemonderzoek (ROB), selectie uit Archis L wordt door de ROB
voorgesteld, ter plaatse van relevantc grondverbeteringswerkzaamheden, een
archeologisch onderzock (Fasc 1)4 te laten uitvoeren. Langs het tc verbctcren
dijktraject liggen geen beschernide archeologischc tcrreinen (gegevens ROB,
Centraal Mcldings Archief).

Autonome ontwikkelingen
Ten aanzien van cultuurhistorie zijn gecn ingrijpende relevante autonome
ontwikkelingen te venvachten.

3.5 Woon-, werk- en leefmileu

Bebouwing
Bebouwing langs dc dijk komt sporadisch voor. De bebouwdc kom van het dorp
Wilp vormt hierop cen uitzondering. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van dc
aanwezige bebouwing.

Tbl31 Bba c C ouwing
Nabij Do Omschriiving Oomerkingen
318-321 bcbouwde kom Wilp binnendijks, vrij hoog

I gelegen
323 huis met schuur biimendijks
327 huis met schuur biimendijks, hoog gelegen

Bedrijven
Met uitzondering van enkele agrarische bedrijven bevinden zich in de nabijheid van
de dijk geen bedrijven.

3.6 Overige aspecten

Landbouw
De dijk is voor het merendeel in eigendom van het Waterschap. Een klein gedeelte
van de dijk is in gebruik door agrarische bedrijven.

4 Archeologisch onderzoek hij dijkverhetering kent de volgende fosering:

fase J: kartering vervaardigen van archeologische vindplaatsen en
bodemverstori ngskaart;

fase IJ: proeft/el/ven graven en waarde bepalen van in fase 1 geselecteerde locaties
(indien blijkt dat dijkverbeteringsmaatregelen op die locaties noodzakelijk zijn);

fase 111: opgraven op locaties uitfase IJ, indien vindplaatsen niet veWggesleld kunnen
worden.

""---,,~ ._~
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Bodem en water

Maaiveldhoogten
De hoogte van het binnendijks maaiveld varieert tussen NAP +4.30 m en
NAP +7,30 m. Uit hoogtemctingen blijkt, dat soms het maaivc1d direct aan de
binncntcen van de dijk lagcr ligt dan op 15 à 30 meter uit de tcen
Binnendijks komcn vrijwel geen verhogingen van het maaiveld voor. Alleen het dorp
Wilp lil,'1 vrij hoog in vergelijking met het omringendc land.
Het maaiveld buitendijks variccrt in hoogte van NAP +3.70 m tot NAP +6,40 m. Er
komen geen lokale verhogingen van hct maaiveld voor. Het buitendijkse gebied is
een zogenaamde buitenpolder: de Wilpse Kleipolder. Dit gcbied ligt achter een in
1993 vcrsterkte zomerkade met een ovcrschrijdingsfrequentic van 1/70 per jaar.

Grondgesteldheid
De grondslag langs de dijk kcnmerkt zich door cen zandig karaktcr. Vrijwel nergens
wordt een afdekkcnd kleipakket aangetroffen in hct achterland. Buitendijks wordt
lokaal wel klci gcvonden, doch deze is over het algemecn crg zandig.

Het dijklichaam is overwegcnd opgebouwd uit kleiig zand cn zand. Ook op de taluds
wordt vrijwel nergens cen afdckkende kleilaag aangetroffen.

Milieuhygiënische aspecten
Volgens een invcntarisatielijst van bodemverontreinigingslocatics van dc provincie
Geldcrland van novcmbcr 1991 zou zich bijlin de Wagcnkolk (nabij Dp 314) ccn
stortplaats bevinden.

Tijdens het grondmechaniseh onderzoek is op dc volgende plaatsen verontreiniging

(huisvuil ed) aangetroffen
Op 307: oever en kolk;
Dp 314: ocver van Wagenkolk;
Op 327: mct vuil gedempte oude kolk.

Uit het oogpunt van het huidige en historischc grondgebruik van het gebicd lijkt het
nict aannemelijk eldcrs in de dijkzone een lokale vcrviling aan te treffen met ecn

hogere concentratie dan de normale aehtergrondconccntratie.

Gezien dc ovcrschrijdingsfrequentie van de zomcrkade is hct niet te venvachten dat
zich langs de dijk ecn relevante diffuse bodemverontreiniging ten gevolge van de
overstromingen zal bevinden.

De dijkvcrbcteringswerkzaamheden concentreren zich hier rond het huidigc
dijklichaam. Dc aangetroffen verontreinigingen liggcn op grotere afstand van de dijk.
Derhalve kan worden gesteld dat de verontrcinigde 10catics niet zullen worden
vergravcn tijdens dc dijkvcrbetcringswerkzaamhcden.

Verkeer
Tussen Op 304-332 is de dijk ccn zogcnaamdc groene dijk. Dc kruin is nict verhard
en de breedte is sleehts eirca 3 meter. Het te verbeteren deel heeft dus geen
verkecrsfunctie.
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Recreatie
Het eerste deel van de dijk, van de Marsstraat tot de Binnenweg wordt gebruikt door
wandelaars. Het resterende deel is niet toegankelijk. De dijk is niet in gebruik als
fietsroute. De gemeente heeft wel de wens om de dijk tot aan de A 1 toegankelijk te
maken voor wandelaars.

Kabels en leidingen
Ter plaatse van de dijk bevinden zich kruisende kabels en leidingen naar de
aanwezige boerderijen.
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4 Visie op de dijkverbetering

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de visie op de dijkvcrbetering in het dijkvak
Marsstraat - 't Schol beschreven. De visie is gcbascerd op ecn analyse van
aanwezige waarden en functies op en in de omgeving van de dijk, gcrapporteerd in
hoofdstnk 3, en de omvang van de benodigde dijkverbetering, zic hoofdstuk 2. Het
doel van de visie is om een 'richtsnoer' te hebben bij het ontwikkelen van
mogelijkheden voor dijkverbetering ('varianten').

Allereerst wordt de visie op de dijkverbetering gegeven (paragraaf 4.2) Daarna
wordt aangegeven welke aandachts- en knelpuntcn er zijn (paragraaf 4.3). Tenslotte
zijn ontwerp-uitgangspuntcn geformulcerd, die voortvloeien nit de visie (paragraaf
44)

4.2 Visie

Algemeen
In het dijkvak zijn een aantal belangrijke waardcn aanwezig op het gebied van
landschap, natuur en cultuurhistorie cn overige aspecten. In hoofdstuk 3 zijn deze
LNC- en de overige waarden en functies uitvoerig beschreven.
Uit de waterbouwkundige probleemanalyse (hoofdstuk 2) blijkt, dat het bij het
dijktraject Marsstraat - 't Sehol om een relatief beperkt dijkteehnisch problecm gaat.
Voorgesteld wordt daarom, de oplossing voor dit probleem (de 'ingreep') ook zo
beperkt mogelijk te houdcn. Hicnnee kUilien de bestaande LNC-waarden zoveel
mogelijk intact blijven en mogelijk vcrder worden ontwikkeld. Daarbij zal waar
nodig en mogelijk maatwcrk worden geleverd.

Deze visie wordt hierna geconcretiseerd in een aantal uitgangspunten bij de
ontwikkeling en selectic van dijkverbcteringsoplossingen. Verderop wordt meer
spccifick aangegeven lioe met enkele van de geconstateerde dijkteehnische
tekortkomingen (en oplossingen daarvoor) zal worden omgegaan.

Algemene uitgangspunten
Vanuit de LNC- en overige waarden kunnen de volgende uitgangspuntcn worden
geformuleerd:

Landschap
. behoud van samenhang tussen kolken en belijning van de dijk;
. behoud van de samenhang tussen de bebouwing en beplanting enerzijds en de

belijning van de dijk anderzijds;
. behoud van variatic aan laiidschapselementen langs het dijkvak.

'"------
.. heidemij
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Natuur
. benutting van de potenties voor de ecologischc ontwikkeling van stroomdalf1ora

op de dijktaluds;
. behoud bestaandc waarden (kolken, bosjes) langs dc dijk.

Cultuurhis tori e

. behoud/versterking profiel en tracé van dc 'groene dijk';

. behoud/versterking van de specifieke samenhang 'groene dijk' - oude bebouwing

Wilp, met name waar de dijk 'doorsneden' wordt door de
Kerkstraat - Weerdseweg;

. aanpassing van de specifieke samenhang 'groene dijk' - 'De Oude Luine';

. behoudlerstel meidoornaag op kruin 'groene dijk' (globaal ter hoogte van de
tweede kolk).

Erosiebestendigheid: combineren met ontwikkeling stroomdalvegetaties
De dijk op het onderhavige trajeet heeft grote potenties voor behoud en ontwikkeling
van stroomdalvegetaties . Dit is een gevolg van het zandige karaktcr van de dijk. De
betrcffcnde vcgctaties zijn vooral afhankelijk van zandig bodemmateriaal (met een
lutumgchalte van minder dan 17,5%), waarin weinig organischc stof voorkomt.
Voorgcsteld wordt om de verhoging van de erosicbestendigheid zodanig uit te
vocren, dat de zojuist gcnoemde potenties kunnen worden benut. Dit kan door hct
combineren van beide doelen: door het ontwikkclen van een gevarieerde vegetatie
met een goede doonvorteling, wordt een grotere erosiebestendigheid verkregen.
In hoofdstuk 5 wordt nader aangegcvcn hoc dit kan worden bewerkstelligd.

Kruinverhoging
Op dic trajecten waar kruinvcrhoging noodzakclijk is zal zo veel mogelijk worden
getracht om de aanwezigc waarden op en langs de dijk te sparen. Hierbij zal speciale
aandacht uitgaan naar de hagen op de kruin van de dijk en naar de bijzondere
vegetatiekundige waarden op de taluds van de dijk. De beplanting langs dc dijk die
evcntueel in het geding zou zijn bij veranderingen aan de dijk zal zo veel mogelijk
gespaard worden. Daarbij moet het historisehe verloop van dc belijning van de dijk
zo vcel mogelijk gehandhaafd worden.

(Zie verder paragraaf 4.3, onder knelpunten).

Bomen
In hoofdstuk 2 is aangcgeven dat enkele bomen binnen hct beoordclingsprofiel
vallen, hetgeen vanuit vciligheidsoogpunt nict is toegestaan. Dit betekent dat ofwel
de bomen gekapt moeten worden, onvel dat een andere maatregel moet worden
genomen, waardoor ze buiten hct beoordelingsprofiel komen te vallen.
Bij de afweging hiertussen speelt de waarde die de boom heeft voor LNC, woon-,
werk- en leefmilieu, ofrccrcatie een belangrijke rol.
. grotc, oude cik in buitentalud (dp 306): aan deze boom wordt een grote waarde

toegekend, onder meer vanwege de nabijheid van de Bomendijk. Voorgesteld
wordt om deze te sparen;

. ecn groep van drie bomen (dp 308) in het buitentalud: aan deze boomgrocp wordt

waardc toegekend, omdat dezc het cerstc contactpunt van het landgocd mct de
markeren. Door dc wisselwerking mct het bos dat iets stroomafwaarts aan de
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binnendijkse zijde aanwezig is ontstaat een soort poort als aankondiging van de
overgang naar de invloedssfeer van het landgoed. Voorgesteld wordt om hier een
variant mee te nemen waarin deze bomen worden gespaard door middel van een
teehnische construetie.

. overige bomen: zijn over hct algemeen jonger, staan alleen of met zijn tweeën of

staan in een minder 'gevoelige context', zodat het venvijderen ervan niet als
eDlstig wordt beoordeeld; De Populier ter hoogte van dp 324 heeft wcliswaar in
de huidige situatie een duidelijke landsehappelijke waarde maar heeft als boom te
weinig toekomst (bezien op een termijn van tientallen jaren) om door middel van
een speciale eonstructie te sparen;

. beplanting op kruin bij boerderij: door permanente beschaduwing van het talud

kan hier geen erosiebestendige vegetatie groeien. De beplanting wordt niet als
karakteristiek besehonwd. Voorgesteld wordt dan ook deze te venvijderen.

In de ProjeetnotalMER zal worden bezien of eompensatie door het het (elders)
herplanten van bomen wenselijk is.

4.3 Knelpunten en aandachtspunten

~..__...-
.. heidemii

Knelpunten
Van knelpunten is sprake als er zeer weinig ruimte is voor dijkverbetering, doordat
aan belde zijden bijzondere waarden voorkomen. In het dijkvak
Marsstraat - 't Schol kunnen de gedeeltes tussen 308,4 - 310,0 en tussen
dp 318 - 324 als knelpunt worden aangeduid. In het overige deel van het trajeet
komen dergelijke knelpunten niet voor, aangezien de aanwezige waarden niet recht
tegenover elkaar zijn gelegen.

Dp 308,4 - 310,0
Ter hoogte van dp 308,4 - 310,0 bevindt zich binnendijks een waardevolle
bosvegetatie en buitendijks een waardevolle taludvegetatie. Bij de dijkverbetering
moet gekozen worden tussen venvijdering van een waardevolle bosvegetatie op het
bimientalud of aantasting van stroomdalvegetatie op het buitentalud. Omdat de
aantasting van stroomdalvegetatic op het buitentalud ter plaatse op veel kortere
tennijn te eompenseren is, wordt vanuit ccologische waarden voorgesteld het talud
op deze plaats naar buiten te verbreden. De ontwikkeling van een vergelijkbaar
bosmilieu aan de binnenzijde van de dijk zou vele tientallen jaren kosten. Vanuit de
aspecten cultuurhistorie en landschap kan gezien de toegekende waarde aan de
beplanting deze keuze worden ondersteund.

Dp 318 - 324
Ter hoogte van dp 318-324 treedt een knelpunt op. Doordat hier een verhoging van
de kruin noodzakelijk is die niet binnen het huidige profiel van de dijk kan worden
gevonden, zal het talud aan de binnen- of buitendijkse kant verschuiven. Hierbij is in
het traject 318 -324 buitendijks een waardevolle vegetatie aanwezig. Binnendijks is
bij de bebouwing naast de kerk een aantal bomen aanwczig. Deze bomen vormcn een
ondcrdeel van dc dorpskern van Wilp. Vanaf dp 320 tot aan dp 324 is op de
binnendijkse klUinlijn ecn haag aanwezig, die een landschappelijke en
eultnurhistorische waarde heeft.
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Vanuit het aspect landschap bezien, pleit dit ervoor om de dijk aan de buitendijkse
zijde te vcrbeteren. Daarbij zou de aanwezige beplanting in de vorm van de haag en
de bomen bij de bebouwing kunnen worden gcspaard. Daarnaast blijft de continuïteit
van de dijk als doorgaande lijn en de vorm van de belijning daarmee het beste
bewaard. Vanuit het aspect eeologie bezien zon hct de voorkeur hebben om aan de
binnenzijde te versterken, waarmee de buitendijks aanwezige vegetatie ook zou
kunnen worden gespaard.
Vanuit het aspect cultuurhistorie bezien zou het de voorkeur hebben om aan de
buitenzijde te versterken, om bituiendijks de relatie tussen de bebouwing en de dijk
niet te veranderen en om de aanwezige haag op de dijk te sparen.
In dit traject ligt hct onderzoeken van twee varianten voor de hand: een binnendijkse
verbetering die de ecologische waarden spaart en ecn buitendijkse verbetering die de
aanwezige haag en bomcn spaart.
Het onderzoeken van ecn variant waarbij aan de binnen- èn de buitenzijde wordt
verbeterd ('vierkante verbetering') wordt niet zinvol geacht. In dat geval zouden
namelijk zowel de ccologischc waardcn (vegetatie buitentalud), als de
landsehappclijkc en cultuurhistorische waarden (bomenlagen binnendijks) worden
aangctast.

Aandachtspunten
Mcde op basis van de visie wordt aangegeven welke aspecten bij het ontwikkelen
van varianten en alternatieven bijzondere aandacht vcrdienen. Hicrdoor kan de
kwaliteit op cn rond de dijk toenemen.
. De verharding die op de dijk wordt aangebracht. Deze moet inspectie en

onderhoud vanuit een voertuig mogclijk maken, maar niet in tegenspraak zijn met
het kleinschalige karakter van de dijk en met het recreatief medegebruik als
wandelpad.

. De kleinschaligheid van de dijk en de schaal van de voorgenomen ingreep.

Maatwerk zal er voor moeten zorgen dat de ingreep de kleinschaligheid niet
verstoort.

Daarnaast zal bij buitendijkse vcrbetcring aandacht moetcn wordcn gegcven aan
eventuele rivierbcdcompcnsatie.
Vanuit de Adviesgroep zijn de volgende aandachtspunten/wensen naar voren
gebracht:
. de dijkverharding alleen toegankelijk maken voor wandelaars, bijvoorbeeld door

het aanbrengen van hekken;

. de dijk tot aan de Al toegankelijk maken voor wandelaars.

4.4 Overige ontwerpuitgangspunten

""~""~,.--~

/ heidemii

Behalve de bovengenoemde uitgangspunten en aandachtspunten vanuit LNC- en
overige aspecten, kunnen de volgende, meer technische ontwerpuitgangspunten
worden geformuleerd.
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Het betreft uitgangspunten die direct of indirect bijdragen aan een vcilige dijk. Bij
het ontwerp zullen de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:
. goed te beheren en te onderhouden taluds;

. in verband met de gewenste vegetatie-ontwikkeling op de dijktalnds en het daarop

afgestemde maaibeheer, wordt waar mogelijk een onderhoudsstrook van 2 meter
onder aan het talud gereserveerd en in eigendom venvorven;

. op het talud dat bij de dijkverbetering niet gespaard kan worden, de bestaande
bovengrond (toplaag) terug te zetten op de verbeterde taluds;

. het berijdbaar makcn van de kruin van de dijk voor licht verkeer, ten behoeve van
onderhoud en inspeetie tijdens hoogwater.
Voorts wordt uitgegaan van:

. een ovcrslagcriterium van 0,1 I/s/m;

. een minimale buitentaludhelling van 1:2. Vanuit het oogpunt van beheer gaat de

voorkeur uit naar een taludhelling van 1:3. Bezien zal worden in1ioeverre dit
haalbaarlwenselijk is.
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5 Voorgenomen activiteit en alternatieven

5.1 Algemeen

De voorgenomen acliviteil wordt aangeduid als: het zodanig verbeteren van het
dijktraject Marsstraat - 't Schol dat voldaan wordt aan de voor deze waterkering
geldcnde veiligheidseiscn en zoveel mogelijk rekening wordt gehoudcn met
aanwczige ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en bestaande
bebonwing. De voorgenomen aetiviteit moet voldoende aansluiten bij het rijks- en
provinciaal beleid, onder andere tcn aanzien van natuurontwikkeling, alsmcde bij het
gemeentelijk beleid.

De voorgenomen activiteit kan op verschilende manieren worden uitgevoerd. In het
kader van de m.e.r.-procedure worden deze meestal 'varianten' en/of 'alternatieven's
genoemd. In paragraaf 5.2 wordt de selectie van de varianten toegelieht.

Het doel is om in de Slarlnotile hel aantal mee Ie nemen varianten en
allernatieven op een inzichtelijke en verantwoorde wijze in Ie perken.
Daarmee wordt een kader aangegeven voor de op te slellen Prajecinota/MER.
In de Startnotilie worden alle mogelijke oplossingen in beeld gebracht. De
oplossingen die in de Slarlnotitie als tolaal ongeschikt worden beschouwd,
zullen in de Projectnota/MER niet worden meegenomen..

Methode
Het ontwikkelen van variantcn en alternatieven start met het opstellen van een visie
op de dijkverbetering (zie hoofdstuk 4). Dezc visie fungcert als leidraad b(j de
selectie van varianten. In voorliggend hoofdstuk wordt eerst aangcgeven wclke
thcoretisch mogelijke oplossingen wel en niet realistisch zijn voor het dijkvak
Marsstraat - 't Sehol. Vervolgens wordt aangegeven welke variantcn in dc
ProjectnotalMER zullcn worden uitgewerkt. In de Projcetnota/MER vindt zonodig
nog een optimalisatie plaats, mede op basis van de effectbeschrijving. Ten slotte
wordt het voorkeursalternatief samengesteld dat in het Plan wordt uitgewerkt.

.5 Varianfeii zijn reëel in beschouwing te nemen uitvoeringswijzen van dijkverhetering voor een gedeelte van het dijktraject.

Aiet alte17alIeven l-l'rdl gedoeld op kel1ingen VGIl varianten voor hei gehele dijktraject.

f'~..~_,_"._._.
.. heidemii
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Selectie van varianten voor dijkverbetering

Principe-apIa s singen

Bij het selecteren van oplossingen en variantcn kan in eerste instantie onderscheid
worden gemaakt tussen oplossingen die principieel van elkaar verschillen,
zogenaamde 'principe-oplossingen'. Het verleggen van het dijktracé is bijvoorbeeld
een prineipieel andere oplossing dan het vcrbeteren van de dijk op zijn huidige
plaats. Navolgend wordt aangegeven welke principe-oplossingen voor het dijktraject
Marsstraat - 't Schol realistisch zijn en welke niet.

Realistische principe oplossingen
Om tc bepalen wat een realistische principe-oplossing is, is zowel gekeken naar de
omvang van dc benodigde ingrcep, als naar de aanwezige en potentiële
LNC-waarden. Voorts is dc visie leidraad bij de selectie.
Dc benodigde ingreep bestaat uit het verhogen van dc erosiebestendigheid van dc
taluds, het verhogen van de klUin en de stabilitcit, cn het buiten het
beoordelingsprofiel brengen van enkele bomen.

De venvachting is, dat de ruimte voor het verhogen van de erosiebestendigheid
grotendeels binnen het bestaande dijkprofiel kan worden gevonden. Voorgesteld
wordt om hicrvoor als algemene principe-oplossing te kiezen:

. Verbetering binnen hei bestaande profiel

Voor de vergroting van de stabilitcit cn hoogte wordt als principe-oplossing
meegenomen:

. Buitendijkse verbeiering tegen het bestaande profiel aan;

. Binnendijkse verbetering legen het beslaande profiel aan.

Behalve bovengenoemde oplossingen kunnen lokaal bijzonderc constructies worden
ovenvogen, zoals damwanden of erosiesehennen. In het algemeen worden bijzondere
constructies uitsluitend ter plaatse van knelpnntcn ingezet, om daannee bijzondere
waarden te ontzien. Deze terughoudendheid wordt ingegeven door de vaak hoge
kosten voor realisatie en het vaak problematischc beheer en onderhoud van dc
constructies.

Niet-realistische principe-oplossingen
Voor het verbeteren van een dijk is in principe een aantal andere waterbouwkundige
mogelijkheden beschikbaar:
. nicuw buitendijks tracé;

. nieuw binnendijks tracé;

. verbetering aan beide zijden van het bestaande profieL.
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Bij buitendijkse of binnendijkse verlegging van de dijk wordt een nieuwe dijk aan
respectievelijk de rivier- of de landzijde van de bestaande dijk aangelegd. Voor het
dijktraject Marsstraat - t Schol worden deze principe-oplossingen niet verder
meegenomen, omdat er geen aanleiding is om het dijktracé te verleggen.
In prineipe wordt uitgegaan van cen buitendijkse of binnendijkse verbetering. Naar
venvachting zal verbetering aan beide zijden geen meenvaarde met zich meebrengen.
In de visie (onder het kopje 'knelpunten') is aangegeven dat een dergclijke 'vierkante
variant' juist meer waarden zou aantasten dan strikt noodzakelijk is.

Varianten

Bij de beschrijving van de varianten is onderscheid gemaakt naar varianten die
betrekking hebben op (grote delen van) het dijktraject en naar lokale varianten.

Varianten voor het dijktraject dp 304,5 - 319

Erosiebestendigheid
Vanuit tcchnisch oogpunt zal het nodig zijn 011 de erosiebestendigheid van het
buitentalud lokaal te versterken. Dit kan in prineipe door hct aanbrengcn van een
erosiebestendige kleilaag, maar ook door de vegetaties op het buitentalud zo gocd
mogelijk te ontwikkelen. In de visie is aangegeven dat het combineren van het
verkrijgen van een erosiebestendig buitentalud mct de ontwikkeling van
stroomdalvegetaties de voorkeur geniet.

Gezien het zandige karakter van dc bcstaande dijk, gaat het om stroomdalvegetaties
van voedselarmc standplaatsen. Hierdoor hebben deze vegetaties een diehte, diepe
beworteling, die voor de erosiebestendigheid wenselijk is. Om dit te bereiken moet
een extensief maaibeheer op de dijk worden ingesteld. Dit maaibeheer houdt in het
jaarlijks één maal maaien en afvoeren van het maaisel (wellicht moet in het begin
van dit beheer twee maal per jaar gemaaid worden).

Het beheer gericht op een optimale dekking van de vegetatie moet echter wel
ondersteund worden door intensieve inspecties ten tijde van hoog water. Aangezien
door de hoge zomerkade slechts gemiddeld eenmaal in de zeventig jaar water tegen
de winterdijk aanstaat is, dit een mogelijkheid.

Stabiliteit
Ondiepe afschuivingen tussen dp 304,5 en 326 kunnen worden voorkomen door
de taluds te herprofileren en de taludhelling naar minimaal 1:2 te brengen.

Inspectie- en onderhoudspad op dijk
Voor het uitvoeren van deze inspecties en onderhoud is het noodzakelijk dat cr een
verhard pad op de dijk wordt aangebracht om er met een voertuig over heen te
kunnen rijden. Hiervoor zal de dijk plaatselijk iets worden verlaagd om de benodigde
breedte (drie meter) te halen. Ten aanzien van de verharding zal een keuze moeten
worden gemaakt die het recreatief medegebruik van de dijk als wandelpad niet stoort
en visueel-ruimtelijk zo min mogelijk impact maakt.
Er zal geen fietspad op de dijk worden aangelegd.
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Onderhoud~pad aan de teen van de dijk
Voor het beheer en onderhoud van de dijk heeft het waterschap het voornemen om
aan de binnen- en buitenteen ecn onderhoudspad van 2 meter te realiseren. Op
trajectcn waar de dijk verbetcrd wordt zal het onderhoudspad in het
dijkverbeteringsontwerp worden opgenomen. Op de overige trajeeten zullen geen
werkzaamhedcn ten behoeve van de aanleg van het ondcrhoudspad worden
uitgevoerd.

Varianten voor het gedeelte dp 318 - 327

Kruinverhoging
Tussen dp 318 - 327 is kruinverhoging noodzakelijk. Ter plaatse van dp 326)-
327,2 is dc boerderij de 'Oude Luine' gesituecrd. Dc variant ter plaatse van de
boerderij wordt beschreven bij de lokale variantcn.
Tussen dp 318 - 324 bevinden zieh waarden aan beide zijden van de dijk. In het
MER zullen de effccten van zowel binnendijkse als buitendijkse verbctcring worden
onderzocht.

Tusscn dp 324 en 326) bevinden zich ter plaatse van de dijk geen bijzondere
waarden. Vanuit het oogpunt van continuïteit hecft het de voorkeur om de
vcrbetering in dit traject een voortzetting tc laten zijn van de kcuze in het traject
dp 318 - 324. Omdat dc keuze voor het trajeet dp 318 - 324 pas in het MER wordt
gemaakt, zullcn voor het traject dp 324 - 326) zowel binnendijkse als buitendijkse
varianten worden meegenomen.

Lokale varianten

Stabiliteit
Ter plaatse van dp 308,4 - 310,0 bevinden zich aan beide zijden van de dijk
bijzondere waarden. Zoals uit de visie blijkt wordt er op basis van de LNC-waarden
de voorkeur gegeven aan buitendijkse verbetering.

Kruinverhoging
Bij de boerderij 'Oude Luine' (dp 326,3 - 327,2), kan de waterkering op de
benodigde hoogte gebracht worden door de verhoging aan de buitenzijde aan te
brengen. Dit betekent dat de dijk aan de buitenzijde wordt aangevuld en op de juiste
hoogte wordt gebracht.
Aan de binnenzijdc is hicrvoor geen ruimte besehikbaar omdat de boerderij tegen de
dijk aan ligt. Aan de buitenzijde is wel voldoende ruimte besehikbaar.

Bomen/beplanting
In het eerste deel van het dijkvak komen ecn aantal bomen voor binnen het
beoordelingsprofieL. Deze kunnen niet gehandhaafd worden zonder speciale
maatregelen. In prineipe zijn de volgende maatregelen mogelijk:
. verwijderen van de boom;

. een erosiescherm aanbrengen;

. grond aanvullen tcgen dijk.
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Bij de laatste twee mogelijkheden komen de bomen buiten het beoordelingsprofiel te
staan.
Voor dc grotc cik in het buitcntalud dp 306 zal als variant wordcn mecgcnomen een
teehnische maatrcgel in de vorm van ccn erosiescherm, waarmee dezc buiten het
bcoordelingsprofiel wordt gebracht, en daarmee te sparen.
Voor de groep van drie bomen bij hmp 308, zullcn twee variantcn wordcn
meegcnomen:

. venvijderen van de bomcn

. sparen van de bomen met cen technische constructie.
Bij dc boomgroep zal een eonstructic effciënt kunnen worden ingczct, door dc
positie van de drie bomen dicht bij elkaar.

Voor de ovcrige bomcn is in de visie aangegeven dat dezc niet hoeven te worden
gespaard. Het venvijderen van de boom is dan de meest voor de hand liggendc
oplossing.

Bij hct huis de 'Oude Luine' (dp 326,8) zal de groenblijvende beplanting op dc
kruin venvijderd mocten worden, omdat dcze door dc permanentc besehaduwing
geen erosiebestcndige vegetatie toclaat op het talud. Bij dc buitenwaartse aanvulling
(zic hierbovcn) ontstaat de mogelijkheid om nieuwe passende beplanting terug te
brcngen.

Geselecteerde varianten

In tabel 5.1 wordt voor het dijktrajcct Marsstraat - 't Schol overzichtelijk
weergegeven wclke oplossingen ('variantcn') voor vcrderc uitwerking zijn
geselecteerd.

Tabel 5 l' Geselectecrde 'varianten'
Dijkpaalnummer 'variant
304,5 - 329,1 aanbrengen verharding, lokaal kruinbrcedtc op 3 meter brengen

en lokaal herprofileren buitentalud
306 sparen eik met constructie
308 a. rooicn boomgroep b. sparen boom!"rocp met constructie
309,0 - 327,2 lokaal rooien bomen cn struiken
308,4 - 310,0 buitendijkse verbetering
318-326) buitcndijkse of binnendijkse verbctcring en kruinverhoging
326) - 327,2 buitcndijkse verbetcrinl! cn kruinverhoging

De voorgestelde oplossingen komcn tegemoet aan de visie in hoofdstuk 4.

In de figuren 5.1 tlm 5.6 zijn dc geselecteerdc variantcn schctsmatig wcergegevcn.
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1J0rlog0tJ Kruin ivm.
inspcchc- en ondcrhoudspod
op kruin ~'

Figuur 5.1: Verlagen kniin i.V.m. inspectie- en onderhoudspad op kruin (lokaal
tussen dp 304,5 - 329)

damwand

----

Figuur 5.2 Bijzondere constnietie (dp 306, 308)

buit-rmd!)iÄSc viZrbC-rc-rìng

------

Figuur 5.3: Buitendijkse verbetering (dp 308,4 - 3 Hl,O)

binrx?nd0kSe IJcrbc:ri17S
GUi kruinlJc-rhoging~

Figuur 54 Binnendijkse verbetering en kruinvcrhoging (dp 318 - 326,3)
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buihznd!.k5c vcrbetcf'ir)g
cn L.ruìr?.ærnogiog

Figuur 5.5 Buitendijkse verbetcring cn kniinvcrhoging (dp 318 - 326,3)

b(,.iltind~k5C vcrbcterlí9
en Voruinvcrh09ín3

J~"'~-~c8~:/

Figuur 5.6 Buitendijkse verbctering cn kniinverhoging (dp 326,3 .327,2)
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6 Effecten

6.1 Beschrijving van de effecten

In de ProjcctnotalMER zullen de cffectcn van de variantcn en alternatieven worden
beschreven. Bij de bcschrijving van dc effecten in de ProjeetnotalMER wordt
gebruik gcmaakt van ecn zogenaamde ingreep-effectrelaticmatrix. Hierin wordt per
aspcct van alle ingrcpen (ondcrdelen van de voorgenomcn activiteit: aanleg, gebruik,
ealamiteiten, secundaire aetiviteitcn) aangcgevcn of cr effecten zullcn optredcn. Bij
hct sclcctercn van dc tc bcschrijven effecten spelen de volgcndc karakteristiekcn een
rol:
- tijdelijk of permancnt: geluidshinder tijdens de aanlcg is cen voorbecld van ecn

tijdelijk effect, hct vcnvijdcren van cen cultuurhistorisch element is een permanent
effect;
omkecrbaar of onomkecrbaar: in dc ProjectnotalMER wordt onderzocht welke
effeeten omkeerbaar of onomkeerbaar zijn en worden deze effecten beschreven;
direct of indirect: ruimtebcslag door cen nieuw dijktracé is een voorbeeld van een
direct effcet vcrandering van de samcnstclling van dc vcgetatie op groterc afstand
van de dijk door vcrandering in de grondwaterstroming is ecn voorbeeld van een
indirect effect

In de ProjectnotalMER zullen dc in tabel 6.1 opgenomen aspcctcn en deelaspecten
worden behandcld.

6.2 Beoordeling van de effecten

Pcr (deel)aspect worden één of meer toetsingscriteria gcformulecrd. Aan de hand van
deze toctsingscritcria zullcn gegevcns worden verzameld waannee de effectcn van de
varianten en altcrnatievcn in beeld kunncn worden gebracht. Dc toetsingseritcria
kuimen bijvoorbceld geformulecrd worden als:
- vernietiging van bestaande waarden;

vcrstoring;
versnippenng.

In principe wordt de effectbeschrijving toegespitst op de in het invlocdsgebied
aanwczige waarden. Indien het gebied ook potcntië1e waarden bezit

(landschappelijke en natuunvaarden), wordt dit ook in de effectbeoordeling
meegenomen.

De voorspellingsmethoden dic voor hct bcpalen van dc effecten gebruikt wordcn,
znllen in de ProjectnotalMER nitgebreid bcsehreven worden.

.._---".-.-
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Tabel 6.1 : Aspectcn en dcclaspeeten voor onderzoek ten behocvc van de
ProjectnotalMER

ASPECTEN EN DEELASPECTEN Aanleg Gebruik Secundaire
activiteiten!)

Landschap2)
- contrast

* *

- samenhang
* *

- variatie * *

- sculptuur * *

Natuur2)
- flora en vegetatie * * *

- fauna
* * *

- ecologische relaties * * *

- ontwikkelingsmogclijkheden * * *

Cultuurhistorie2)
_ cultuurhistorische vlak-, lijn- en punt elementen

* *

- archeologie * * *

Woon- en werk-leefmileu
- woningen en bedrij ven * *

- hinder (lucht en geluid) * *

O\'crigc aspecten
-landbouw * * *

- bodem en water * * *

- recreatie * , *

- kabels en leidingen * *

Beheer/onderhoud
- rivierbeheer * * *

- dijkbeheer en onderhoud ,

Kosten
- aanleg- en verwervingskosten * *

- kosten voor beheer en onderhoud * *

I). Secundaire activiteiten zijn activiteiten die elders plaatsvinden ten behoeve van de voorgenomen

activiteit, zoals bijvoorbeeld wÌIming en aanvoer van klei van elders.
2). Voor de beschrijving van deze aspecten wordt aangesloten bij de indeling In schaalniveaus die in

de Handreiking Inventarisatie en waardering LNC-aspectcn van de TAW is opgenomen.

Indien varianten en alternatieven worden ontwikkeld waardoor het wintcrbed van dc
rivier wordt verkleind, dan zullen de effecten daarvan op de waterstand,
stroomsnelheid, morfologie worden bepaald.

Voor de beoordeling van dc varianten en alternatieven per aspect zullcn de
toetsingscriteria ten opziehtc van elkaar gewaardeerd worden. Daarbij wordt aan elk
criterium een gewicht toegekend waarin het belang en de zwaartc van het effcet tot
uitdrukking komt. Bij de effectbeschrijving wordt rekening gehouden met cventuele
mitigerende en eompensercnde maatregelcn.

v-~_~_.~.~~
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Mitigerende en compenserende maatregelen
Mitigerende maatregelen kuiiien aantasting van aanwezige waarden van een
bepaalde fysieke ingreep voorkomen of beperken. Als dit niet mogelijk is dan bieden
compenserende maatregclen (het creëren van vergelijkbarc waarden) wellicht
mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld door beplanting en afdeklagen elders te
gebruiken, als tcr plaatse geen handhaving mogclijk is. Tevens kan door creëren van
natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones langs en over de dijk en het
vergroten van de rivierdyiamiek in de uitenvaarden compensatie van natuunvaarden
plaatsvinden.

Referentiesituatie
De effectcn van de varianten en alternatievcn worden bcoordeeld ten opziehte van de
huidige situatie tezamen met de autonome ontwikkelingen. Hiemiee worden die
ontwikkelingen bedoeld, die kunnen worden afgeleid uit vastgesteld beleid.
Beleidsvoornemcns en plannen blijven dus buiten beschouwing. De refcrentiesituatie
kan worden bcschouwd als nulalternatief, waarbij gecn sprake is van
dijkverbetcring. Het nulalternatief is geen reëel in beschouwing te nemen alternatief,
aangezien daarniee niet kan worden voldaan aan de veiligheidsnomi.

Meest milieuvriendelijk alternatief
De vergelijking van de effecten van de varianten en de alternatieven vornit de basis
voor het foniiuleren van het meest milieuvriendelijk alternatief Het meest
milieuvriendelijk alternatief bestaat uit die combinatie van varianten waarbij aan de
veiligheidseisen tegcn overstroming wordt voldaan, doch tegelijkertijd door
mitigerende en compenserende maatregelen de bestaande landschappelijke, natuur-
en cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk wordcn gespaard eiilof hersteld cn
eventneel verder worden ontwikkeld.
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7 Besluiten en procedures

7.1 Besluiten

De ProjcctnotalMER dient tcr onderbouwing van hct m.e.r.-plichtige bcsluit: dc
goedkeuring van hct dijkvcrbeteringsplan door Gcdeputecrde Staten op basis van
artikel 7 van de Wet op de watcrkering.

Tevens dient in de ProjectnotalMER te worden onderzocht of wijziging van
bcstaande bestcnnningsplanl1en noodzakelijk is. Indicn dit het geval is zullcn tijdig
afsprakcn wordcn gemaakt met de gemeente om dc procedures (gekoppeld aan de
Wet op de waterkering) zo veel mogelijk te stroomlijncn.

Voor hct uitvocrcn van de werkzaamhedcn voor de dijkvcrbetering is mogelijk ecn
melding eulofmilieuvcrgunning nodig in het kader van de Wet verontreiniging
oppervlaktewatcren en de Wet op de bodembcschcrming. Daarnaast zijn (afliankelijk
van dc noodzakel(jkc wcrkzaamhedcn) diverse andcre vergunningcn en ontheffingen
nodig.

7.2 Beleidskader

In dc ProjectnotalMER wordt ingegaan op de rclevante plannen in hct kadcr van het
waterkeringsbeleid voor dit dijktrajcet. Het gaat daarbij vooral om plannen die
kaderstcllcnd zijn voor hct verdcr ontwikkelcn van varianten en alternatievcn. In
tabel 7.1 wordt een overzicht gegevcn van plannen die van belang worden geaeht
voor het beschrijven van hct beleidskader in de ProjectnotalMER.

Tabel 7 l' Belcidskader

Rijk - W ct op de waterkering

- Beleidslijn "Ruimte voor de rivier"

- Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen (Commissie
Boertien)

- Structuurschema Groene Ruimte
- Natuurbeleidsplan
- Evaluatienota Water

Provincie - Gelders Rivierdijkenplan (GRI)
- Beleidsplan Gelderland Uitenvaardenland
- Streekplan Gelderland
- Beheersplarmcn IJsseluiterwaarden Gelderland en Overijssel
- Provinciaal cultuurhistoríe- en monumentenbeleid

Gemeente
- Structuur- en bestenmiingsplaiU1cn gemeente Voorst
- Landschapsbeleidsplan

Waterschap - Nota beheer en onderhoud van dijken

r".,_,_,,___~..
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7.3 Procedure
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Dijkverbeteringsprocedure Gelderland
De provincie Gelderland hceft in haar notitie 'Proces en Procedure Dijkverbetering,6
aangegeven welke proeedures voor dijkverbeteringsprojecten moet worden
doorlopen. De notitie sluit aan bij het Gelders Rivierdijkenplan' en bij de Wet op de

k . 8water ermg .

De proeedure heeft als centrale elementen: afstemming, inbreng van
belanghebbenden via een adviesgroep, een rol voor bet instrument milieu-
effectrapportage (m.e.r.) en eoördinatie van de te nemen beslnitcn.
Afttemming wordt bevorderd om in te kunnen spelen op plannen voor 1audschaps- cu
natuurontwikkcling en ruimtelijke inriehting. In de adviesgroep, zijn
belangenvertegenwoordigers voor alle waardeu cu functies in het gebied van de dijk
vertegenwoordigd. De m.e.r.-procedure waarborgt onder meer dat alternatieven en
de gevolgen daarvan voor het milieu in beeld worden gebracht.

Coördinatie is nodig om naast een goedgekeurd dijkverbeteringsplan ook tijdig te
kunnen beschikken over de besluiten die voor de uitvoering nodig zijn. De Wet op de
waterkering heeft deze coördinatietaak aan Gedeputeerde Staten van de provineie
opgedragen.

Wet op de waterkering
De Wet op de waterkering is op 15 januari 1996 van kracht geworden. In de wet zijn
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Rijk, provincies en
waterschappen gcrege1d met betrekking tot de primaire waterkeringen. Dit betreft
onder andere beheer en onderhoud van de waterkcringen, de planvorming voor nog te
verbeteren dijkvakken, de toetsing van verbeterde dijken aan de veiligheidsnormen en
de financiële kaders voor verbetering en onderhoud van waterkeringen.

De besluitvorming van nog te verbeteren dijktrajecten is gebaseerd op deze nieuwe
Wet op de waterkering. Eén van de belangrijke voordelen van de nicuwe wet is, dat
een doelmatige afstenuning tussen het dijkverbeteringsplan en evcntuele andere
plannen in de omgeving (bijvoorbeeld op het gebied van natuur en landschap, of
mimtelijke inrichting) beter wordt geregeld.

De wet kent aan Gedeputeerde Staten van een provincie een belangrijke
coördinatietaak toe bij de voorbereiding van de bes1uitvonning over de

dijkverbetering en de overige besluiten die voor uitvoering noodzakelijk zijn. Bij die
coördinatie kan het gaan om besluiten of vergunningaanvragen in het kader van
bijvoorbeeld de Wet ruimtelijke ordening (vrijstelling op grond van artikel 19 Wet
ruimtelijke ordening; aanlegvergunning), Ontgrondingenwet

(ontgrondingsvergunning), de Wet verontreiniging oppervlaktewater
(milieuvergunning) en Rivierenwet (verguiming voor rivierkundige compensatie).

6 Provincie Gelderland, 1996
7 Provincie Gelderland, 1994
8 Staatsblad, 1996
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Belangrijk is ook dat zoveel mogelijk wordt nagestreefd de inspraak in het kader van
verschillende procedures gelijk te schakelen.

Voor het dijkvak Marsstraat - t Schol zal een m.e.r.-proeedure worden doorlopen,
die is gekoppeld aan de procedure voor dijkverbetering. In figuur 7.1 zijn de
proeedures rond dijkverbetering opgenomen.

richtlijnen
en inspraak

StartnotitJe

Mileu- Dijkverbeterings- Overige
effectrapport plan -- besluiten

vaststellng door

dijkbeheerder

aanvaarding
door CS

I

goedkeurin besluiten
door cs

ort JroepBestek evt. leroep

Uitvoering I

toet.ing eninspraak

Figuur 7.1 M.e.r.- en dijkverbeteringsproeedure

M.e.r.-procedure
Na de publikatie van de Startnotitie bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de
inspraak, zoals die door de Provincie Gelderland wordt georganiseerd. Op basis van
de inspraak en na advies van dc Conunissie voor de milieu-effectrapportage en dc
Wettelijke Adviseurs (Rijkswaterstaat, de gemeente Voorst, Inspecteur
Milieuhygiëne en Directcur Landbouw, natuur en openluchtrecreatie) worden door
Gedeputeerde Staten de richtlijnen voor de ProjectnotalMER vastgesteld. Daarin is
vastgelegd welke informatie de ProjcctnotalMER dient te bevatten en welke
onderwerpen en aspecten per onderdeel van de ProjeetnotalMER dienen te worden
uitgewerkt.

In dc ProjectnotalMER wordt door het waterschap Veluwe op basis van een
gemotiveerde keuze uit de bestudeerde varianten en alternatieven een
voorkeursalternatief gefoDiiuleerd. De ProjectnotalMER wordt voorgelegd aan
Gedeputeerde Staten. Deze beoordelen dc ProjectnotalMER op de aanvaardbaarheid.
Dit betekent dat door Gedeputeerde Staten wordt bekeken of de Projectnota/MER
voldoet aan de wettelijke eisen, tegemoet komt aan de gestelde riehtlijnen en geen
onjuistheden bevat.
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Dc ProjcctnotalMER en het ontwerpplan wordcn gelijktijdig ter inzagc gelegd en zijn
ondenverp van inspraak. Tcvcns wordt advics gevraagd aan dc Coiruissie voor de
milieu-effcetrapportage -en dc Wcttclijke Adviseurs. Na inspraak en advisering over
de Projectnota/MER en ontwerp-plan wordt het definitief Plan vastgesteld en
ingcdiend bij Gedcputeerde Staten voor goedkeuring volgens artikel 7 van de Wet op
de waterkering. Na goedkeuring van dit plan kan door alle belanghebbenden beroep
worden aangetekend.

Na vaststelling van het dijkverbeteringsplan wordt hct bestek voor het dijktraject
voorbereid. Voordat met de uitvoering kan worden gcstart dienen dc benodigde
vergunningcn voor de aanleg te zijn verkrcgen en (cventuecl) bestemmingsplannen te
zijn aangepast. Door de Wet op de waterkering worden dc hiervoor geldende
procedures zoveel mogelijk parallel aan elkaar doorlopen. Hierbij speelt de provincie
een belangrijke coördinerende rol (zie onder 'Wet op de waterkering').

7.4 Adviesgroep

I'__.u_~._
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Voor dit dijkvak is een breed samengestelde Adviesgroep geformcerd. De
Adviesgroep is intensief betrokken bij het proees van het opstellen van deze
startnotitie en de Projeetnota/MER. De Adviesgrocp adviseert de initiatiefuemers bij
allc belangrijke beslispuntcn. Hun adviezen worden daarnaast in ovenveging
genomen door Gcdeputeerde Statcn bij de beoordeling van de startnotitie, het
opstellcn van de riehtlijnen, het bcoordelcn van de Projectnota/MER en de
besluitvornling in het kader van artikel 7 van de Wet op de waterkering.

Daarnaast is een Projectgroep ingesteld die het Watcrsehap adviseert over de
vaststelling van bovengenocmde plannen. De Projectgroep is verantwoordelijk voor
het proccs van dc planvornling. Zoals uit hct onderstaande blijkt, zijn de bctrokkcn
overhcden zowel lid van dc Projectgroep als de Adviesgroep. Zij informercn de
overigc Advicsgroepleden over het beleid en raadplegen hen over de te nemen
beslissingen. Dit maakt een transparant proces en ecn open connnunicatie en
uitwisseling van ideeën mogelijk.

In de Adviesgroep hebben de volgende organisatics en groeperingen zitting:
Watcrschap Veluwc;

- Provincic Gclderland;

Gcmeente Voorst;
Stichting De Gelderse Milieufederatic;
Rijksdienst voor de Monumentenzorg;
Stiehting Red ons Rivierlandschap;
Bond Hcemsehut;
Rijkswaterstaat, directie Oost-Ncdcrland;
Staatsbosbeheer;
Gelderse Land- en Tuinbouworganisatie;
Belangenvcreniging Wilp e.o.;
Vereniging "Oudheidkundigc Kring Voorst";
Bewoners langs het dijkvak.
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De Projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:
Waterschap Veluwe;
Rijkswaterstaat, directie Oost-Ncderland;
Provincie Gelderland;

Gemeente Voorst.
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Begrippen en afkortingen

Aanleghoogte

Achterland

Adviesgroep

Autonome ontwikkeling

Bandijk

Basisnola

Bevoegd gezag

EG

Binnen (-dijks, -teen)

Broek

Buiten (dijks, -teen)

Commissie m.e.".

Compensatie

Compenserende
maatregelen

Damwand

Dijkbasis

Dijkprojìel

Dijktafelhoogte

Ecosysteem

Enk

Erosie

Es

Fauna
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de hoogte van de kruin, onmiddellijk na voltooiing van de dijkverbetering

het gebied dat biimen een dijkring ligt en dat door de dijkring \vordt beschermd tegen
overstroming

adviseert de initiatiefnemer over het dijkverbeteringsproject en bestaat uit vertegenwoordigers
van belangenorganisaties en overheden

de ontwikkeling van het milieu en andere factoren als de voorgenomen activiteit niet wordt
uitgevoerd; het betreft alleen die ontwikkelingen die kunnen worden afgeleid uit vastgesteld
beleid

rivierdijk die het winterbed, inclusief de uiterwaarden omvat

nota die vóór de Startnotitie wordt opgesteld onder begeleiding van de Stuurgroep

de overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige besluit te nemen en die de m.e.r.-
procedure organiseert; wordt afgekort met EG

bevoegd gezag

aan de kant van het land

laag en drassig land

aan de kant van de rivier

onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag adviseert over de richtljnen voor de inhoud
van het lvR en de beoordeling van de kwaliteit van het MER

zie: rivierkundige compensatie

maatregelen die gericht zijn op het vervangen van (natuur)\vaarden die verloren
gaan

wand van betonnen of ijzeren platen die als waterkering dient (kan in een bestaand
grondlichaam worden geplaatst)

de onderkant van de dijk

doorsnede van de (opbouw van) dijk

de minimaal toelaatbaar geachte kruiIÙlOogte, opgenomen in de zogenaamde dijktafels

de samenhang en interacties tussen levende elementen onderling en tussen levende en niet-
levende elementen in een bepaalde biotoop (bijvoorbeeld een moeras of grasland)

bouwland

bedoeld is de afslijting door de invloed van het rivierwater op het dijklichaam

relatief zeldzaam landschapstype, van oorsprong open bouwlandcomplexen rondom dorpen of
gehuchten

dieren



Flora

LNC-waarden

Geomoifologie

Golfoploop

IN

Initiatiefnemer

Inklinking

Inpassingsgebied

Invloedsgebied
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planten

landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden

dc vorni en structuur van het aardoppervlak; hiertoe behoren ook het landschapsreliëf en
restantcn van oude rivierlopen

de hoogte boven de maatgevende hoogwaterstand tot waar een tegen het dijktalud oplopende
golf reikt.

initiatiefnemer

rechtspersoon dic de m.e.r.-plichtige activiteit wil ondememen; wordt afgekort met IN

daling van het grondoppervlak door een volumeverkleining van grondlagen

gebied buitenM en biimendijks \vaardoor de zoekruimte naar oplossingen wordt begrensd

gebied dat de reikwijdte van een effect behelst

vcrschil tussen M(aatgevend) H(oog) W(ater) en de gemiddelde hoogtc van het binnendijks
maaiveld in een bepaald dwarsprofiel

plaatsen waar LNC-waarden of bebouwing aanwezig zijn die bij uit te voeren dijkverbetering
in het gedrang kunnen komen; (vragen om uitgekiend ontwerp)

bij doorbraak van een dijk gevonnde waterpartij

relatieve vennindering van het volume van de grond vcroonaakt door uitdroging

het bovenste vlakke gedeelte van een dijk

het aan de oppervlakte treden van (rivier)water ter plaatsc van het binnendijks talud van de
dijk of in het achterland, dat direct aan de dijk grenst

dc afvoer van water (in m3/s) door de rivier gemeten in de Rijn bij Lobith die
eens in een bepaald aantal jaar voorkomt; dit is in het bovenrivierengebied de afvoer die eens
in de 1250 jaar wordt overschreden

wordt gebaseerd op de maatgevende afvoer; afgekort :MHW

stabiliteit tegen afschuivcn van grote delen van een grondlichaam langs rechte of gebogen
glijvlakken

natuurlijke kronkeling van dc loop van de rivier

verplicht onderdeel MER; hierin staan de best beschikbare mogelijkhcden
beschreven om milieu-aantasting te voorkomen ofzo veel mogelijk te beperken;

milieu-effectrapport, het document

milieuMeffectrapportage, de procedure

uitspoelen van gronddce1tjes als gevolg van uittredend water uit het biruientalud;

verzachtcnde, effcctbeperkende maatregelen

Nonnaal Amsterdams Peil
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Oeverwal rug, gevonnd door sedimentatie door de rivier langs zijn bedding; oeverwallen bestaan vooral
uit tamelijk grof materiaal

Overslagcriteriiim de hoeveelheid over de dijk slaand water die wordt toegestaan, uitgedrukt in liters per
seconde per strekkende meter waterkering

Piping het bij hoog water onder de dijk doorstromen van water, met een zodanige stroomsnelheid dat

gronddeeItjes worden meegenomen, \vaardoor zich onder de dijk holle ruimten (pipes) kurieii
ontwikkelen die tot stabiliteitsverlies van de dijk kunnen leiden

Projectnota/1I1ER rapport waarin milieu- èn andere aspecten, zoals dijkontwerp, geotechniek, kosten en beheer,
van dijkvcrbeteringsaltematicvcn integraal worden behandeld

Rivierdynamiek breed begrip, omvat aspecten als overstromIngsdynamiek (overstromingsduur,
wuterstandsschommeJingen) en crosIe- en sedimentatie patronen

Rivierkundige compensatie maatregelen om het afvoerend vennogen van het winterbed op peil te houden

RlIinitelifke kwaliteit beoordelìngscriterium voor plantoetsing, door de Commissie Boertien gedefinieerd als: de

sameiùiang tussen aspecten die het gebruik, de schoonheid en de duurlaamheid van het
landschap betreffen

Sculptuur van de dijk dit is de \'onn van het dwarsprofiel van de dijk

i.)"pecie in dit kader wordt hiermee "grondstof" ofHde door graven verkregen grond" bedoeld

Startnotitie eerste stap in de m.e.r.-procedure, waannee de voorgenomen activiteit wordt bekendgemaakt

en de milieu-effecten globaal worden aangeduid

Strang dode rivierann in het winterbed

Studiegebied het gebied rond het dijkvak

lArv Tecliische Adviescommissie voor de Waterkeringen, ingesteld door het Ministerie van

Verkeer en Waterstaat

Uitgekiend ontwe¡pen doordachte methoden van ontwerpen waardoor bestaande waarden volledig of zoveel mogelijk
gespaard blij\:en, door het gebruiken van speciale constructies zoals kwelschennen; wordt
voomamelijk toegepast op knelpunten

Visie op hoofdlijnen typeert op basis van een globale analyse de huidige en gewenste ruimtelijke kwaliteit van de
dijk in samenhang met zijn omgeving

Voorland deel van de uiterwaard

rVaakhoogte veiligheidsmarge tussen de krinhoogte van een dijk en de (maatgevende) hoogwaterstand ter
voorkoming van emstige golfoverslag, ter compensatie van onzekerheden in de berekening
van de (maatgevende) hoogwaterstand en het begaanbaar houden van dijk; voor de
waakhoogte wordt een minimale waarde van 0,5 maangehouden

Wiel bij doorbraak van dijk gevonnde waterpartij

Winterbed gedeelte tussen de winterdijken aan weerszijde van een rivier

Zetting bodemdaling als gevolg van inklinking, krimp, verlaging grondwaterstand of een aangebrachte

ophoging
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Bijlage 1: Kruinhoogtetabel
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Kruinhoogtetabel
In onderstaande tabel zijn voor het geldende MHW (' 1993') en het herberekende
MHW (' 1 995') de ontwerphoogten en de tekortenloverhool,,'ten gegeven.
In de kolom 'tekort' zijn:
. de positieve, groot afgedrukte getallen tekorten

. de negatieve, klein afgedrukte getallen overhoogten.

MHW (15000 m3, 1993) MHW (16.050 m3, 1995)
hmp bestaande MHW ontwerphoogte tekort MHW ontwerphoogte tekort

hoogte (m+NAPJ (m+NAPI (mI (m+NAPl (m+NAPI (mI
Im+NAPI

305 9.40 8.05 8.86 .0.54 8.20 9.01 .0.39

306 9.45 8.05 8.86 .0.59 8.20 9.01 .0.44

307 9.90 8.05 8.83 .1.07 8.20 8.98 .0.92

308 10.30 8.05 8.84 .1.46 8.20 8.99 .1.1
309 10.00 8.05 8.84 -1.6 8.20 8.99 .1.01

310 9.70 8.05 8.85 .0.85 8.20 9.00 .0.70

311 9.80 8.00 8.81 .0.99 8.15 8.96 .0.84

312 9.90 8.00 8.81 .1.09 8.15 8.96 -0.94

313 9.85 8.00 8.80 .1.05 8.15 8.95 .0090

314 9.85 8.00 8.89 -0.96 8.15 9.04 -0.81

315 9.50 8.00 8.86 .0.64 8.15 9.01 -0.49

316 9.20 8.00 8.76 -0.44 8.15 8.91 .0.29

317 9.17 7.95 8.71 .0.46 8.15 8.91 .0.26

318 9.12 7.95 8.81 .0.31 8.15 9.01 .0.11

319 8.91 7.95 8.87 -0.04 8.15 9.07 0.16
320 8.79 7.95 8.70 .0.09 8.15 8.90 0.1 1

321 9.03 7.90 8.63 .0.40 8.15 8.88 .0.15

322 9.05 7.90 8.55 .0.50 8.10 8.75 -0.30

323 8.82 7.90 8.63 .0.19 8.10 8.83 0.01
323+50 8.16 7.90 8.61 045 8.10 8.81 0.65

324 8.68 7.90 861 .0.07 8.10 8.81 0.13
325 8.95 7.90 8.55 .0040 8.10 8.75 .0.20

326 9.04 7.90 8.60 -0044 8.10 8.80 .0.24

327 9.03 7.90 8.40 .0.63 8.10 8.60 .0043

328 8.80 7.90 8.40 .0040 8.10 8.60 -0.20

329 8.85 7.90 8.50 .0.35 8.10 8.70 .0.15

330 8.65 7.90 840 .0.25 8.10 8.60 .0.05

331 8.75 7.90 8.50 .0.25 8.10 8.70 .0.05

332 8.90 7.85 8.53 .0.37 8.05 8.73 -0.17

333 8.90 7.85 8.51 .0.39 8.05 8.71 .0.19

334 8.90 7.85 8.51 .0.39 8.05 8.71 .0.19

335 8.90 7.85 8.53 .0.37 8.05 8.73 .0.17

336 8.95 7.85 8.5 1 -0.44 8.05 8.71 .0.24

337 9.00 7.85 8.50 .0.50 8.05 8.70 .0.30

338 9.10 7.85 8.53 .0.57 8.05 8.73 .0.37
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339 9.10 7.85 8.54 -0.56 8.05 8.74 -0.36

340 9.10 7.85 8.55 ~O,55 8.05 8.75 -0.35

341 9.10 7.85 8.49 -0.61 8.05 8.69 -0.41

342 9.10 7.85 8.54 -0.56 8.05 8.74 -0.36

343 9.15 7.85 8.55 -O.GO 8.05 8.5 -0.40

344 9.15 7.85 8.57 -0.58 8.05 8.77 -0.38

345 9.15 7.85 8.56 -0.59 8.05 8.76 ~O.39

346 9.15 7.85 8.56 -0.59 8.05 8.76 -0.39

347 9.10 7.85 8.54 -0.56 8.05 8.74 -0.36

348 9.05 7.85 8.56 -0.49 8.05 8.76 -0.29

349 9.15 7.85 8.60 -0.55 8.05 8.80 -0.35

350 9.10 7.85 8.55 -0.55 8.05 8.75 -0.35

351 9.10 7.80 8.46 -0.64 8.00 8.66 -0.44-

f'__."",.,.....,,._.-____
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Bijlage 2: Dijktraject Marsstraat - 't Schol
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