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1 Inleiding

1.1 Diefdijklinie
De Diefdijklinie is een scheidingsdijk tussen de dijkringgebieden van de Alblasserwaard en Vijf-
heerenlanden en de Tieler- en Culemborgerwaarden. Het is een lange dijk dwars door de pol-
der van de Lek bij Everdingen tot aan de Waal bij Gorinchem met een totale lengte van 23 kilo-
meter. Eigenlijk 'knipt' deze indirect waterkerende dijk een groter gebied in tweeen.

De dijk is onderdeel van de primaire waterkering rond de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
(dijkring 16). Daarom moet de Diefdijklinie volgens de Wet op de waterkering een waterstand
met een overschrijdingskans van 1/2000 per jaar veilig kunnen keren. De Diefdijklinie is ook
onderdeel van de primaire waterkering rond de Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden
(dijkring 43) en moet vanuit die optiek een waterstand met een overschrijdingskans van 1/1250
per jaar veilig kunnen keren.

Mocht ergens in de Betuwe of in de Tieler- en Culemborgerwaarden tijdens hoogwater een dijk
het begeven, dan kan het water niet verder dan de Diefdijklinie. Zo blijft het aansluitende, gro-
tendeels Zuid-Hollands gebied (Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden) droog. Dit Zuid- Hol-
landse gebied heeft bovendien een hoger veiligheidsniveau.

r

De Diefdijklinie kent een paar 'open gaten' die, als het nodig is, snel kunnen worden gedicht. Er
is een opening waar de A2 de dijk kruist. Deze kan met een speciale constructie worden ge-
dicht. En bij Asperen, waar de Unge de dijk kruist, zitten twee sluizen, die dichtgezet kunnen
worden.

Om te zorgen dat het water dat tegen de Diefdijklinie aan staat, daar ook weer weg kan, zitten
er in de Waaldijk even ten oosten van Gorinchem een drietal overlaten. Dat zijn stukken dijk die
gemakkelijk kunnen worden doorgestoken om het water vanuit de polder weer de rivier in te
laten stromen. Dat kan natuurlijk alleen, als het waterpeil in de rivier voldoende is gezakt.
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Inleiding

Diefdijklinie, een bijzondere dijk
De dijk heeft steile dijktaluds en vertoont vaak fruitbomen op het
buitentalud en binnenberm. De dijk vertoont veel sporen van het
verleden uit de begintijd van de dijk met de strijd tegen het water
en ook relicten van bunkers en batterijen uit het hoogtij van de
waterlinie. De dijk is karakteristiek door de huizen op pollen te-
gen het dijktalud en het beeld van sluizen en vlieten, afvoerput-
ten van dorps polders en op enkele plekken de relatieve verla-
tenheid. Ook zijn er wielen, die overblijfselen vormen van door-
braken en die momenteel deels een recreatieve functie hebben.

1.2 Verbeteren van de Diefdijklinie
Aanleiding van de verbetering van de Diefdijklinie zijn verschillende frequent opgetreden af-
schuivingen en vervormingen, waarvan enkele vrij recent. Naar aanleiding daarvan is de Dief-
dijk getoetst op faalmechanismen als stabiliteit en piping, maar ook overloop en golfoverslag.
Daaruit is gebleken dat de Diefdijklinie niet aan de huidige veilgheidsnorm voldoet.

Het Waterschap Rivierenland heeft besloten dat de zwakke locaties in de Diefdijklinie verbeterd
moet worden zodat na de verbetering de Diefdijklinie weer aan de veiligheidsnorm voldoet en
de bijbehorende bescherming biedt.

Bij de verbetering worden (vooralsnog) de faalmechanismen overslag en overloop (grote hoe-
veelheden water die over de dijk heen lopen en slaan en een bezwijking van de dijk tot gevolg
kan hebben) en de kruinhoogte van de Diefdijk buiten beschouwing gelaten (zie bijlage 2 waar-
in dit toegelicht is).

Omdat het dijkverbeteringproject Verbetering Diefdijklinie alleen de zwakke locaties m.b.t. stabi-
liteit en piping verbetert, wordt een eventueel alternatief Diefdijktracé nabij Gorinchem-Oost niet
meegenomen in de dijkverbetering. Dit is een zeer ingrijpende maatregel waarvoor bovendien
andere procedures gelden. Op dit moment worden door het Rijk al verschilende studies uitge-
voerd in het verlengde hiervan, onder andere RBSO (Rampenbeheersingstrategie Overstro-
ming Rijn en Maas) en studies met betrekking tot compartimentering.

Een eventueel heringebruikname van de 4e overlaat bij Gorinchem ligt eveneens buiten de sco-
pe van de verbetering van de Diefdijklinie (Zie bijlage 2). De overgebleven en aangepaste eer-
ste 3 overlaten van de Diefdijklinie zijn ingepast in het laatste dijkverbeteringplan (Besluit van
GS-Provincie Zuid-Holland (18 en 25 juli 1995) m.b.t. Versterking Merwededijklaaldijk in het
traject Gorinchem-oost (+ Dalem)).

1.3 . Voortraject en besluitvorming
Er zijn al verschillende stappen uitgevoerd in het proces dat tot deze Startnotitie heeft geleid.
De belangrijkste stappen zijn in de volgende punten beschreven:

Het College van Dijkgraaf en Heemraden heeft op 12 april 2007 besloten:
. kennis te nemen van de stand van zaken, van het verkennend onderzoek en van de

vervolgprocedure;
. de planvormingsprocedure voor het oplossen van het stabilteitsprobleem aan te vangen

(opstellen Startnotitie in het kader van m.e.r.-procedure);
· voorlopig af te zien van het oplossen van het mogelijke hoogtevraagstuk (golfoverslag) in

afwachting van de door het rijk vast te stellen hydraulische randvoorwaarden.

Recent zijn de volgende onderzoeken en activiteiten uitgevoerd.
1. Toetsing veiligheid Diefdijklinie (Geodelft).
2. Korte visie is geformuleerd op de weginrichting van de Diefdijk (Waterschap Rivierenland).
3. Cultuurhistorisch advies voor de verbetering van de Diefdijklinie (F.v.Hemmen Landschap-

historicus in samenwerking met RAAP Archeologisch Adviesbureau B.v).
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4. Schetsontwerp vanuit landschappelijk - cultuurhistorisch perspectief (Ronaid Rietveld Land-
schapsarchitectuur).

5. Middels een nieuwsbrief en een info-avond (5 juni 2007) benaderen van betrokkenen en
belanghebbenden over de resultaten van de toetsing en de verkregen inzichten tijdens het
verkennend onderzoek voor kansrijke en haalbare verbeteringsmogelijkheden.

6. De resultaten van de toetsing en het verkennend onderzoek zijn voorgelegd en besproken
met de Coördinatiecommissie Dijkverzwaring Zuid Holland (CCD: 8 juni 2007 en
9 november 2007).

7. Ecologisch onderzoek (Bureau Waardenburg B.V.).
8. Dimensionering Stabiliteitsbermen (Geodelft).

1.4 Projectorganisatie
De initiatiefnemer is het Waterschap Rivierenland (Blomboogerd 1, 4300 BX Tiel, Contacper-
soon: P. Damen Tel: 0344649424). De goedkeuringsbevoegdheid van de dijkverbeteringplan-
nen ligt bij de 3 afzonderlijke provincies, namelijk provincie Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.
De provincie Zuid-Holland treedt op als de coördinerende provincie.

Doordat de ingreep een groot aantal gemeentes en andere betrokken parijen met mogelijk te-
genstrijdige belangen raakt, is er een projectorganisatie opgezet. Er is een ambtelijke project-
groep ingesteld die bestaat uit de betrokken Provincies, gemeenten en waterschap. De betrok-
ken gemeenten zijn gemeenten Vianen, Culemborg, Geldermalsen, Leerdam, Lingewaal, Go-
rinchem en Giessenlanden.

De Coördinatiecommissie Dijkverzwaring (CCD) adviseert de initiatiefnemer en het bevoegd
gezag en bestaat uit:
. Stichting Zuid-Hollands Landschap,

. Vereniging tot behoud van het Lingelandschap,

. Zuid-Hollandse Mileufederatie,

. Bond Heemschut;

· Ministerie van LNV, Regionale Zaken West,

. Betrokken provincies en gemeenten,

. Staatsbosbeheer,

· Projectteam Nieuwe Hollandse Waterlinie,
. Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (R.A.C.M.),

· Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen;

. Waterschap Rivierenland.

In overleg met de betrokken gemeenten zijn de bij de dijkverbetering betrokken bewoners door
Waterschap Rivierenland benaderd, met de suggestie om zich te organiseren (als stichting of
vereniging) en alsnog lid te worden van de CCD.

Opgemerkt wordt dat de bewonersbelangen indirect ook al via de Vereniging tot behoud van het
Lingelandschap en andere partijen, welke reeds lid zijn van de CCD, worden behartigd. Indien
het vervolgtraject daar aanleiding toe geeft, zal Waterschap Rivierenland direct met een bewo-
nersvertegenwoordiging in contact treden.

1.5 Waarom deze Startnotitie
De Startnotitie wordt geschreven in het kader van de wettelijke plicht tot het opstellen van een
milieueffectrapport (MER). Het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) is ontwikkeld om het
mileu een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Voor activiteiten, die grote nadeli.
ge mileueffecten kunnen hebben, geldt daarom een zogenaamde m.e.r.-plicht, waaronder ook
diverse dijkverbeteringactiviteiten vallen. In het geval van de verbetering van de Diefdijklinie is
de m.e.r.-plicht gebaseerd is op Besluit m.e.r. 1994, gewijzigd in 2006, Bijlage C, activiteit 12.2
(wijziging of uitbreiding van een rivierdijk van 5 km of meer). Voor de goedkeuring van een dijk-
versterkingsplan dient de besluitMER-procedure dooriopen te worden.
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De m.e.r.-procedure start met deze Startnotitie. Deze Startnotitie richt zich op informatie die van
belang is voor de planprocedure en geeft inzicht in de aard, omvang en locatie van de
voorgenomen activiteit. Een eerste afweging tussen mogelijke oplossingen voor de verbetering
van de Diefdijklinie wordt in de Startnotitie gemaakt.

De voorliggende Startnotitie maakt duidelijk aan de betrokken gemeenten, provincies Zuid-
Holland, Gelderland en Utrecht, leden van de CCD, projectgroep, bevolking en andere
belangengroepen, de Commissie voor de mileueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de
wettelijke adviseurs, wat verwacht kan worden van het nog op te stellen MER.

De inspraakmomenten zijn beiangrijke onderdelen in de besluitvormingsprocedure. Het eerste
formele inspraakmoment in de m.e.r.-procedure vindt plaats direct na de publicatie van de Start-
notitie en duurt zes weken. Publicatie en inspraak worden geregeld door het bevoegd gezag (de
betrokken provincies met coördinatie door provincie Zuid-Holland). In deze weken kunnen
zienswijzen ten aanzien van de inhoud van het MER kenbaar worden gemaakt bij de betreffen-
de provincies. Deze zienswijzen kunnen schriftelijk en mondeling (via de telefoon) worden inge-
diend en worden betrokken bij de door het bevoegd gezag op te stellen Richtlijnen voor de in-
houd van het MER. Daarnaast zal Waterschap Rivierenland een informatiebijeenkomst organi-
seren, waarbij men tevens in de gelegenheid is om mondeling zienswijzen te geven. Het in-
spraaktraject wordt afgerond met het vaststellen van de Richtlijnen voor het MER door het be-
voegd gezag. In hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op de m.e.r.-procedure.

1.6 Leeswijzer
In deze Startnotitie wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de probleemstellng en het doel van de
voorgenomen activiteit. Hierbij worden algemene uitgangspunten voor het uitvoeren van de
dijkverbetering gegeven, In hoofdstuk 3 wordt het beleidskader dat invloed heeft op de dijkver-
beteringactiviteiten beschreven. In hoofdstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van de huidige
situatie in het studiegebied. In bijlage 3 is de bijbehorende huidige situatie met landschappeIijk-
en cultuurhistorische waarden weergegeven in twee overzichtskaarten. Hoofdstuk 5 beschrijft
de technische oplossingsprincipes voor de diverse dijkverbeteringingrepen en de alternatieven,
die in beschouwing worden genomen. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de te ver-
wachten effecten, die in het MER nader zullen worden beschreven. Hoofdstuk 7 geeft de verde-
re m.e.r.-procedure weer.
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2 Probleemstellng, doelstellng en uit-

gangspunten

2.1 Probleemstelling en tekortkomingen Oiefdijklinie

In verband met frequent optredende afschuivingen en vervormingen van de Diefdijklinie is er
een veilgheidstoets uitgevoerd. Door de veiligheidstoets is aangetoond dat de Diefdijklinie pi-
ping- en instabilite¡tproblemen heeft. Deze faalmechanismen worden hieronder beschreven.

Tekortkomingen: Stabilteit en Piping
Een primaire waterkering moet stabiel zijn en geen water doorlaten. Voor de Diefdijkiinie is er
aangetoond dat er binnen- en buitendijkse instabiliteit is en zelfs duidelijke verzakkingen in de
dijk optreden en er piping-gevaar bij hoogwater bestaat.

Afschuiving Zandmeevoerende wel (piping)

Bij instabiliteit bezwijkt de dijk doordat een deel van de dijk ten gevolge van langdurige ho-
ge waterstanden instabiel wordt en daarna afschuift zoals aangegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1 Instabilteit in een dijk

Bron: GeoDelfl, Presentatie Uitgangspunten Toetsingsveiligheid Diefdijklinie Juni, 2007

Bij piping bezwijkt de dijk, doordat het zand onder de dijk wordt weggespoeld. Door de druk
van het water zal eerst, indien aanwezig, de afsluitende laag opbarsten. Vervolgens kunnen
zogenaamde 'pijpen' ontstaan waardoor het zand wegspoelt en de dijk inzakt (zie figuur
2.2). De weerstand tegen pi ping wordt bepaald door de kwelweglengte (de afstand die het
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Probleemstellng, doelstelling en uitgangspunten

water, dat onder de dijk doorkwelt, aflegt) en de dikte en samenstelling van de verschillende
bodemiagen.

Figuur2.2 Piping onder een dijk

Onderzoek heeft uitgewezen dat de Diefdijklinie over een lengte van 10,4 kilometer niet de ver-
eiste kwaliteit heeft. De tekortkomingen van de Diefdijklinie en de toetsresultaten voor afschui-
ving en piping (zandmeevoerende wellen) staan in de volgende tabeL.

Tabel 2.1 Overzicht van de lengte van de te verbeteren zwakke schakels van de Diefdijklinie

Binnendijkse stabiliteit onvoldoende over verschilende deeltrajecten: 7,4 km
Gevaar voor piping over verschilende deeltrajecten: 1,8 km
Binnendijkse stabiliteit en/of piping beiden onvoldoende (= veiligheidsbelang): 8,4 km
Buitendijkse stabiliteit onvoldoende (= veilgheidsbelang) 2 0 km
Extreme vervormingen wegdek gedeelte Nieuwe Zuiderlingedijk + nabij Leerdam (= tevens verkeers- '

veilgheidsbelang):

Totaal te verbeteren zwakke schakels: 10,4 km
De ligging van de te verbeteren zwakke schakeis met betrekking tot piping en instabiliteit staat
gegeven in figuur 2.3.
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Figuur 2.3 Locatie van problemen rond instabilteit en piping van de Diefdijklinie
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2.2 Doelstellng
De doelstellnQ van de diikverbeterinQ is:

Het verbeteren van de zwakke locaties in de Diefdijklinie, zodat de dijk weer aan de wettelijke veiligheidsnorm

voldoet bij de bestaande hoogte van de kruin. Hierbij worden de aanwezige landschappelijke-, cultuurhistorische-

en natuur waarden waar mogelijk geïntegreerd en concrete uilvoeringsgerede ontwikkelingskansen daarvoor
waar mogelijk benut.

Om deze doelstellng te bewerkstelligen worden er in de navolgende paragraaf uitgangspunten
beschreven.

2.3 Uitgangspunten
Hieronder worden de uitgangspunten beschreven voor de dijkverbetering. Hierbij wordt vooral
rekening gehouden met de hoofddoelstellng van de dijkverbetering, namelijk veiligheid. Uitwer-
kingen die meer recht doen aan aanwezige waarden worden in eerste instantie op hoofdlijnen
aangegeven en later nader uitgewerkt.

2.3.1 Uitgangspunten vanuit de waterkering

Gewenste veilgheid
Uitgangspunt is de in de Wet op de Waterkering vastgelegde norm voor de beveiliging van het
te beschermen gebied. Deze norm wordt uitgedrukt in een kans op overschrijding van de hoog-
waterstand, waarop de dijken van het betreffende gebied zijn berekend. Voor de Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden is de norm 1/2000 per jaar. Voor de Tieler- en Culemborgerwaarden
is de norm vastgesteld op 1/1250 per jaar. In bijlage 4 worden de veilgheidseisen en de daar-
bijhorende bepaalde waterstanden toegelicht.

Voor de projectnota/m.e.r-procedure kan voor de aanbermingen, damwanden en andere con-
structies als stabiliteit- en pi ping-maatregel uit worden gegaan van de voigende (voldoende
robuuste) ontwerppeilen:
. Diefdijk noord: 5.30m + 0.20m = 5.50m +NAP

· Diefdijk zuid: 5.20m + 0.20m = 5.40m +NAP
Rekeninghoudend met de stijgende Rijnafvoer is een robuustheid van 0.20m aangehouden.
(Geodelft, mei 2007)

De scheiding tussen het noordelijke en zuidelijke deel ligt bij de Unge ter hoogte van Asperen.

Om de veiligheid van de watekering te waarborgen kunnen berm lengtes en bermdiktes worden
aangepast. Bermenlengtes die nodig zijn om de stabiliteit van de waterkering te waarborgen
varieren van 5 tot 15 m. De bermdiktes varieren van 0.50 tot 1.50 meter boven het omliggende
maaiveld (Geodelft, okt. 2007). Er moet overigens rekening gehouden worden met het feit dat
aan de Zuid-Hollandse zijde van dijk, de berm nog nooit is opgehoogd en dat de bermophoging
een inhaalslag is voor de autonome zetting die in al die jaren heeft plaatsgevonden.

In afwachting van de door het rijk vast te stellen hydraulische randvoorwaarden worden verken-
nende berekeningen gemaakt om de invloed van verschilende waterstanden op de te nemen
maatregelen af te tasten. De effecten van verschillende waterstanden binnen een bandbreedte
van minus 1 m en plus 0,5 m worden onderzocht in de gevoeligheidsanalyse. Dit komt overeen
met een bandbreedte in de peilen van 4,5 +NAP tot 6,5 m +NAP (noord) (Geodelft, mei 2007).

Niet waterkerende elementen
Niet waterkerende (vreemde) eiementen kunnen bestaan uit bebouwing, bomen, kabels, leidin-
gen etc. Voor te handhaven elementen van betekenis zal een risicoanalyse worden uitgevoerd.
Er moet voorkomen worden dat nieuwe vreemde elementen op, in of onder de dijk moeten wor-
den gebracht, in verband met mogeiijke risico's voor de stabilteit van het dijklichaam.

In de nabijheid en in de teen van de dijk komen verschillende huizen en bebouwingen voor.
Veel van deze bebouwingen hebben een hoge landschappelijke waarde. Uitgangspunt is dat
deze bebouwing in stand blijft en dat deze geen constructieve schade toegebracht mag worden.
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Bomen, aanwezig op de dijk, aan de teen van de dijk en in de nabijheid van de dijk, vormen
belangrijke elementen van de landschapsbeleving. Door heersende omstandigheden zoals
kans op hoge windsnelheden en bodemsoort is er een kans dat bomen de stabiliteit van de dijk
beïnvloeden. Er zal moeten worden onderzocht of bomen behouden kunnen worden.

Waterkerende kunstwerken
Er zijn verschilende gemaien en sluizen in de Diefdijklinie. De constructies zijn in dit stadium
nog niet beoordeeld op veiligheid. Onder de maatgevende omstandigheden moet de waterke-
rende functie gegarandeerd zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de waterkerende kunstwerken in
stand worden gehouden.

Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud van het dijklichaam, inclusief de teenconstructie aan beide zijden,
moet optimaal en tegen acceptabele exploitatiekosten plaatsvinden. De bereikbaarheid van de
verschillende onderdelen van de waterkering vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt. Daar
waar ingrepen aan de dijk nodig zijn, zal hiermee rekening worden gehouden.

2.3.2 Algemene uitgangspunten

Cultuurhistorie en continuileit in landschap
Bij de te ontwerpen verbeteringswerkzaamheden zal rekening worden houden met de hoge
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de dijk en de omgeving. De overgangen
tussen de noodzakelijke verbeteringsoplossingen en de bestaande te handhaven dijkgedeelten
dienen landschappelijk en cultuurhistorisch te worden ingepast, rekening houdend met de hui-
dig aanwezige topografie, of die uit het verleden. Cultuurhistorische aspecten hebben hier een
hoge prioriteit. Indien cuituurhistorische waarden worden verstoord of aangetast dient dit op de
locatie van de ingreep of op nabije locatie te worden gecompenseerd,

Discontinuïteiten in het dijkprofiel enlof (eventueel) te verleggen watergangen zullen worden
vermeden of landschappelijk logisch ingepast, zodanig dat er geen sprake is van versnippering.
Daarnaast is handhaving van de strakke herkenbare profielbelijning met steile taluds vanuit
landschappelijk oogpunt gewenst (Zie model 2 in het document Ronaid Rietveld Landschapsar-
chitectuur, 2007).

Natuur
De natuurwaarden van de dijk en in de nabij gelegen gebieden zijn van belang voor de dijkver-
betering. Er is recentelijk een literatuur onderzoek uitgevoerd over de natuurwaarden (soorten)
van en nabij de Diefdijklinie (Bureau Waardenburg, 2007). Uitgangspunt bij de dijkverbetering-
maatregelen is dat beschermde flora en fauna en beschermde natuurgebieden zoveel mogelijk
in stand gehouden zal worden. Waar dit niet mogelijk is, zal compensatie moeten worden gebo-
den op de locatie van de ingreep of nabij gelegen locatie(s).

Weginrichting
De Diefdijklinie vormt een verkeersverbinding tussen Leerdam en Fort Everdingen. Naast het
woon. en werkverkeer is er sprake van recreatieverkeer. Dit recreatieverkeer bestaat uit fiet-
sers, auto's en wandelaars die van de dijk gebruik maken.

Het Waterschap heeft richtljnen gegeven voor eventuele herinrichting van de weg volgens het
principe Duurzaam Veilig van 'gedeelde ruimte' (K. Boer, 2007). Daarnaast is het streven om de
Diefdijklinie verkeersluw en fiets-en wandelvriendelijk te maken.

Een verkennende verkeerstechnische anaiyse zal als onderdeel van de ProjectnotalMER Ver-
betering Diefdijklinie worden uitgevoerd. Verkeerstechnische maatregelen op en direct nabij de
dijk moeten concreet worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering.

Verkeerstechnische maatregelen buiten de te verbeteren dijktrajecten en op grotere afstand van
de dijk, zoals wegreconstructies t.b. v. verbetering van alternatieve ontsluitingen ter ontlasting
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van de Diefdijk, zullen separaat van de dijkverbetering door de wegbeheerder (evt. via verdeel-
sleutel) worden getrokken en in procedure gebracht worden.

Recreatie en toerisme
Naast het in stand houden van de natuur, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, biedt
de verbetering van de Diefdijklinie kansen voor het opwaarderen van toeristische en recreatieve
waarden van het gebied rond de Diefdijklinie.

Verschiiende verbeteringsoplossingen m.b.t. stabiliteit en piping zijn goed te integreren met
projecten in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Zuid-Hollands Bureau voor Toeris-
me, 2007) bijvoorbeeld de aanleg van een recreatief fietspad en ecologische verbindingszones
(win-win mogelijkheden).

In model 3 (Ronaid Rietveid Landschapsarchitectuur, 2007) is aangegeven dat de aanleg van
een verbindend element (linie pad) aan de Gelderse zijde, met radialen ter plaatse van entrees
naar NHW attracties en bijzondere cultuurhistorische elementen zoais wielen e.d., positief kan
bijdragen aan de beleving en waardering van de landschappelijke en cultuurhistorische waar-
den van de Diefdijklinie. Uit oogpunt van kosten en algehele veiligheid wordt deze optie niet
meegenomen in de dijkverbetering zelf (Projectgroep overleg Verbetering Diefdijklinie nr. 9).
Wel kan het schetsontwerp belanghebbenden stimuleren om in deze richting uitvoeringsopties
te verkennen en nader uit te werken.

De gemeente Lingewaal wil een verbindend fietspad aanleggen over de Nieuwe Zuiderlingedijk
tussen de Sluizen van Asperen naar de aansluiting van de Spijkse Kweldijk op de Zuiderlinge-
dijk. Hiermee kan de veiligheid van de fietsers op deze dijk worden verhoogd en het toerisme
gestimuleerd.

Gerelateerde projecten

Zoals hierboven genoemd, zijn er verschillende projecten en initiatieven op het gebied van toe-
risme en recreatie, natuur, cultuurhistorie en landschap die kunnen samenvallen met de verbe-
tering van de Diefdijklinie zodat een win- win situatie gecreeerd wordt. Deze initiatieven zijn in-
gebracht tijdens een workshop met verschilende betrokken belangengroeperingen (18 oktober
2007) en aangegeven in bijlage 5. De initiatieven worden verder beoordeeld op inpasbaarheid
bij de dijkverbetering (technisch/inhoudelijk, tijdsplanning) en aanwezigheid van financiele mid-
delen. De financiering voor het uitvoeren van dergelijke initiatieven moet komen uit een parallel
spoor, geregeld door de initiatiefnemers.
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3 Beleidskader en verwachte gebiedsont.

wikkeling

3.1 Beleid waterschap
Het waterschap volgt de Wet op de Waterkering. Het wettelijk vastgestelde beveiligingsniveau
tegen overstroming is bepaaid als een overschrijdingskans van de hoogste waterstand. Voor de
Albiasserwaard en Vijfheerenlanden (dijkring 16) is dat 1/2000 per jaar, wat een hoger be-
schermingsnlveau is dan 1/1250 per jaar voor de Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden
(dijkring 43). Dit betekent dat het wettelijke beveiligingsniveau van de Betuwe en Tieler- en Cu-
lemborgerwaarden, dat via de Diefdijklinie moet worden gerealiseerd, al ruimschoots wordt ge-
realiseerd in het kader van dijkring 16. Omgekeerd is dat niet het geval.

Bij een daadwerkelijke overstroming van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft de Dief-
dijklinie ook een compartimenterende functie. De Diefdijk heeft dan als doel om de overstro-
mingsschade in de Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden te voorkomen of te beperken.

De veiligheidseisen genoemd in de Wet op de Waterkering zijn nader vertaald in technische
eisen in de leidraden en technische rapporten van het ENW (Expertise Netwerk Waterkering,
voormalige T AW).

De dijkverbetering van de Diefdijklinie moet voldoen aan de Keur van het waterschap. De keur
is regelgeving van het waterschap. Deze regelgeving is bedoeld om watergangen, wateren, on-
derhoudspaden, kaden en dijken te beschermen tegen beschadiging. Als iemand bijvoorbeeld
een sloot wil dempen of wil bouwen op een dijk, dan moet hij eerst ontheffing van de keur vra-
gen aan het waterschap.

Het resultaat van de dijkverbetering zal vastgelegd worden in de legger van het waterschap. De
legger is een openbaar register met een publiekrechtelijke functie. In de legger van een dijk is
aangegeven, waaraan die waterkering moet voldoen. Het gaat hierbij om richting, vorm, afme-
ting en constructie, zoals is vastgelegd in het ontwerp. Ook de juridische (keur) begrenzingen
zijn in de legger aangegeven,

3.2 Plannen voor de dijk en omgeving
In deze paragraaf worden de van belang zijnde beleidsdoelstellingen genoemd.

Nota Belvedère
In 1999 brachten de bewindslieden van de Ministeries OCW, VROM, LNV en V&W de Nota
Belvedère uit. De intentie van deze Nota is de cultuurhistorie volwaardig en vroegtijdig te be-
trekken bij de inrichting van de ruimte van Nederland. Cultuurhistorie is hier het verzamelbegrip
van archeologie, monumentale bouwkunst en historische geografie. 'Behoud door ontwikkeling'
is het adagium van Belvedère. Cultuurhistorie moet niet onder de kaasstolp, maar wordt inspira-
tiebron bij ruimtelijke ontwikkelingen. .

De Nota Beivedère is een belangrijke bouwsteen voor de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Orde-
ning. In het kader van het project Belvedère is een landsdekkend overzicht vervaardigd van de
cultuurhistorisch meest waardevol geachte steden en gebieden.
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Het rijk vraagt Provincies en gemeenten het Belvedère-beleid door te laten werken in streek- en
bestemmingsplannen.

Om te laten zien hoe cultuurhistorie kan doorwerken in de ruimtelijke inrichting heeft het rijk de
Nieuwe Hollandse Waterlinie als nationaai project gelanceerd. Deze impuls is de Waterlinie
toegekend enerzijds vanwege de complexe bestuurlijke opgave (de samenwerking tussen 5
departementen, 5 provincies, 25 gemeenten en 3 waterschappen), anderzijds vanwege de
complexe ruimtelijke opgave.

Wet op de Archeologische Monumentenzorg
Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking getreden.
Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetge-
ving ge'fmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem,
de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 'de ver-
oorzaker betaalt'.

Conform het verdrag van Malta en de nieuwe Monumentenwet dient zorgvuldig te worden om-
gegaan met archeologisch erfgoed met behoud van archeologische waarden in situ als uit-
gangspunt. Indien behoud in situ niet mogeiijk is dienen archeologische resten zorgvuldig te
worden gedocumenteerd, verzameld en geborgen (behoud ex situ). De procedures en inhoude-
lijke eisen die hierbij gelden staan beschreven in het Besluitvormingstraject. Het besluitvor-
mingstraject ten aanzien van omgang met archeologische waarden is beschreven in het Hand-
boek Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (korteg Handboek KNA; Ministerie van
OCenW, 2001. Dit Handboek KNA is onderdeel van het kwaliteitsstelsel dat in het kader van de
implementatie van het Verdrag van Valletta (Malta, 1992) ontwikkeld wordt. Het Handboek KNA
is eind februari 2001 gepresenteerd en geldt sindsdien als leidraad voor de uitvoering van ar-
cheologische werkzaamheden (vanaf eind 2006 is versie 3.1 van toepassing). De kwaliteitsei-
sen die aan het archeologisch onderzoek zijn verbonden, hebben betrekking op de vorm, in-
houd, informatieplicht, verslaglegging en deskundigheid van de uitvoerders, In het Handboek is
het besluitvormingstraject gekoppeld aan het archeologisch onderzoekstraject.

Nota Ruimte
De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en
bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en
een aantrekkelijk land. Het schept ruimte voor ontwikkeling uitgaande van het motto 'decentraal
wat kan, centraal wat moet' en verschuift het accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen
naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. De nota ondersteunt gebiedsgerichte ontwik-
keling.

De Waterlinie is hierin aangewezen als een van de 20 Nationale Landschappen en maakt deel
uit van de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland. Tot slot is de Nieuwe Hollandse Waterlinie
voorbeeldproject in het Actieprogramma Ruimte en Cultuur,

Er zijn twee uitvoeringsprogramma's van de Nota Ruimte die betrekking hebben op de Dief-
dijklinie:
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· Ontwerpopgave rijksprogramma Groene Hart:
Behoud en versterking van het unieke open karakter van het Groene Hart via de uitwerking
van speCifieke ontwerpopgaven in respectievelijk transformatiezones Leiden-Alphen en Hol-
landse IJssel; alsmede ontwerpopgaven binnen de strategische projecten Bentwoud, de Ve-
nen en Vechtstreek. Versterken van ruimtelijke samenhang tussen Stellng van Amsterdam,
Nieuwe Hollandse Waterlinie, Natte As, Umes en ontsluiting van Almere;

. Nieuwe Hollandse Waterlinie:

Het nationaal project de Nieuwe Hollandse Waterlinie beoogt, als onderdeel van het Neder-
lands cultureel en landschappelijk erfgoed, de waterlinie tot een herkenbare ruimteiijke een-
heid te maken en deze duurzaam in stand te houden. Vanuit de Liniecommissie is er een fi-
nanciele kaderregeling in opbouw met betrekking tot een uitvoeringsimpuis voor de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, maar er is nog geen bestuurlijk standpunt ingenomen (Werknaam:
Pact van Rijnauwen, werkvisie 4, 1 Okt. 2007).

Nationaal Landschap Rivierenland
De visie van het Nationaal Landschap Rivierenland kan in grote lijnen worden samengevat in de
volgende punten:
. Open houden van landschappelijk open kommen

. Accentueren van overgangen en onderscheid tussen kom en oeverwallen.

· Kwaliteitsverbetering oeverwallen (beplanting)

. Ruime aandacht voor cultuurhistorie

. Behoud van hoogstamboomgaarden

In de visie van de Streekcommissie Rivierengebied West, "Kwaliteit door verscheidenheid"
(2003) zijn een aantal speerpunten benoemd die eveneens een goede samenvatting geven van
de regionale visie:
· Verbetering recreatieve toegankelijkheid van het landschap

. Stimuleren locale expressie

· Behouden en versterken landschapswaarden door integrale benadering
. Historische herkenbaarheid van het landschap vergroten

. Bijzondere landschappelijke locaties veiligstellen

. Herstel en behoud ruimtelijke kwaliteit

. Veiligstelling van waardevoile monumenten en dorpsgezichten

Vanuit het perspectief van het Nationale Landschap kan aan bovengenoemde punten, verster-
king van de beleefbaarheid van het landschap in zijn gehele samenhang, aan worden toege-
voegd. Praktisch komt dit neer op ontsluiting in een brede zin van dit woord. Het gaat niet alleen
om fysieke ontsluiting in de vorm van fietspaden, wandelpaden, voetveren en transferia. Het
gaat evenzeer om het herkenbaar maken van het landschap. Het inzichtelijk maken van de ont-
staanswijze en de geschiedenis van het landschap. Het aandacht vestigen op de afleesbaar-
heid van het landschap met zijn cultuurhistorie.

Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie
Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid voor nationale landschappen.
Provincies nemen, op basis van de globale begrenzing uit de Nota Ruimte een gedetaileerde
begrenzing van de nationale landschappen op in hun streekplannen en werken daarin de per
nationaal landschap benoemde kernkwaliteiten uit. Deze zijn leidend voor de ruimtelijke ontwik-
keling.

De kernkwaliteiten van het Nationale Landschap de Diefdijklinie zijn het samenhangend sys-
teem van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen, het groen en overwegend rustig karakter
en de openheid. Het is dus van belang dat bij verdere ontwikkeling van de Diefdijklinie deze
kenmerken worden gehandhaafd.
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Panorama Krayenhoff
Het in 1999 opgerichte Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft in vijf jaar tijd een
ruimtelijk plan voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie gemaakt en afgestemd met veie partijen:
het Linieperspectief 'Panorama Krayenhoff lil-samenvatting'. Deze ruimtelijke inrichtingsopgave
is begin 2005 planologisch verankerd in de Nota Ruimte.

Om de Nieuwe Holiandse Waterlinie tot een herkenbare ruimtelijke eenheid te maken, zullen
eigentijdse functies (zoals recreatie, waterbeheer, landbouw, natuur en verkeer) aan de Hol-
landse Waterlinie worden toegevoegd, De uitvoering van Panorama Krayenhoff zal plaatsvin-
den in zeven zogenoemde projectenveloppen, met de vijf provincies als regisseur en de Linie-
commissie als toezichthouder. Die enveloppen bevatten de projectvoornemens en reserverin-
gen voor een samenhangend deelgebied binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie die in ont-
werp, uitvoering en exploitatie met elkaar te maken hebben. Ze vertonen samenhang in ruimte-
lijke zin, in procedurele zin (bijvoorbeeid voor PPS en landinrichting) en in financiele zin (vere-
vening tussen rendabele en niet rendabele investeringen). De enveloppen scheppen zo de ba-
sisvoorwaarde voor een geïntegreerde aanpak.

De afgelopen twee jaar zijn er diverse projecten gerealiseerd in de Nieuwe Hollandse Waterlinie
(met een totaalbedrag van circa 22 miljoen euro) voor het opknappen en nieuw in gebruik ne-
men van forten, aanleg van recreatieroutes en educatieve activiteiten voor het publiek. Naast
deze start met de uitvoering is door de regionale bestuurders op verzoek van het Rijk tegelijker-
tijd de opschaling van de uitvoering gedetaileerd voorbereid met het Uitvoeringsprogramma
NHW, welke 14 december 2006 is aangeboden aan de Minister van LNV. Daarmee wordt het
Nationaal Landschap Nieuwe Holiandse Waterlinie herkenbaar als samenhangend gebied met
karakteristieke elementen. Voor de noodzakelijke opschaling van de uitvoering is de komende
kabinetsperiode € 100 miljoen extra van het Rijk nodig om de fascinerende oude Linie herken-
baar en toegankelijk te maken en te gebruiken in de verdere ontwikkeling van Midden-
Nederland.

Pact Loevestein
In het kader van het Nationaal Project de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is op nationaal
niveau Panorama Krayenhoff vastgesteld. Op regionaal niveau, het Waterliniegebied ten zuiden
van de Lek, hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Zuid-Holland en
Noord-Brabant het Pact van Loevestein ingesteid. Het Pact is een samenwerkingsverband

waarin bestuurlijke vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, het Waterschap Rivieren-
land en Staatsbosbeheer een plaats innemen.

Met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst in 2005 door de betrokken provincies en
ministeries hebben de genoemde partijen de intentie uitgesproken om de uitvoering van het
Nationaal Project NHW ter hand te nemen. In 2005 heeft het Pact van Loevestein de Ambities
projectenveloppen Diefdijk en Loevestein vastgesteld. In de ambities wordt de identiteit van de
gebieden Diefdijk en Loevestein beschreven. Vanuit deze identiteit is, op hoofdlijnen, een toe-
komstig beeld geschetst voor het gebied. Ook is er een eerste verkenning gemaakt van projec-
ten die de komende jaren uitgevoerd moeten worden om de Waterlinie ter plaatse op het ge-
wenste kwalieitsniveau te brengen.

In het onderstaande figuur wordt de missie, hoofddoelen en subdoelen weergegeven van het
Pact Loevestein.
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Figuur 3,2 Missie, hoofddoelen en subdoelen van Pact Loevestein
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Bron: Pact van Loevestein, 2006

Boswet
Het doel van de Boswet is mede het instandhouden van het bosareaal in Nederland, dat wil
zeggen de oppervlakte aan bos. De Boswet geldt alleen voor het buitengebied, niet voor erven
en tuinen. Het gaat vooral om bossen, landschappelijke beplantingen en wegbeplantingen. In-
dien deze verwijderd worden, moeten deze gecompenseerd worden.

Flora - en faunawet
De Flora- en faunawet is sinds 1 april 2002 van kracht. In deze wet zijn (nagenoeg) alle van
nature in het wild voorkomende amfibieen, zoogdieren en vogels beschermd. Daarnaast zijn er
selectieve lijsten van beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelde dieren. De be-
schermde soorten en hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaat-
sen mogen niet opzettelijk worden verstoord of vernietigd. Indien dit onvermijdelijk is, dient ont-
heffng te worden aangevraagd. Vrijstelling of ontheffng kan slechts worden verleend "wanneer
er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan de
gunstige staat van instandhouding van de soort". In principe dienen bij verstoring mitigerende
dan wel compenserende maatregelen te worden genomen. Sinds 23 februari 2005 is de Flora-
en faunawet gewijzigd. De beschermde soorten zijn nu verdeeld in drie tabellen:
1. Algemene soorten

Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling. Er hoeft voor ontwikkelingen
geen ontheffing aangevraagd te worden;

2. Overige soorten

Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling, mits wordt gewerkt volgens een
door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Is er geen gedragscode dan moet
ontheffng aangevraagd worden, deze valt onder de lichte toets (geen aantasting van de
duurzame instandhouding van de soort);

3, Soorten bijlage iv Habitatrichtlijn en bijlage 1 AMvB
Voor deze soorten moet wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing aangevraagd
worden. De ontheffingsaanvraag valt onder de zware toets, hetgeen inhoudt dat:
o er sprake is van een bij de wet genoemd belang;

o er geen alternatief is;
o en geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de soort,
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Natu U rbeschermingswet
Op 1 oktober 2005 is de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Deze heeft
als doel het beschermen en instandhouden van bijzondere gebieden (Natura 2000 gebieden en
Beschermde Natuurmonumenten) in Nederiand. Projecten of handelingen die negatieve effec-
ten op de instandhoudingsdoelen van deze beschermde gebieden kunnen hebben, zijn verbo-
den.
Ook activiteiten buiten de beschermde gebieden kunnen verboden zijn, indien deze negatieve
effecten veroorzaken (externe werking). Bij negatieve effecten is het nodig een vergunning aan
te vragen op basis van een verslechterings- en verstoringstoets. Het uitvoeren van een passen-
de beoordeling (uitgebreide effectenstudie, alternatievenonderzoek en onderbouwing dwingen-
de redenen van groot openbaar belang) is noodzakelijk wanneer de negatieve effecten (moge-
lijk) significant zijn.

Natura 2000
De Natura-2000 gebieden bestaan uit de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. De Vogelrichtlijn-
gebieden zijn aangewezen voor de bescherming van bepaalde vogelsoorten (kwalificerende
soorten). Kwalificerende soorten zijn soorten waarvan geregeld meer dan 1 % van de biogeo-
grafische populatie in het gebied verblijft of waarvoor het gebied tot de vijf belangrijkste gebie-
den in Nederland behoort. De Habitatrichtlijngebieden beschermen habitatlypen (natuurtypen)
waarvoor Europa op wereldschaal een bijzondere verantwoordelijkheid draagt.

Beschermd Natuurmonument
Voor Beschermde Natuurmonumenten die buiten de Natura 2000-gebieden liggen, geldt dat
handelingen in of rondom Beschermde Natuurmonumenten die schadelijk kunnen zijn voor het
natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis of voor dieren en planten in dat ge-
bied, of die het Beschermde Natuurmonument ontsieren, zijn verboden, tenzij hiervoor een ver-
gunning is verkregen. Het beschermingsregime van de gebieden die nu binnen Natura 2000-
gebieden liggen, treedt terug. De natuurwaarden waarvoor deze gebieden waren aangewezen,
worden opgenomen in de doeistellingen voor instandhouding van het betreffende Natura 2000-
gebied.

Ecologische Hoofdstructuur
Delen van het plangebied zijn robuuste verbindingszones en liggen tussen gebieden die aan-
gewezen zijn als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In de EHS geldt een basisbescherming,
waarbij de beheerder verplicht is zorg te dragen voor de kwaliteit van het gebied. Nieuwe pro-
jecten of handelingen, die binnen of in de nabijheid van deze gebieden plaatsvinden en signifi-
cante gevoigen kunnen hebben voor de te behouden waarden, zijn niet toegestaan, tenzij er
geen reele alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. In natuur-
gebieden geldt een 'nee, tenzij-afweging voor nieuwe plannen of activiteiten.

3.3 Beleid voor de regio

Streekplan Zuid-Holland Oost, 2003
Een gedeelte van de Diefdijklinie maakt in de visie van de provincie Zuid-Holland deel uit van
het deelgebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Hierin wordt aangegeven, dat de
Zuiderlingedijkl Diefdijk Zuid een habitatrichtlijn-gebied is. Kenmerkend voor dit gebied zijn de
uiterwaarden langs de Unge en poelen langs de Diefdijk, met wateren, moerassen, graslanden
en (wilgen)bossen.

In het kader van het landschapsplan Alblasserwaard kent de provincie een hoge prioriteit toe
aan het realiseren van noord-zuid gerichte ecologische verbindingen met een robuust karakter,
Deze worden zoveel mogelijk gecombineerd met recreatie en landschapsontwikkeling. In Vijf-
heerenlanden richt de provincie zich vooral op behoud van wezenlijke landschappelijke elemen-
ten. Hierbij gaat het om de ruimtelijke afwisseling tussen open graslandgebieden enerzijds en
besloten delen met grienden, bosjes, houtsingels, kaden en boomgaarden. I

i
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Figuur 3.3 Streekplankaart
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Landschapsplan Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, 2002
Om de landschapswaarden te beschermen en te versterken is in het kader van het convenant
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een Landschapsplan Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
opgesteld. Uitgangspunt van het landschapsplan is het veiligstellen van de eigen identiteit van
het gebied. De landbouw wordt hierbij als drager van de belangrijkste kwaliteiten gezien. Zowel
de natuurwaarden als de recreatieve en cultuurhistorische kwaliteiten zijn voor een belangrijk
deel verbonden aan het agrarisch gebruik.

Het centrale deel van Alblasserwaardl Vijfheerenlanden dient zijn agrarische en historische ka-
rakter zoveel mogelijk te behouden. In de Vijfheerenlanden, met een opbouw in grote blokken
die zijn onderverdeeld in stroken, wordt gestreefd naar versterking van dit patroon en naar be-
houd van de verscheidenheid aan beplantingselementen (duurzaam bos, populierenbossen,
snij- en hakgriend, hoogstamboomgaard, laagstamfruit en wegbeplantingen). Dergelijke klein-
schalige verdichtingen sluiten aan bij het aanwezige mozaïekpatroon. Gestreefd wordt bijvoor-
beeld naar het aanplanten van nieuw hoogstamfruit in de boerderijlinten. In het buitendijkse ge-
bied wordt actief gestreefd naar versterking van de natuurwaarden, gekoppeld aan voortetting
van het agrarisch gebruik.

Ten aanzien van natuur en landschap zijn afspraken gemaakt om op ruim 300 ha landbouw-
grond overeenkomsten voor particulier natuurbeheer af te sluiten. De partijen streven ernaar om
de natuurdoelen op een flexibele manier te realiseren. In de gehele Alblasserwaard en de Vijf-
heerenlanden kunnen resultaatsbeloningsovereenkomsten voor siootkanten of weidevogels
worden afgesloten. Beheersovereenkomsten en basis-bonusovereenkomsten kunnen worden
afgesloten in gebieden waarvoor de ruime jas begrenzing geldt.

Beleidsplan Natuur en Landschap Zuid Holland, 1991

In het (voormalig) Beleidsplan Natuur en Landschap heeft de provincie Zuid-Holland het lande-
lijk beleid van het Natuurbeleidsplan (NBP 1990) uitgewerkt in provinciaal beleid. Ook de lande-
lijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is in dit plan verder verfijnd en uitgewerkt in een Provin-
ciale EHS (PEHS).
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Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland, 2007

Van zeer hoge landschappelijke waarde is het gebied langs de Unge met het hooggewaardeer-
de stelsel van dijk, uiterwaarden en rivierbed buitendijks en wielen en hoog gewaardeerde pol-
dereenheden binnendijks. Het boerderijlint langs de Ungedijk is eveneens van hoge tot zeer
hoge waarde. Langs de rivier zijn bovendien diverse complexen met een kans op archeologi-
sche vondsten. De Diefdijk is een landschappelijk zeer hoog gewaardeerd element, dat uitzon-
derlijk genoemd mag worden. Een aantal wielen van zeer hoge waarde maakt deel uit van het
complex, alsmede een zeer waardevol fort.

Per waarderingscategorie zijn algemene beleidsuitgangspunten geformuleerd. Deze betreffen:
. instandhouding/behoud;

. inpassing en hergebruik;

. voorlichting en educatie.

Deze algemene uitgangspunten zijn vervolgens verder uitgewerkt in specifieke provinciale re-
gels of richtlijnen. Deze regels en richtlijnen zijn opgenomen in streekplannen, Nota PIanbeoor-
deling, Cultuurplan 2001 - 2004 en Subsidies Cultuur. Deze zullen verder geanalyseerd worden
in het MER.

Streekplan 2005-2015 Provincie Utrecht, 2004
De Diefdijklinie is een belangrijk gebied in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS). De CHS
van Provincie Utrecht bestaat uit samenhangende, historisch waardevolle structuren van boven-
lokaai belang. Het zijn ruimtelijk herkenbare, dan wel in de ondergrond aanwezige structuren
die kenmerkend zijn voor een bepaalde periode of ontwikkeling. Zij komen in grote lijnen over-
een met de door het Rijk als cultuurhistorisch waardevol aangemerkte Belvedèregebieden in de
provincie. De Diefdijklinie is een deel van de megastructuren. Megastructuren zijn van provinci-
aal of boven provinciaal niveau. Deze hebben een 'verborgen' karakter, het feit dat ze min of
meer verstopt zijn in het landschap, het gebruik van water als barrière, het verschil tussen de
'voor- en achterzijde' van de linie en de ligging van verdedigingswerken op de zogenaamde 'ac-
cessen' (dit zijn zwakke plekken in de linie). Om deze structuren te versterken start de provincie
zelf projecten om de linies in de streek te versterken. Hierbij gaat het om onderzoeksprojecten
en om het uitvoeren van projecten in de zin van 'herstellen - versterken - herkenbaar maken _
zichtbaar maken', al dan niet in combinatie met cultuurtoerisme. De provincie doet dit samen
met andere partijen om de linies als ruimtelijke structuren veilig te stellen en te ontsluiten voor
een breed publiek en deze te inspireren om op een creatieve manier met cultuurhistorie om te
gaan.

Het Ontwerp 'Panorama Krayenhoff '. is de inspiratiebron voor het Utrechts Provinciale beleid
en de projecten voor de NHW, In beginsel is in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
'behoud door ontwikkeling' het uitgangspunt; alle ruimtelijke Initiatieven moeten hier rekening
houden met de NHW. Binnen het NHW-gebied worden twee regimes onderscheiden:
. open velden: deze gebieden moeten zo veel mogelijk open blijven, als onderdeel van de

karakteristieke zonering van de NHW (hoofdverdedigingslijn geflankeerd door open velden).
· Uniegezicht: de linie benaderen vanuit het niveau van de afzonderlijke objecten, in de ruim-

telijke inrichting moet rekening worden gehouden met de onderlinge context van de objecten
en voor zover mogelijk de relatie met de omgeving.

Daarnaast streeft de provincie Utrecht naar een functionerende Ecoiogische Hoofdstructuur
voor 2020, Ook de robuuste ecologische verbindingen van de Hollandse Waterlinie worden ver-
der ontwikkeld.

De provincie gaat uiterlijk in 2007 met de waterbeheerders onderzoeken waar en hoe er plaats
gecreeerd kan worden voor waterberging rondom Utrecht. Hierbij wordt zoveel mogelijk gezocht
naar combinaties met onder meer de Hollandse Waterlinie en het realiseren van recreatief
groen. Ontwikkeling van recreatie met het oog op fietsen, wandelen en varen zijn van belang
voor de Diefdijk volgens het Streekplan.
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Streekplan 2005 Gelderland, 2005
Het streekplan Gelderland geeft aan dat de Diefdijklinie een schatkamer voor geschiedenis en
recreatieve belevenis is. Het gelaagde landschap herbergt op de meest uitèènlopende plaatsen
begraven restanten van een rijke geschiedenis. De Betuwe als een waar paradijs voor archeo-
logen en historici: sporen van Romeinse aanwezigheid, Middeleeuwse bioei, verdedigingswer-
ken en frontlnies. Verder is het gebied een regio van water, contrastrijke, cultuurhistorische
landschappen, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en groene ruimte die uitnodigt tot een
diversiteit aan belevenissen. Daarmee staat de regio ook toeristisch-recreatief op de kaart.

De Structuurvisie Rivierenland 2004-2015 Uanuari 2004) formuleert als hoofdopgave het be-
houden en versterken van het unieke karakter van de regio rond de ruimtelijke structuurdragers
die de eigenheid van dit landschap bepalen. De ruimtelijke structuurdragers zijn de uiterwaar-
den, dijken, oeverwallen en kommen en het cultuurhistorische landschap zoals de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie.

Het westen van de regio Rivierenland maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie,
een landschap rijk aan cultuurhistorie vanwege tal van objecten en structuren waaronder forten,
waterstaatkundige werken en inundatievelden. Samenwerkende overheden en andere partijen
zijn hiervoor een ontwikkelingsplanologisch project gestart. Het project is als nationaal land-
schap aangeduid in de Nota Ruimte. Deze aanduiding is dezelfde als tussen de diverse over-
heden is overeengekomen.

Het project heeft tot doel:
. behouden en ontwikkelen van cultuurhistorische waarden;
. combineren van natuurontwikkeling met waterberging;

. vergroten van de recreatieve toegankelijkheid van het landschap;

· afstemming van stedelijke ontwikkeling op het militair-strategische landschap.

Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie neemt de provincie de ruimtelijke regimes uit het Linie-
perspectief Krayenhoff over, met dien verstande dat voor de 'open velden' geldt dat al dan niet
gerealiseerde bestaande bestemmingen ongewijzigd blijven. Voor de "verdichtingsvelden' geidt
dat, waar dat afhankelijk van de ruimtelijke kwaliteiten toelaatbaar is, tot verdichting kan worden
overgegaan. Het beleid voor de 'open velden' is de openheid niet aantasten. Uitbreiding en
nieuwbouw is mogelijk binnen of aansluitend op bestaande bouwpercelen. Uitbreiding en
nieuwbouw tot aaneengesloten glastuinbouwgebied is niet gewenst.

De Nota Ruimte geeft aan dat de Diefdijk een nationaal landschap Is. De kernkwaliteiten van de
provinciaal waardevolle landschappen passen binnen deze globale aanduiding. Bij de uitwer-
king van Nationale Landschappen zijn de kernkwaliteiten van provinciaal waardevolle land-
schappen uitgangspunt. Voor de Diefdijk vormt het gebied De Regulieren een kader met de vol-
gende uitgangspunten.
· Fraai kleinschalig oeverwallandschap langs sterk meanderende Linge met karakteristieke

dorpen en fruitteelt, gaaf oud bouwland bij landgoed Marienwaerdt.
. Gave open kommen ten noorden van de Linge met weidebouw, grienden, populierenbosjes

en eendenkooien, patronen van sloten en weteringen en wegbeplanting langs rechte wegen,
in contrast met kleinschaligheid van Lingelandschap.

. Het cultuurhistorisch landschap van de Hollandse Waterlinie is afleesbaar door forten en

inundatievelden.
. De Diefdijk als opvallend en beeldbepalend element aan de westkant.

. Rust, ruimte, donkerte.
i

rIn de Diefdijk liggen robuuste ecologische verbindingszones. De planologische bescherming en
reservering van de zoekgebieden voor robuuste ecologische verbindingszones zal gelijktijdig
met de herbegrenzing van de EHS in een streekplanherziening worden vastgelegd.
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Provinciaal Waterhuishoudingsplan, Gelderland 2005
In het Provinciaal Waterhuishoudingsplan heeft de provincie aangegeven welke gebieden priori-
teit hebben bij het bestrijden van de verdroging. in het Streekplan zijn rondom de belangrijkste
natuurgebieden beïnvloedingsgebieden aangegeven. In deze belnvloedingsgebieden mogen
geen grondwaterstandverlagende maatregelen worden uitgevoerd.
In 2006 heeft de provincie met het Rijk afgesproken in welke natuurgebieden tot en met 2013
de verdroging zal worden hersteld. Deze gebieden staan in de 'Top-lijst verdroging'.
Met de waterschappen sluit de provincie overeenkomsten over het uitvoeren van anti-
verdrogingsmaatregelen rond en in deze gebieden. Ten westen van de Diefdijk liggen enkele
gebieden die verdroogt zijn (o.a. Molenkade gebied).

Gebiedsplan Natuur en Landschap, Gelderland 2006

Het landschap in de provincie Gelderland is ingedeeld in een aantallandschapstypen. Aan- of
juist afwezigheid van landschapselementen en het aantal verschillende landselementen zijn
vaak karakteristiek voor een landschapstype. Dit wordt in de landschapsbeleids- en ontwikke-
lingsplannen van de gemeenten veelal verder uitgewerkt. Enkele punten die het gebiedsplan
Natuur en Landschap heeft genoemd zijn de volgende:
· Hoogstamboomgaarden zijn kenmerkend voor het oeverwallen landschap en verdienen de

komende jaren extra aandacht.
· Landschapselementen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de ecologische ver-

bindingszones en het soortenbeleid voor amfibieen en de das.
. Landschapssubsidie is zowel beschikbaar voor het beheer van landschapselementen als

voor de aan leg.

Bestemmingsplannen
Er wordt vanuit gegaan dat de bestemmingsplannen van de 6 verschillende gemeenten het vi-
gerende regionale en de Nieuwe Hollandse Waterlinie gerelateerde beleid geïntegreerd heb-
ben. Om verdere pianvorming op detail te analyseren zullen de bestemmingsplannen gericht op
delen van de Diefdijklinie verder geanalyseerd worden in het MER.

Gebiedsgerichte projecten
De projecten die in het gebied van de Diefdijklinie zijn gepland of worden uitgevoerd (zie bijlage
5), zoals project Molenkade en project Ungekwartier zullen verder beschreven worden in het
nog op te stellen MER. Dit zal ook geschieden met de visie van de 'Vereniging tot Behoud van
het Lingelandschap', die belangen behartigd voor het het behoud en waar mogelijk versterking
van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in het stroomgebied van de Linge.
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4 Beschrijving van het studie- en plangbied

4.1 Uitgangspunten voor beschrijving
Dit hoofdstuk beschrijft de dijk en omgeving voor zover dit relevant is voor de verbetering van
de Diefdijklinie. De belangrijkste elementen voor het definieren van de alternatieven zijn land-
schap en cultuurhistorie, woon-, werk- en leefmilieu en natuur, verkeer en infrastructuur. De
aspecten bodem en water liggen al ten grondslag aan de tekortkomingen die zijn getoetst. Deze
aspecten zullen echter wel in MER worden beschreven, maar niet in de Startnotitie. Hieronder
worden de aspecten landschap en cultuurhistorie, woon-, werk- en leefmileu en natuur, verkeer
en infrastructuur beschreven.

4.2 Landschap, cultuurhistorie en archeologie

4.2.1 Landschap
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van het landschap van het rapport 'Schone slaper:
Hollands hoop in bange dagen, cultuurhistorisch advies voor de verbetering van de' Diefdijkli-
nie' (Diefdijk, Meerdijk, Nieuwe Zuider Lingedijk, Zuid er Lingedijk), inventarisatie, analyse en
aanbevelingen voor methodiek, uitvoering en promotie.' RAAP, 2007. Doordat het landschap
verschilt per deel van de Diefdijklinie is de beschrijving van het landschap gedaan per traject.

1. Diefdijk

Aj Tussen Leerdam en het grote wiel bij de Molenkade
Uiterst herkenbaar als dwarsdijk door aanwezigheid aan de westkant van de dijk van grote op-
pervlaktes uitgedijkt land (moerassen, grienden waar grond is afgegraven voor speciewinning
ten behoeve van dijkbouw-, -herstel en -verbetering), spekdammen en lintbebouwing, deels met
boerderijen die in het dijklichaam staan. Deze indruk wordt versterkt door aanwezigheid van
brede stroken uitgedijkt land in de vorm van plassen en moerassen met grienden en elzen aan
de oostkant, evenals door aanwezigheid van reusachtige wielen behorend tot de allergrootste
van Nederland, en van waterlossingsverbanden (Culemborgse Vliet) die verlegd zijn als gevolg
van dijkdoorbraken en -hersteL. Door paraIIele ligging van waterlossingsverbanden aan de oost-
zijde, waaronder de Molenkade, versterkte impressie van de leidijkfunctie van de Diefdijk, die
het Gelderse overstromingswater steeds moest afleiden naar het zuidwesten, richting Asperen,
Dalem. Ook herkenbaar als basis voor laat-middeleeuwse ontginningen met verkaveling lood-
recht staand op de dijk - weleer de Diefweg, een ontginningsweg. Zeer herkenbaar ook als in-
undatiedijk door aanwezigheid van forten op accessen (spoor, Lekdijk), relicten van batterijen
aan de
binnenzijde en een linie van groepsschuilplaatsen aan de oostzijde, op meerdere punten met
uitzichten die ver de (voormalige)inundatiekom in reiken. Accessen zijn hogere gedeelten die
niet onder water konden worden gezet, zoals de wegen over de rivierdijken, later ook de spoor-
dijken, en enkele van nature hoger gelegen delen, konden worden bestreken met geschut van-
uit de daartoe gebouwde forten en andere zgn. werken.

Bj Diefdijk ten noorden van het grote wiel bij de Molenkade.
Minder getraumatiseerd dijkvak dan dat bezuiden de Molenkade, door afwezigheid van wielen
en omvangrijke stroken uitgedijkt land. Niettemin wel herkenbaar als dwarsdijk door nadruk be-
bouwing aan de westkant van de dijk, deels met uitgedijkt land, Dit laatste ook aan de Gelderse
kant minder markant aanwezig dan elders langs de Diefdijk; knotbomen langs de buitenteen
herinneren misschien aan het gebruik om wilgen aan te planten in uitgedijkt land langs de bui-
tenteen, mede om slib vast te houden en om de dijk extra te beschermen tegen golfoploop en
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golfoverslag . Deels minder herkenbaar als basis voor ontginningen door verkaveling die paral-
lel aan de dijk loopt (ontginning vanaf Rijnoeverwal bij Everdingen).

Door lijn van groepsschuilplaatsen aan oostzijde, relicten van een batterij aan de westzijde, ver-
gezichten naar het oosten, aanwezigheid van fort op acces (Lekdijk) en inundatiekanaal in het
voorland op-en-top herkenbaar als inundatiedijk.

2. Noordelijke Lingedijk: Meerdijk tussen Asperen en Leerdam
Door nabijheid van rivier - Linge - en uiterwaarden met rabatten en door boogvormig beloop dat
de ligging van een oeverwal lijkt te markeren ook een rivierdijk pur sang, beeld versterkt aan
Gelderse zijde door imposante relicten van waterlossing, rond de Horn (Culemborgse Vliet en
Aquoyse afwatering) en een groot wiel (bij fort Asperen). Minder herkenbaar als dwarsdijk door
afwezigheid van bebouwing (op pollen) langs Gelderse kant dijk. Door creatie van zichtassen
tussen Meerdijk en overlaatdijk aan de noordoever van de Unge ontstaan kansen om de leidijk-
functie optimaal te iaten spreken. Door aanwezigheid relicten van batterijen aan de westkant,
groepsschuilplaatsen aan (noord)oostkant en een fort op een acces (noordelijke Ungedijk) heel
wel herkenbaar als liniedijk of inundatiedijk. Dit alles wordt versterkt door openheid tussen
de bunkerlinie (boven de Kerkweg) en Acquoy (vanaf de Meerdijk kan over de groepsschuil-
plaatsen heen worden uitgezien op de kerk van Acquoy).

3. Nieuwe Zuiderlingedijk
Gespeend van omgeving met rivier en uiterwaarden, vormt een echte dwarsdijk van latere tijd,
doorsnijdt daarbij laat-middeleeuwse polderstructuren op het vlak van verkaveling, waterlossing
(weteringen), waterkering (zijdewenden of zijkaden) en verbindingen. Aan weerszijden indruk-
wekkende sporen van speciewinning voor dijkbouw vertonend, hier en daar ook littekens van
watergeweld tijdens dijkoverloop of - doorbraak: wielen. Sprekend zijn hierbij plateau's voor
opening van dijksluizen in het geval dat het Gelderse overstromingswater tegen de dwarsdijk
staat. Ook zeer herkenbaar als inundatie- of liniedijk door prominent aanwezige linie van
groepsschuilplaatsen aan de oostzijde, wat versterkt wordt door openheid rond dijk en plaatse-
lijke panorama's richting het oosten.

4. Zuiderlingedijk

Het gedeelte van Dalem tot en met Vogelswerf. Nog een echte rivierdijk, gebouwd op een oe-
verwal van de rivier - Linge, voorheen Waal -; aan de westkant: een rivier en uiterwaarden, op
meerdere plekken bestaande uit uitgedijkt land. Aan de oostkant: boerenland met verkaveling
die haaks op het dijkbeloop staat (Lingeoeverwal basis voor laat-middeleeuwse cultivering) en
imposante kweldammen (kweldijken) evenals aansluitpunten van afwatering en molen kaden
van dorpspolders. De dijk oogt hier ook als dwarsdijk, met name blijkens de aanwezigheid van
lintbebouwing langs de oostkant van de dijk, waaronder boerderijen op pollen. Deels, bij Vo-
gelswerf, ook herkenbaar als inundatiedijk, blijkens aanwezigheid van kazematten, groeps-
schuilplaatsen en batterijrelicten, oost en west van de dijk.

4.2.2 Cultuurhistorie
De cultuurhistorische waarden van de Diefdijklinie zijn zeer hoog door de aanwezigheid van
veelzijdigheid aan elementen en relicten. In het gebied wordt de cultuurhistorische waarden be-
paald door de aanwezige bouwkundige elementen, wielen, uitgedijkt land met spekdammen,
bestaande dijkbermen, relicten van menselijke activiteiten uit de Middeleeuwen, relicten van
oude dijken, vingerlinglboezemkades, bergboezems en molenkades. Voor een gedetaileerd
overzicht wordt verwezen naar bijlage 3 Cultuurhistorische waardenkaart met paleogeografi-
sche ondergrond. Welke relicten en elementen aangewezen zijn als monument wordt onder-
zocht in het MER.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarden en deze staat beschre-
ven in het rapport 'Schone slaper: Hollands hoop in bange dagen, cultuurhistorisch advies voor
de verbetering van de 'Diefdijklinie', RAAP, 2007.
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Historisch landschappelijke waarde (Nieuwe Hollandse Waterlinie)
De Diefdijklinie heeft daarnaast ook een hoge cultuurhistorische waarden doordat de linie een
miltaire verdedigingslinie is, bedoeld om te voorkomen dat een uit het oosten binnenvallend
landleger al te gemakkelijk de belangrijke steden in het westen van het land zou kunnen berei-
ken. De linie strekt zich uit tussen Muiden en de Biesbosch en loopt langs de oostkant van de
stad Utrecht. Vanaf de eerste werkzaamheden is over een verbazingwekkend lange periode,
namelijk van 1815 tot 1940, regelmatig aan de linie gewerkt, gemoderniseerd en uitgebreid.

Het concept voor de verdediging was gebaseerd op het onder water zetten van lage terreinge-
deelten zoals polders, zodat het grootste deel van het terrein onbegaanbaar werd. Het totale
steisei bestaat derhalve uit accessen, forten en andere werken, liniedijken en voorzieningen om
water in te laten, inundatievelden en een verscheidenheid aan kleinere elementen waaronder
de betonnen groepschuiiplaatsen die nog in de periode vlak voor 1940 zijn toegevoegd. Na
1945 verloor de Nieuwe Hollandse Waterlinie definitief haar verdedigingsfunctie.

Vooral na 1990 zijn de onderdelen van de linie, met name de forten, die tot op dat moment nog
doorgaans in handen waren van defensie, overgegaan in andere handen.

4.2.3 Archeologie
De noodzakelijke verbetering van de Diefdijklinie tot een volwaardige 21e-eeuwse hoogwaterke-
ring zal mogelijk gepaard gaan met (diepe) bodemingrepen. Als gevolg van deze ingrepen
wordt het archeologisch bodemarchief bedreigd. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld
de fysieke verstoring van oude woongronden aan de voet van de dijken, verstoring van het
veelal eeuwenoude dijkprofiel en vernietiging van gave wielrestanten met unieke archeologi-
sche vondstlagen.

Bekende archeologische vindplaatsen
Bekende archeologische vindplaatsen zijn locaties waar de aanwezigheid van archeologische
resten (in situ) op grond van veldwaarnemingen enlof schriftelijke bronnen is vastgesteld of zeer
waarschijnlijk wordt geacht. Binnen het onderzoeksgebied van de Diefdijklinie kunnen de vol-
gende categorieen vindplaatsen worden onderscheiden:
· archeologische monumenten (terreinen met status);
. archeologische vindplaatsen zonder status;

. oude woongronden/cuituurgronden;

. historische dorpskernen/lintbebouwing/geïsoleerde huislocaties;

. historische dijklichamen, bekadingen, sluizen en andere waterstaatkundige werken.

Voor deze vindplaatsen geldt dat behoud van de bestaande situatie wenselijk is. Indien maatre-
gelen (ingrepen) onvermijdelijk zijn en het effect fysieke aantasting wordt verwacht, dient in een
zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming inventariserend onderzoek uitgevoerd te wor-
den. Het kan daarbij gaan om aanvullend bureauonderzoek en veldonderzoek. Op deze wijze
kan de aard, datering, omvang etc. van de vindplaats worden bepaald, aan de hand waarvan
kan een selectiebesluit worden genomen ten aanzien van de toekomstige bestemming van de
vindplaats (behouden, vrijgeven, opgraven).

Graafwerkzaamheden in het talud van historische dijklichamen en andere historische water-
staatkundige werken dienen archeologische begeleid te worden. Dit in verband met de aanwe-
zigheid van (niet detecteerbare) relicten van menselijke activiteit rond de dijk sinds de Late Mid-
deleeuwen. Dat kunnen werktuigen en materialen zijn samenhangend met het dijkwerk maar
ook persoonlijke voorwerpen van bij het dijkwerk betrokken mensen, of sporen van oorlog, als
gevolg van bouw van redoutes, batterijen of loopgraven. Daarnaast dient het dijklichaam zelf als
archeologisch object te worden opgevat, met hierin verborgen de resten van de verschillende
fasen van dijkophoging en -herstel vanaf de 13e eeuwen de aanwezigheid van relicten van
middeleeuwse of nog vroegere bewoning, meegekomen met de aangevoerde grond ten behoe-
ve van de dijkbouw.
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Gebieden met een middelmatige tot hoge archeologische verwachting
In gebieden met een middelmatige tot hoge archeologische verwachting dienen bij voorkeur
geen werkzaamheden te worden uitgevoerd die tot fysieke aantasting van de (verwachte) ar-
cheologische waarden leiden. Het beleid dient dus zoveel mogelijk gericht te zijn op het voor-
komen van diepe bodemingrepen (dieper dan de bouwvoor dan wel de dikte van de verstoorde
bovengrond). Indien behoud niet mogelijk is, dient in geval van planvorming en voorafgaand
aan vergunningverlening voor bodemingrepen vroegtijdig inventariserend archeologisch onder-
zoek in de vorm van een kartering te worden uitgevoerd. Bij vaststellng van archeologische
waarden zal de omvang en gaafheid hiervan moeten worden vastgesteld aan de hand van een
inventariserend archeologisch onderzoek in de vorm van een waardering, De resultaten van
een waardering zouden kunnen leiden tot inpassing (bescherming) van vastgestelde archeolo-
gische waarden dan wel tot nader onderzoek door middel van een opgraving. De resultaten
kunnen ook zodanig zijn dat verder onderzoek enlof behoud niet noodzakelijk wordt geacht.
Een dergelijke keuze en de besluitvorming in het algemeen ten aanzien van de te nemen stap-
pen dient in alle gevallen te geschieden in overleg met het bevoegd gezag (gemeenten, RACM
enlof provincie Gelderland).

Gebieden met een lage archeologische verwachting
In zones met een lage archeologische verwachting wordt de kans op het voorkomen van arche-
ologische vindplaatsen (in situ) klein geacht. Voor deze zones gelden met betrekking tot ar-
cheologische waarden in principe geen restricties ten aanzien van de geplande ingrepen. Wel
dienen graafwerkzaamheden in de restgeul van de Linge archeologisch begeleid te worden in
verband met de verhoogde kans op het aantreffen van beschoeiingen, kribben, vaartuigen en
andere (goed geconserveerde) watergerelateerde archeologische objecten uit de Late Middel-
eeuwen en vooral de Nieuwe tijd. Indien deze worden aangetroffen kan dit resulteren in een
nader archeologisch onderzoek door middel van een opgraving. Met name in grofzandige en
grindrijke lagen bestaat een verhoogde kans op het aantreffen van mogelijk belangrijke ver-
spoelde archeologische vondsten. Derhalve is ook hier begeleiding van de graafwerkzaamhe-
den aan te bevelen.
(RAAP, 2007).

4.3 Natuurwaarden
De Diefdijklinie grenst aan en bestaat uit delen EHS gebied, EHS verbindingszone en EHS
verwevingsgebied (Atlas Groen Gelderland, augustus 2007). De Zuiderlingedijkl Diefdijk Zuid is
een habitatrichtlijngebied/Natura 2000, Daarmee dienen de in de Richtlijn genoemde habitat en
soorten in stand te worden gehouden. Ook de 'Oeverlanden langs de Linge' is een beschermd
natuurmonument. Door een natuurbestemming met op de bestemming gerichte gebruiksbepa-
lingen kunnen de plaatselijke natuurwaarden worden gewaarborgd.

Vanaf het Wiel De Waaij tot Kedichem zijn er grote gebieden, zowel aan de Gelderse ais aan
de Zuid Hollandse zijde, die onder Natura 2000 vallen, Dit betekent dat de natuurwaarden van
deze gebieden zeer hoog zijn en dat in het kader van de wet Natuurbeheer een voortoets naar
mogelijk significant negatieve effecten van de dijkversterking moet plaatsvinden. Dit zal een
integraal gedeelte van het MER zijn. Indien er kans is op significant negatieve effecten, zal dit
leiden tot een een passende beoordeling.

In figuur 4.1 wordt een overzicht gegeven van Natura 2000 (groen) en Beschermd Natuurmo-
nument in combinatie met Natura 2000 gebied (oranje).
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Figuur 4.1l~
~"""ii "!'"

Overzichtskaart Natura 2000 en Beschermde Natuurmonumenten
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Daarnaast zal in het MER ingegaan worden op de (mogelijke) gevolgen voor de instandhou-
dingsdoelen van het betreffende Natura 2000-gebied en het beschermd natuurmonument (in-
clusief eventuele mitigerende maatregelen).

Er is recent een literatuurstudie gedaan naar beschermde soorten langs de Diefdijklinie (Bureau
Waardenburg, 2007). Ook al moeten er in het kader van het MER meerdere (veld-)studies wor-
den gedaan op het gebied van flora en fauna en de effecten van de ingrepen op de natuur-
waarden, toch geeft de al uitgevoerde literatuur studie duidelijke richtlijnen voor de aanwezige
natuurwaarden. Dit wordt hieronder beschreven.

Planten
Binnen het plangebied zijn langs de Diefdijk groeiplaatsen bekend van de beschermde soorten
brede orchis, gevlekte orchis, vleeskleurige orchis en moeraswespenorchis. Van deze bekende
groeiplaatsen ligt een tweetal groeiplaatsen van de vleeskleurige orchis (Op 32 -33 en Op 55)
binnen instabiele dijktrajecten. De overige bekende groeiplaatsen van de genoemde soorten
liggen buiten de instabiele of piping-gevoelige trajecten.
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Naast deze beschermde pianten kunnen mogelijk ook andere beschermde soorten op de dijkta-
luds voorkomen. Zo is ondermeer valse salie uit de omgeving van de Diefdijk bekend. Het ver-
dient dan ook aanbeveling om de plaatsen die vergraven gaan worden te inventariseren op be-
schermde planten.

Deze gegevens betreffen met name natuurterreinen. Het is hierdoor goed mogelijk dat hierbui-
ten nog groeiplaatsen van beschermde planten voorkomen.

Ongewervelden
Binnen het plangebied komt de platte schijfhoren voor, andere beschermde ongewervelden
worden niet verwacht. Verwacht mag worden dat de platte schijfhoren hier in de meeste wate-
ren in grote getalen voorkomt.

Vissen
Binnen het gebied van de Diefdijklinie komen drie beschermde soorten vissen voor: kleine
modderkruiper, grote modderkruiper en bittervoorn. Doordat deze soorten een verschillende
voorkeur hebben voor wateren met verschilende dimensies en verlandingsstadia zai in vrijwel
elke sloot binnen het plangebied een beschermde vissoort aanwezig zijn. Een uitzondering vor-
men sloten met een dicht kroosdek zoals die vooral aan de westzijde van de Diefdijk aanwezig
zijn.

Op basis van een habitatkartering is nagegaan in hoeverre de onmiddelijk aan de dijkvoet gele-
gen wateren geschikt zijn voor beschermde vissen. Waarnemingen van de grote modderkruiper
zijn bekend uit enkele reservaatgebieden van Zuid-Holland Landschap langs de Diefdijk en de
Zuiderlingedijk noord bij Heukelum. Buiten deze gebieden kunnen de dieren echter verspreid in
het hele plan gebied worden aangetroffen. Voor grote modderkuiper zijn met name geschikte
delen aanwezig aan de oostzijde van de Diefdijk tussen Op 5 en Dp 30. Onmiddellijk aan de
voet van de Zuiderlingedijk werden geen geschikte wateren aangetroffen voor deze soort.
Bittervoorn en kleine modderkruiper zijn verspreid langs de gehele Diefdijk en Zuiderlingedijk
aangetroffen.

Voor bittervoorn en kleine modderkruiper zijn met name de delen langs De Waai, Het Wiel van
Bassa, Het Wiel bij Leerdam en de delen waar de Unge onder aan de dijkvoet ligt geschikt. Ook
zijn de trajecten Op 30 - Op 40 oost en Op 30 - Op 33 west kansrijk voor deze soorten.

Amfibieën
Binnen het gebied van de Diefdijklinie komen drie soorten strikt beschermde amfibieen voor:
kamsalamander, heikikker en rugstreeppad. Kamsalamander heeft van deze soorten de meest
beperkte verspreiding en van deze soort bestaat naar verwachting ook het beste verspreidings-
beeld. Met uitzondering van het uiterste noorden en zuiden en het traject tussen Op 35 en Op
50 kan deze soort overal verwacht worden. Concentraties van waarnemingen zijn aanwezig bij
Spijk tussen Op 72 en Op 80 en langs de Diefdijk tussen Op 15 en Op 49. Daarbuiten zijn ech-
ter ook losse waarnemingen bekend. Voor de kamsalamander geldt dat het plangebied onder-
deel uitmaakt van een Natura 2000 gebied voor deze soort. Dit maakt een voortoets noodzake-
lijk om te kijken of een verstorings- of verslechteringtoets danwel een passende beoordeling
dient te worden uitgevoerd.

Rugstreeppadden zijn in poldergebieden cultuurvolgers en houden zich vooral op in en rond
erven. Heikikkers kunnen in het gehele gebied verwacht worden. De directe omgeving van de
Zuiderlingedijk is echter naar verwachting minder geschikt voor ze. Hier overheersen rietruigten
en dichte wilgenbossen zonder de door de heikikker geprefereerde kruidenachtige vegetaties.

Vogels
Binnen het plangebied komt een groot aantal broedvogels van open water, bossen, moeras,
struweel en graslanden voor. De broedplaatsen van de soorten groene specht, grote bonte
specht, steenuil, bosuil, ransuil, sperwer en buizerd zijn aanwezig in de natuurgebieden langs
de Diefdijk. Van andere gebieden bij de Diefdijk zijn geen gegevens van vogelbroedplaatsen in
de literatuur te vinden.
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Zoogdieren
Binnen het plangebied komen enkele strikt beschermde soorten vleermuizen en de strikt be-
schermde waterspitsmuis voor. Op dit moment is het bestaande beeld van het voorkomen van
zoogdieren gebaseerd op fragmentarisch uitgevoerde inventarisaties en toevallge zichtwaar-
nemingen zodat zeker nog geen compleet verspreidingsbeeld bestaat.

4.4 Woon-, werk en leefmileu
De gegevens over woon, -werk en leefmileu zijn geïnventariseerd aan de hand van (topogra-
fisch) kaarmateriaal, plannen en veldverkenning. De belangrijkste functies op en langs de dijk
zijn: wonen, landbouw, natuur, recreatie en verkeer en vervoer. De natuurfunctie van de dijk is
al beschreven in paragraaf 4.3. In het hiernavolgende wordt -per functie- kort ingegaan op een
aantal algemene aspecten. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende on-
derscheiden trajecten.

4.4.1 Wonen
In het noordelijke deel van de Diefdijklinie staan binnendijks huizen en boerderijen. Buitendijks
staan hier relatief veel minder huizen en bedrijven omdat dit inundatiegebied was. Dit houdt
stand tot na Leerdam en Asperen, in het midden van de Diefdijklinie aan de Meerdijk, waar zich
relatief meer huizen aan de buitendijksekant bevinden. Daarna volgt een gebied met zeer wei-
nig bebouwing aan beide zijden. Waar de Unge de Dijk weer ontmoet is de buitendijkse zijde
zeer bebouwd wat tot en met de Zuiderlingedijk Vuren stand houd, maar relatief verminderd. In
dit gebied staat aan de binnendijkse zijde nog een groot transport bedrijf en een enkel huis,
maar door de aanwezigheid van de Unge is hier verder niet gebouwd.

4.4.2 Landbouw
De meeste ruimte binnen het studiegebied wordt door de landbouw gebruikt. De meeste cul-
tuurgrond is in gebruik als (blijvend) grasland en als boomgaarden met een hoge landschappe-
lijke waarde. Buitendijks bevinden zich ook graslanden waarvoor een beheersoverkomst is af-
gesloten. Deze gebieden hebben dan ook een belangrijke functie voor de natuur.

4.4.3 Recreatie
Recreatie en toerisme vormen nu geen belangrijke sociaal-economische drager in het buiten-
gebied. Het cultuurlandschap en enkele 'aangelegde', al dan niet illegaal recreatieterreinen
langs de Unge vormen de belangrijkste recreatieomgevingen. Recreatie ondernemingen be-
staan uit fiets- enlof kanoverhuurbedrijven, natuurcentra, musea, restaurants, bed & breakfasts,
campings, bezoekboerderijen en natuurtuinen.

Door het gebied loopt het Waterliniepad. Dit is een Lange Afstand Wandelpad en loopt van
Weesp naar Werkendam langs de verschillende elementen van de Hollandse Waterlinie. Over
dezelfde route loopt tevens een fietsroute langs de Hollandse Waterlinie. De Unge is tevens
belangrijk voor de kleine watersport.

Recreatie en toerisme kunnen als nieuwe economische drager van het landelijk gebied bijdra-
gen aan een duurzame exploitatiebasis voor agrarische bedrijven en het behoud van het agrari-
sche cultuurlandschap. Volgens het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (2007) liggen er dui-
delijke kansen voor uitbreiding van GPS fietsroutes liniebreed en het inzetten van een centraal
informatiepunt waar partners gevonden kunnen worden om toeristische arrangementen op te
zetten.

4.4.4 Verkeer en vervoer
Over de gehele dijk ligt een weg. Deze is relatief smal en er kunnen gevaarlijke situaties ont-
staan voor fietsers doordat de breedte van de weg onvoldoende is. Daarnaast is er vrachtver-
keer, veelal afkomstig van de transportbedrijven gelegen aan de dijk, die de dijk gebruikt. Dit is
onveilig voor medegebruikers. i

I

i

i
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Naast de ontsluiting van aan de dijk gelegen woningen, bedrijfsgebouwen en percelen heeft de
Diefdijk ook nog een doorgaande verkeersfunctie van Asperen naar Gorinchem. Er zijn tevens
verschilende wegen aangesloten op de dijk waardoor de verkeersintensiteit van de dijk relatief
hoog is in het zuidelijke deel na de afslag naar Asperen.
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5 Technische ontwerpoplossingen en alter-

natieven

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden allereerst voor de verschillende faalmechanismen oplossingen aange-
geven waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden en de aanwezige
waarden. Vervolgens worden de technische basis beginselen aangegeven. Tot slot worden er
op basis van de mogelijke oplossingen en technische basis beginselen vier alternatieven be-
sch reven, te weten:
. economisch alternatief;
. cultuurhistorischllandschappelijk alternatief;

. ecoiogisch alternatief;

. meest milieuvriendelijk alternatief.

De ingrepen van de alternatieven worden per traject beschreven, Bijlage 6 geeft een duidelijke
kaart waarop de dijkpaalnummers zijn weergegeven.

Het voorkeursalternatief van de initiatiefnemer wordt nog niet beschreven. Dit alternatief wordt
in het MER uitgewerkt op basis van de effectbeschrijving van de verschilende ingrepen per lo-
catie, zodat het voorkeursalternatief na de afweging van de voor- en nadelen duidelijk is.

5.2 Ontwerp principes

5.2,1 Technische ontwerp oplossingen
Bij min of meer gelijke omstandigheden zal zo veel mogelijk gekozen dienen te worden voor
gelijke oplossingen om de dijkverbetering te realiseren. Hieronder worden de technische ont-
werp oplossingen gegeven voor dijkverbeteringingrepen:.
. binnenwaartse stabiliteit:

o Grondoplossing;

- binnendijkse aanberming; A1
o Technische oplossingen:

- lange verankerde damwand in berm/kruin; A2
- korte damwand; A3

INSIDE oplossingen; A4
*Mixed in place (mengen grondkolom met kalk voor extra stabiliteit);
*Dijkvernageling (verbeteren stabiliteit met nagels);
*Expanding columns of dijkdeuvels (verbeteren stabiliteit met opblaasbare on-
dergrondse constructies);

. buitenwaartse stabiliteit:
o Grondoplossing +:

- structureie verbetering; B1
o Technische oplossingen

- damwand in het buitentalud tussen buiten kruinlijn tot in buitentalud/buitenteen; B2
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. piping:
o Grondoplossing:

klei aanbrengen voorland; C1
klei aanbrengen achterland of bermverlenging achterland; C2

o Technische oplossing

- binnendijks scherm; C3

. verschuiving dijkprofiel; D.

Deze ontwerpoplossingen worden in de volgende tekst toegelicht.

Sinnenwaartste stabilteit
A 1. Binnendijkse aanberming

Binnendijks

(Noord-Westzijde)
Buitcldi¡ks

(Zuid-OoSt:1jde)- ~ .

Binnendijks

(Noord-Westzijde)
Linpe

Toelichting: Bermverlenging ter plaatse van de deeltrajecten met een groot stabiliteitstekort en
waar voldoende vrije ruimte beschikbaar is.

A2.1 Lange verankerde damwand in berm (i. V.m. bebouwing)

B~lt~diJks- .
(Noord-OostzlJde)

Binnendijks

(Zuid-Westzijde)
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A2.2 Lange verankerde damwand in berm (i.v.m. bebouwing)

Binnendijks

(2 uid-West2ijde)
BultenalJkS

(Noord-Oost21Jde .

ioeiicming: I er piaarse van oe oeeirrajecien mei een siaoimeirSieK.Orr en waaraevoiie ~iaag ge-

legen) bebouwing enlof hoge natuurwaarden, waar een aanberming of korte damwand onmo-
gelijk is.

A3. Korte damwand i.v.m bebouwing

Binnendijks

(Noord-West2ijde)

Toelichting: Korte damwanden kunnen zeer voordelig zijn ten opzicht van een lange verankerde
damwand. Voorwaarde voor toepassing van de korte damwand is dat de ondiepe stabiliteit (op-
pervlakkig) voldoende is verzekerd, of dat dit op relatief eenvoudige wijze is op te lossen door
beperkte maatregelen in grond.

A4. INSIDE oplossingen
Alternatieven ten opzichte van een traditionele verbeterde aanberming in grond en damwanden
zijn expanding colums (dijkdeuvels), mixed-in-place-kolommen of dijkvernageling. Deze INSIDE
oplossingen kunnen uitgevoerd worden bij wielen, bij bebouwing (met voldoende werkruimte om
de INSIDE oplossingen aan te brengen) en voor situaties waar het behoud van het talud van
belang is. De innovatieve oplossingen kunnen vanaf de kruin worden aangebracht, waarbij ver-
flauwingen van taluds, of aanbermingen langs de teen van de dijk niet meer nodig zijn. Voor-
deel van de oplossingen is dat geen stremming in grondwaterstroming optreedt.

Voor deze oplossingen geldt dat ze bij dijkverbetering nauwelijks toegepast zijn en er daarom
een extra risicofactor aanwezig is.
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B. Buitenwaardse stabilieit
81. Structurele verbetering lnadruk: Zuiderlingedijk) door buitendijkse aanberming in combinatie
van toepassing van granuiight en drainage.

Binnendijks

(Noord-Westzijde) 120

,;.~t~~¥*;~~ft.~r; .

Buitendijks

(Zuid-Oostzijde)

STRUCTUELE VERBETERING BUITENDIJKSE
STABILITEIT (ZUIDERLINGEDIJK)
(Buitendijks, onder normale omstandigheden = géén hoogwater buitendijks)

Toelichting: Ter piaatste van vervormingen, vooral op de Zuiderlingedijk Voor gedetailleerde
informatie zie Geodelft, Vervormingen Nieuwe Zuiderlingedijk, concept augustus 2007.

82. Damwand in het buitentaiud tussen buiten kruinlijn tot in buitenteen
Deze te plaatsen bij buitendijkse waardevolle elementen. Zie voor principe tekening A2.2 met
een spiegeling van de damwand van de binnenkruinlijn naar de buitenkruinlijn.

c. Piping

C1. Klei aanbrengen voorland

Binnendijks

(Noord-Westzijde)

Toelichting: Ter plaatse van de deeltrajecten met een piping-probleem en vrij beschikbare vrije
ruimte. Waar ingraven in het voorland in den droge mogelijk, is klei-aanvulling verdiept in princi-
pe mogelijk. De ingreep is na uitvoering dan niet of nauwelijks zichtbaar waardoor tegemoet
wordt gekomen aan de iandschappelijke en cultuurhistorische waarden.
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C2. Klei aanbrengen achterland of bermverlenging achterland

Binnendijks

(Noord-Westzijde)
B-uitend¡i;
(Zuid-Oostzi¡de)

Ef,ll~~~fl_K""41'1';"-';'''BIPING'''KEElA;BRENGEN'A.ôHæEREANÐ",-o;;J

~~~'~~.;it1l~~~tt~~¡:!§tl~%t~~~~~~;~~~~~î%~~~~lt~~~J1~~~1;~'~~~l~;~~e£t~~~~~;1iilli~~~~W;

Toelichting: Ter plaatse van de deeltrajecten met een piping- en opdrijfprobleem en de onmoge-
lijkheid klei in het voorland aan te brengen zoals hoge natuur- cultuurhistorische- enlof archeo-
logische waarden. In geval van opdrijfgevaar is ingraven van een noodzakelijke klei-aanvullng
niet mogelijk, en dient de berm een zekere minimale (aflopende) hoogte te bezitten.

C3. Binnendijks scherm

Binnendijks

(Noord-Westzijde) Buitendijks

(Zuid-Oostzijde)

--------------------------1

_J
1--
,- ......._._------.+----....._-_.

PIPING: BINNENDIJKS SCHERM

Toelichting: Toepassen bij deeltrajecten met een piping-probleem t.p.v. bebouwing of hoge na-
tuur- cultuurhistorische- enlof archeologische waarden (zoals een waterpartij).

D. 'Verschuiving' dijkprofiel
Hierbij wordt een bestaande watergang ingebermd en verplaatst naar de buitenzijde in de bui-
tendijkse kant. Hierdoor is aanberming van de dijk mogelijk waardoor de binnen- en buitendijkse
stabiliteit verbeterd wordt. Daarnaast wordt er een vergroting van de waterberging gerealiseerd
en gecombineerd met natuurontwikkeling langs de hoofdwatergang buitendijks.

5.2.2 Technische basisbeginselen specifiek voor ontwerp Diefdijklinie verbetering

Waar mogelijk en verantwoord (in verband met het opdrijven afdekkend klei pakket ) wordt bij
een geotechnisch noodzakelijke aanberming (oplossing in ~rond) om landschappelijke, cultuur-
historische redenen de volgende rang volgorde gehanteerd :
1, bermverhoging tot maximaal 0,5 á 1,5 m ten opzichte van de huidige bermhoogte (resulte-
rend in oude oorspronkelijke aangelegde hoogte of een beperkte bermverhoging);
2. bermverlenging, zonodig met slootverlegging.

i Opgemerkt wordt dat de autonome zetting van de overal aanwezige huidige binnenberm in de orde van

0,3 tot 0,5m bedraagt t.o.v. de oorspronkelijke aanleghoogte van de binnenbenn in het verleden. De
krinhoogte daarentegen is door regelmatig wegonderhoud grotendeels op hetzelfde niveau gebleven.
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In waterpartijen zal hierbij het einde van de berm onder een flauw talud moeten worden afge-
werkt (mogelijkheid voor een natuurvriendelijke oever in een wiel). Het stroomvoerend of water-
bergend rivierbed van de Linge zal waar nodig moeten worden gecompenseerd, dit is een in-
grijpende maatregel.

Een verbetermaatregel met stalen damwanden, of een vergelijkbare oplossing om meer tege-
moet te komen aan de cultuurhistorisch enlof landschappelijke belangen, is mogelijk wanneer:
. dit tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten realiseerbaar is (vergeiijk de kostenraming

in bijlage 7);
. hierdoor waardevolle elementen (cultuurhistorisch/landschappelijk en ecologisch) worden

behouden;
. versterking van waardevolle elementen mogelijk is.

5.3 Alternatieven

5.3.1 Nulalternatief als referentiekader

Het nulalternatief is de situatie waarbij geen verbeteringen plaatsvinden. Dit alternatief voldoet
dus niet aan de technische eisen. Voor het ontwerpen van de alternatieven is de uitgangssitua-
tie (het nul alternatief) van belang omdat de heersende waarde van deze dijk behouden moet
worden. Het nulalternatief wordt dus als referentiekader gezien. Het nulalternatief is in zijn
waarden al beschreven in Hoofdstuk 4 en wordt in beleidskaders weergegeven in Hoofdstuk 3.

5.3.2 Economisch alternatief
Het economische alternatief heeft naast de hoofddoelstellng (het versterken van die Diefdijkli-
nie) de nevendoelstelling dat de Ingreep zo economisch en duurzaam mogelijk wordt uitge-
voerd. In principe houdt dit in dat aanberming van grond bij dit alternatief zeer gewenst is en
enkel bij huizen een damwand geplaatst zal worden. Het zou eventueel kunnen dat een korte
damwand geplaatst kan worden in principe in dezelfde deeltrajecten waar een lange verankerde
damwand is beoogd. Geotechnisch gezien is deze innovatieve oplossing echter niet overal mo-
gelijk enlof effectief. Een korte damwand kan geplaatst worden waar een noodzakelijke aan-
berming in het zomerbed van de Linge niet inpasbaar of acceptabel is. Hetzelfde geldt voor de
buitendijks gelegen Culemborgse Vliet. Daarom is bij het economisch alternatief ook steeds
vermeld welke andere oplossing ter plekke mogelijk zou zijn. Dit is ook aangegeven op de bij-
gevoegde tekeningen. In volgende paragrafen is dit ook in tabelvorm uitgewerkt voor de andere
alternatieven (cultuurhistorlsch/landschappelijk en ecologisch).

Uitgaande van het economische alternatief zullen de in tabel 5.1 genoemde ingrepen2 plaats-
vinden.

Van Op

Tabel 5,1 

Tot Op Veilg~
heidsfactor
stabiliteit
of tekort
aan pi ping
lengte L

0,78 -0,86

Principe OpM I aanmerkingen

Op 1 +

140m

Op 6 +

190m

Op 1 +

140m

Op 6+

190m

0.78 -0,86

Stabiliteit

Binnenwaarts:
Berm

Lange veranM

kerde damM

wand (ivm

bebouwing)

. Behoudens ter hoogte van (boerderij.) bebouwing en woningnrs.: 13,30,28,25,24,
23 (=problematisch gezien ligging direct aan binnenteen), 22, 21 en 20

. Ter plaatse van boerderij (tussen Dp 2,5 en Dp 3,0) woningnr.13, 30, 28.

. Bebouwing direct aan binnenteen: nrs. 25, 24, 23, 22, 21 en 20

2 De aangegeven oplossingen geven een optimale mogelijkheid aan, andere varianten kunnen ook eventu-

eel toegepast worden.
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Van Cp Tot Op Veilg- Principe Op-I aanmerkingen
heidsfactor
stabilteit
oftekort
aan piping
lengte L

Op 1 + Op2 + L verschil = Klei aan bren- . Let op aanwezige sloten in het voorland en de groepsschuilplaats (sparen)
160m 70m 37,1 (met gen voorland . Geotechnische grond profielen beschouwen.

berm)
Op 9 + Op 9 + L verschil = Klei aanbren- . Geotechnische grondprofielen beschouwen
40m 180m 39,6 gen voorland

Op 14 Op 15 + 0,86 -0.93 Stabiliteit . Binnendijks verleggen watergang, met minimalisering van eventueel aanvullende
170m Binnenwaarts: bermverhoging. Maatwerkoplossingen ter hoogte van woningnr.: 32, 30, 27, 26, 24,

Berm 23 en 22.

Op 14 Op 15 + 0.86 -0.93 Lange veran- . Alleen toepassen indien verleggen watergang + aanvullende bermverhoging niet
170m kerde dam- inpasbaar is (=onwaarschijnlijk).

wand (ivm . Maatwerkoplossingen ter hoogte van woningnr.: 32, 30, 27, 26, 24, 23 en 22.
bebouwing) . Aandacht voor hoogstamappels- en -perenbomen.

. Aanbrengen evt noodzakelijke damwand is problematisch i.v.m. ligging woningen

tegen binnenteen (trilingsvrij inbrengen).
Op 18 Op 19 + 0.85 -0.89 Stabiliteit . Aanberming tussen de verhoogd liggende woningen 14 en 16 (hoogte checken)

20m Binnenwaarts:
Berm

Op 18 Op 19 + 0.85 -0.89 Lange veran- . Alleen ter plaatse van (te checken laag gelegen) woningnrs.: 11, 12 en 13. Buiten-
20m kerde dam- dijkse verzwaring is nagenoeg onmogelijk i.v.m. grote watergang aan de buitenteen.

wand (ivm

bebouwing)

Op 18 Op 19 L verschil = Klei aanbren- . Zeer moeiljk in verband met grote watergang in voorland
45 m (zon- gen voorland

der berm)

Op 18 Op 19 L verschil = Kwelscherm . Binnendijkse combinatie mogelijk met stabiliteitsscherm (verlengen van constructie-
45 m (zon- ve damwand)
der berm of
scherm
binnen)

Op 22 + Op 22 + 0.89 -0.93 Stabiliteit . Aanberming alleen ter plaatse van waterpartij (Wiel van Bassal Schoonrewoerdse
120m 180m Binnenwaarts: wiel) direct aan de aanwezige binnenberm.

Berm . Het Wiel van Bassa is een Natuurreservaat.

. Bermverhoging tot maximaal 0,5 m ten opzichte van de huidige berm hoogte 

. Bermverhoging achterwege laten Lg.v. hoogstamfruit, in combinatie met compensa-

tie door nieuwe aanplant
Op23 + Op25 0,89 -0.93 Stabiliteit . Berm bestaat uit onderwater aanvulling
170m Binnenwaarts:

Berm

Op 23 + Op24 L verschil = Klei aanbren- . Geotechnische grondprofielen beschouwen
170m 41,6 - gen in voor- Alternatief

berm voor land . Aangepaste aanberming in wiel met grof zand kan ook piping voorkomen (gecontro-
stabiliteit = leerde uitstroming)
29,6

Op 29 Op 29 + L verschil = Klei aanbren- . In geval van bomen-verwijdering in het voorland toegestaan.
100m 44,6 gen voorland . Geotechnische grondprofielen beschouwen

. Bij woning 32 maatwerk aanpassing

Op 29 Op 29 + L verschil = Kwelscherm . Bij woning 32 over 25 m i.p.v. kleilaag
100m 44,6

Op 29 + Op 32 + 0,83 -0.89 Stabiliteit . Verleggen watergang met aanvullende aanberming.
180m 150m Binnenwaarts: . Ter plaatse van woningnrs. 22, 20 en 19A waar nodig een damwandscherm.

Berm
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Van Op Tot Op Veilg- Principe Op-¡ aanmerkingen
heidsfactor
stabiliteit
of tekort
aan pi ping 

lengte L
Op 29 + Op 32 + 0.83 -0.89 Lange veran- . Alleen ter plaatse van woningnrs. 22, 20 en 19A waar aanbermen onmogelijk is.
180m 150m kerde dam-

wand (ivm

bebouwing)
Op 32 + Op 33 + L verschil = Binnendijks . Kleilaag i.v.m. grote watergang zeer moeiljk
210m 60m 36,6 scherm
Op 35 Op 36 . Aanpassen in bestemmingsplan door dit traject als waterkerende dijk te bestemmen
Op 35 + Op 38 + Binnen 0,87 Structurele . Verschuiving dijkprofiel t.b.v. verbetering binnen- en buitendijkse stabiliteit + verg ro- 

030m OOOm verbetering ting van de waterberging gecombineerd met natuurontwikkeling langs de hoofdwa-
buitendijkse tergang (zie oplossing 0).
stabiliteit: . Watergang verleggen met vergroting nat oppervlak t.b.V. vergrote berging met na-

Op 36 + Op 36 + Buiten 0,74 Verschuiving tuurontwikkeling door toepassen van flauwe 1:6 taluds.
OOOm 405m - 0,80 (bij Oijkprofiel . Bebouwing blijft volledig gespaard met een vergroot woongenot door deels afgraven

val na van bestaande dijk, welke als berm gaat fungeren. Hierdoor is ruimte voor een vrij~
hoogwater) liggend doorgaande binnendijkse fietspad en is sprake van een ruimer uitzicht en

ontsluiting voor de binnendijkse bewoners.

. Het achterwege laten van de gedeeltelijke afgraving is geotechnisch gezien niet
Op 38 + Op 38 + Binnen 0,93 Binnendijkse logisch, maar in principe wel mogelijk.
OOOm 140m berm Opmerking

. In verband met onvoldoende stabilteit van het binnentalud over het traject Op 35
+30m tot Op 38 +140m dient de verschuivingoplossing geleidelijk afgebouwd te

worden (of over te gaan naar een binnendijkse aanberming) over de 2 aangrenzen-

de trajecten Op 35 + 30m tot Op 36 (noordelijk) en Op 37+50m tot Op 38 +140m

(zuidelijk).
Alternatieve oplossing (in kostenraming bijlage 7)
. Een oplossing met stalen damwanden, als kistdam-constructie is hier in principe

ook mogelijk zijn, echter zonder de hierboven genoemde voordelen, wel blijft beeld

van de Oiefdijk beter in stand

Op 42 + Op 44 + L verschil = Klei aanbren- . Behoudens ter plaatse van buitendijkse waterpartij (Op 43 + 160 - Op 44) bij Fort
20m 40m 31,6 gen voorland Asperen en bij huis nr. 25, incl. afrit

. Geotechnische grond profielen beschouwen

. Let op groepsschuilplaatsen

Op 42 + Op44 + L verschil = Binnendijks . Alleen ter plaatse van buitendijkse waterpartij bij Fort ¡ Asperen.
20m 40m 28 scherm
Op 53 + Op 61 + 0,80 - 0,74 Structurele . Over de Zuiderlingedijk is eerder over een deeltraject (Op 58 + 130 - Op 60 + 220)
140m 060m buiten verbetering ook buitendijks rond 1997 een berm aangebracht, dit inspelend op de buitendijkse

buitendijkse instabiliteit en ernstige verkeersonveilige wegverzakkingen onder normale omstan-
stabiliteit digheden (= niet inunderen).

. Reductie van vervormingen van de Nieuwe Zuiderlingedijk van het aangrenzende

(nog niet verbeterde) traject middels verdergaande gewichtsreductie van de weg-
fundering + introductie van drainage. Een minimalisatie van de aanberming zal wor-

den nagestreefd om tegemoet te komen aan de landschappelijke en cultuurhistori-

sche belangen.

. Een technische studie naar de mogelijkheden hiertoe is recent gerapporteerd
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Van Dp Tot Op Veilg- Principe Op-I aanmerkingen
heidsfactor
stabiliteit
of tekort 

aan piping
lengte L

Op 61 + Op 66 + 0.69 -0,79 Stabilteit . Voorland van betekenis ontbreekt tussen Op 61 + 050m en Op 65
050m 180m Binnenwaarts: . Bermverhoging tot maximaal 1,0 m ten opzichte van de huidige bermhoogte

Berm . Bermverlenging onder 1 :20.
. Vergrote en flauwere oeverzones (onder 1 :6) ten opzichte van bestaande situatie

(flauwer dan op bijgevoegde dwarsprofiel tekeningen)
. Berm binnendijks van Op 65 - Op 66 + 180m rond de hoger gelegen woning 2 en bij

Op 66 + 040m
. Compensatie stroomvoerend zomerbed en bergend winterbed aan de rechteroever

of elders binnen de Linge.

Op 61 + Op65 0,69 - 0,79 Stabiliteit . Damwand in binnenteen om stroomprofiel Linge te sparen
050m binnenwaarts:

Damwand

Op 67 + Op68 + L verschil = Klei aanbren- . Aan de zuidzijde, rond woningen 59, 61 en 65 maatwerk oplossing
180m 70m 28.6 gen voorland

Op 67 + Op 68 + L verschil = kwelscherm . I.v..m. woningen 59, 61 en 65 kwelscherm in buitenteen tussen Op 67 + 180m en
180m 70m 28.6 Op 68 + 040m
Op 71 + Op 75 0.86 -0.90 Stabiliteit . Als bij Op 61 + 50m tot Op 66 + 180m (berm deels in Linge)
140m Binnenwaarts: . Rond woningen 10 en 12 hoger maaiveldniveau

Berm . Over 74 tot 74+130m gecombineerd met verlengde pipingberm (bermlengte contro-

leren: Liotaalnodig = 70m) en van Op 70 - Op 73 + 160m (LlotaalnOdig = 81m)

Op 70 Op 73 + L verschil = Klei aanbren- . Rond diverse woningen maatwerk oplossingen
160m 23,6 tot gen voorland

20,6m

Op 74 Op 74 + L verschil = Klei aanbren- . Rond diverse woningen maatwerk oplossingen
130m 29,6m gen in voor-

land

Op 70 Op 73 + Zie hiervoor Lange veran- . Gecombineerd damwandscherm t.b.v. maatregel tegen piping en stabiliteit binnen-
160m kerde dam- waarts

Op 74 Op 74 + Zie hiervoor wand (i.v.m. . Geen aantasting stroombed Linge
130m bebouwing) . Geen aanpassingen in en rond woningen

Op 78 + Op 81 + 0.76 - 0,85 Stabiliteit . Voorland van betekenis ontbreekt van Op 78 + 080m tot Op 79m en Op 81 + 030m
080m 400m en Binnenwaarts: tot Op 81 + 400m

0,88 -0,92 Berm . Aanberming tussen (verhoogd liggende) woningen over deeltraject met voldoende

voorland.
. Gecombineerd stabiliteits-/pipingscherm mogelijk over deeltrajecten waar de water-

kering een schaardijk is (Op 79 + 030m - Op 79 + 140m en Op 81 + 030m - Op 81
+ 190m)

. Van Op 79 + 030m - Op 79 + 140m mogelijk damwandscherm in wiel als alternatief

voor berm
. Van Dp 81 + 190m - Op 81 + 400m mogelijk damwandscherm in Linge als alterna-

tief voor berm (stroom profiel sparen)

Op 80 + Op 81 + L verschil = Klei in voor- . Rond diverse woningen maatwerk oplossingen
70m 190m 12,6 tot iand

20,6m

Op 80 + Op 81 + L verschil = Lange veran- . Gecombineerd piping-/stabiliteitsscherm binnendijks mogelijk, in aansluiting op
070m 190m 12,6 tot kerde dam- stabiliteitsschermen tussen Op 81 + 190m en Op 81 + 400m

20,6m (met wand (ivm

berm of bebouwing)
scherm

binnen)
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5.3.3 Cultuurhistorisch/landschappelijk alternatief

Het cultuurhistorischllandschappelijk aiternatief heeft als nevendoelstelling dat de dijkverbete-
ring de cultuurhistorie en het landschappelijke schoonheid van de dijk moet behouden, danwel
versterken. Dit is uit te drukken in de volgende uitgangspunten, die afkomstig zijn uit het rapport
Dijkversterking Diefdijklinie, Schetsontwerp vanuit landschappelijk - cultuurhistorisch perspectief
document van Ronaid Rietveld Landschapsarchitectuur (2007) en de Schone slaper - Hollands
hoop in bange dagen, Cultuurhistorisch advies voor de verbetering van de 'Diefdijklinie' door
RAAP Archeologisch Adviesbureau B.v (2007).

. Waarborging op meerdere punten van openheid van uitzicht naar het oosten ten opzichte
van een verdichting naar het westen.

. Stabiliteit middels damwanden of vergelijkbare oplossing zoals bijvoorbeeld Mixed in place

(selectief te plaatsen) aan de Gelderse zijde.
. Piping bestrijden middels selectief te plaatsen scherm of grondaanvullngen.

. Bij besluit tot aanberming keuzes laten bepalen door waardering van landschappelijke ele-

menten en mate van repareerbaarheid van toegebrachte schade.
. Aardkundige monumenten die typerend zijn voor Nederland dienen te allen tijde te worden

behoed voor schade door aanberming. Ook aantasting van uitgedijkt land dient bij voorkeur
te worden voorkomen. Selectief behoud en versterking behoren ook tot de mogelijkheden.

. Waar aantasting onvermijdelijk lijkt altijd proberen de aanberming te integreren in het uitge-
dijkte land, bijvoorbeeld door getrapte aanleg en aanplant hierop van riet en wilgen. Verlies
van uitgedijkt land en spekdam relicten compenseren door herstel van elders verdwenen uit-
gedijkte landen of spekdammen. Het sparen van wielen en uitgedijkt land verdient de voor-
keur boven behoud van fruitbomen. Te meer, omdat reparatie van schade door bomenkap
sneller gaat dan herstel van schade van uitgedijkt land. Terwijl schade aan wielen alleen kan
worden gerepareerd door de gestorte grond weer schepje voor schepje uit het wiel te halen,
totdat de oorspronkelijke wielbodem weer tevoorschijn komt. Bij bermophoging blijft het bo-
demarchief echter gespaard.

. Het maken van lange bermen bij wielen om fruitgewas op dijktaludlberm te ontzien, wordt
niet aangeraden. Het eeuwen oude dijkbeloop met dijkversterkingen moeten zoveel mogelijk
worden gevolgd.

In navolgende tabel 5.2 zijn de ingrepen3 beschreven die noodzakelijk worden geacht in een
cu Ituurh istorisch/landschappel ij k alternatief,

3 De aangegeven oplossingen geven een optimale mogelijkheid aan, andere varianten kunnen ook eventu-

eel toegepast worden.
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Tabe/5.2
Van Op Tol Op Veilg- Principe Op I aanmerkingen

heidsfactor
stabiliteit
of tekort
aan piping

lengte L

Op 1 + Op6+ 0.78 -0,86 Stabiliteit . Bermen tussen bebbouwing aanbrengen (vaak lage bermnen of maaiveld aanvul.
140m 190m Binnenwaarts: lingen)

Berm of dam. . Damwanden ter hoogte van (boerderij-) bebouwing en woningnrs. 13, 30, 28, 25, 24
wand en 23 (=problematisch gezien ligging direct aan binnenteen), 22, 21 en 20

. Inpassen van relicten van geschutsbanketten op het binnentalud van de Oiefijk:

scherpere profilering of herstel van de aarden hoogten bij Dp DO, Op 01 en Dp 02 +

050m
. Bij besluit tot verdere aanberming oplossingen zoeken in maatwerk. Waar veel fruit-

cultuur op de berm te vinden is en uitgedijkt land verdwenen is, kiezen voor langere

berm maar wel moeite doen om spekdam te visualiseren en een deel van de nieu-

we berm aan te wenden tot herstel van het gezicht van uitgedijkt land, compleet met

sloten. Waar weinig of slechts jonge fruitbomen op de steunberm staan en rond het

uitgedijkte land nog gave watergangen en rietpartijen liggen, kiezen voor bermver-

hoging om aantasting van uitgedijkt land te vermijden

Op 1 + Op2 + L verschil = Klei aanbren- . Let op aanwezige sloten in het voorland
160m 70m 37,1 (meI gen voorland . Geotechnische grond profielen beschouwen

berm of . Inpassing van relicten van geschutsbanketten op het binnentalud van de Diefdijk bij
scherm Dp 02 + 050m; scherpere profilering of herstel van de aarden hoogten
binnendijks) . Bij toepassing van klei-aanvullng is een verzachtende omstandigheid dat het maai-

veld niet of amper wordt opgehoogd. Hierdoor wordt de herkenbaarheid van de

groepsschuilplaatsen niet aangetast. Wel bedacht zijn op mogelijke aanwezigheid

van relicten van loopgraven, borst- en rugweringen of van militaire activiteit hierom.

trent. Gelegenheid van klei.aanvullng te baat nemen om in de nabijheid een loop-

graaf van een groepsnest te herstellen/visualiseren
. Bij klei- aanvullng een oude watergang inpassen door deze te voorzien van kleioe-

vers en -bodem. Bij onontkoombaarheid van demping: levende have uit watergang

verhuizen
. Watergang langs dit traject weer het gezicht geven van uitgedijkt land, met wilgen of

rietpartijen; wel waarborging van toepassing laag opgaand groen wegens behoefte

aan uitzicht over voormalige inundatiekom
Op 9 + Op9+ L verschil = Klei aanbren- . Geotechnische grondprofielen beschouwen
040m 180m 39,6 gen voorland . Klei-aanvullng even benoorden het Stokviswegje zodanig uitvoeren dat het ge-

boomte langs de dijkteen en de Goilbergdinger Wetering worden gespaard

. Wegens leesbaarheid middeleeuwse kavelpatronen ook toezien op inpassing van

een schuin op de dijk gelegen watergang
Op 14 Op 15 + 0.86 -0.93 Lange veran- . Wiel buitendijks is een aardkundig monument dat typerend is voor Nederland

HOm kerde dam- . Watergangen door scherm te sparen
wand binnen- . Huizen met erven/tuinen te sparen
dijks

Op 18 Op 19 + 0,85 -0,89 Lange veran. . Watergang en huizen zijn binnendijks aanwezig die hoge waarden hebben
20m L verschil = kerde dam- . Grote watergang buitendijks sparen door damwand voor pipinggevaar te verlengen

45m wand
Op 22 + Op 22 + 0,89 -0.93 Evt. lange . Het aanwezige wiel en natuurreservaat hebben hoge waarden, maar aanberming
120m 180m verankerde zeer gering en hoogstam bomen zijn te sparen

damwand
Op 23+ Op 25 0.89 -0.93 Evt. lange . Het aanwezige wiel en natuurreservaat hebben hoge waarden, maar bermen liggen

I
HOm verankerde onder water en hoogstam bomen zijn te sparen

I
damwand . Door de damwand langer te laten zijn, kan dit ook een oplossing zijn voor het heer-

sende piping probleem tussen Op 23 + 170m en Op 24
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Van Op Tot Op Veilg- Principe Op I aanmerkingen
heidsfactor
stabiliteit
oflekort
aan piping

lengte L

Op 23 + Op 24 L verschil == Klei aanbren- . Zie Dp23 + 170 tot Dp25 voor kwelschemi, daardoor hoeft er dan buitendijks geen
HOm 29,6 (met gen voorland, klei aangebracht te worden

berm of of kwelscherm

scherm) binnendijks
Op 29 Op 29 + L verschil == Buitendijks . Bij toepassing buitendijks pipingscherm kan situatie bij woning 22 worden gehand.

100m 44,6 kwelscherm haafd, alders klei ingraven

(deels)
Op 29 + Op 32 + 0.83 -0,89 Lange veran- . Om de woningen 22, 20 en 19A en het uitgedijkte land in stand te houden, elders
180m 150m kerde dam- lage aanberming en soms sloot omleggen

wand
Op 32 + Op 33 + L verschil == Buitendijks . Damwand om grote watergang te kunnen handhaven
210m 060m 36,6 scherm
Op 35 Op 36 . Aanpassen in bestemmingsplan door dit traject als waterkerende dijk te bestemmen
Op 35 + Op 37 + 0,80 buiten Damwand . Het middeleeuwse dijkbeloop moet in stand gehouden worden bij de Culemborgse
100m 170m kruin en dam- Vliet (Op 36 tot 37,5)

wand teen . Bij huizen 9/10 en 3/4 damwand om woningen met tuin te sparen

(evt, als kist- . Elders berm aanbrengen, ook van Op 38 tot Op 38 +150
dam construc-

tie)

Op42+ Op 44 + L verschil == Klei aanbren- . Berm aanbrengen, behoudens ter plaatse van buitendijkse waterpartij (Op 43 + 160
020m 040m 31,6 gen voorland, tot Op 44) bij Fort Asperen en afrit en huis 25 bij Op 38 + 150

of scherm . Geotechnische grond profielen beschouwen
. Let op groepsschuilplaatsen
. Een combinatie is denkbaar van een lichtelijk beneden en een lichtelijk boven het

maaiveld aangebrachte klei-aanvullng. Dit laatste hoeft niet te conflcteren met het

belang van de herkenbaarheid van de groepsschuilplaatsen doordat de bodem

sinds de oorlog aanmerkelijk is ingeklonken
. De voorgenomen ingreep is uit oogpunt van de archeologie te billjken indien het

graafwerk in de bodem wordt geminimaliseerd. Bij ingrepen dieper dan 30 cm -mv

aanvullend inventariserend archeologisch onderzoek laten doen in de vorm van kar-

terend booronderzoek (conform het vigerende AMZ-beleid van de gemeente Gel-

dermalsen)
Op 53 + Op 61 + 0,74 - 0,80 Mixed in place . Grienden, putten en rietlanden en vervaging van de relatie tussen de dijk en uitge-
140m 060m buiten of verankerde dijkt land, polderstructuur van Asperen en Heukelum zijn belangrijke elementen in

damwand het landschap die behouden moeten worden
. Over de Zuiderlingedijk is eerder over een deeltraject ook buitendijks rond 1997 een

berm aangebracht (Op 58 + 130 tot Op 60 + 220), dit inspelend op de buitendijkse

instabiliteit en ernstige verkeersonveilige wegverzakkingen onder normale omstan-

digheden (== niet inunderen)

. Op bais van recent gerapporteerde technische studie naar de reductie van vervor-

mingen van de Nieuwe Zuiderlingedijk van het aangrenzende (nog niet verbeterde)

traject, middels verdergaande gewichtsreductie van de wegfundering en aanbren-

gen van drainage in de fundering, streven naar een minimalisatie van deßanber-

ming om tegemoet te komen aan cultuurhistorische en landschappelijke belangen
Op 61 + Op 65 0,69 -0.79 Verankerde . Schaardijk moet in tact blijven
050m damwand . Stroomprofiel Linge sparen
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Van Op Principe Op I aanmerkingenTot Dp Veilg.
heidsfactor
stabiliteit
oftekort
aan piping
lengte L

0.69 -0.79Dp65 Dp66 +

180m

Stabiliteit

Binnenwaarts:

Berm

Dp 67 + Dp 68 + L verschil = Klei aanbren-
180m 70m 28,6 gen voorland/

kwelscherm

buitenteen
Dp 70 Dp 75 0.86 -0.90 Stabiliteit

liotaai nodig = Binnenwaarts:

66m Damwand

Dp 78 + Dp 82 + 0.76 -0.85 Lange veran-
80m 150m kerde dam-

wand /aanber-

ming

. Rond hoger gelegen woningen aanberming aanbrengen

. Bij besluit tot aanberming deze trapsgewijze uitvoeren en daarbij deels camoufleren

door aankleding als uitgedijkt land, zoals door aanplant van riet en wilgen. Zo nodig

compenserende maatregelen uitoeren om de kwaliteit van het uitgedijkte land te

bewaren, bijvoorbeeld door herstel van knotbomen, grienden, rietlanden en moe-

rassen op andere geschikte locaties. Ook streetbeelden opstellen ten behoeve van

maatregelen tegen sterke verlanding en totale verwildering van het uitgedijkte land

. Bij woningen 59, 61 en 65 kwelscherm toepassen, elders klei ingraven

. Uitgedijkt land en stroomprofiel van de Linge sparen

. Over Op 70 tot 73 + 160 en Op 74 tot 74+130m stabiliteitsscherm, gecombineerd

met verlengd kwelscherm

. Tussen Op 79 + 140 en 80 + 180 berm rond hoger gelegen woningen en klei in

voorland ingraven tussen Op 80 + 070 en 80 + 180

. Aanbrengen gecombineerd stabiliteits./ pipingscherm van Op 80 + 180 tot Op 81 +
180

. Van Dp 78 + 080 tot Op 79 en Op 81 + 040 tot 79 + 140 stabiliteitsscherm binnen-
dijks om stroomprofiel Linge te sparen

. Van Op 79 + 030 tot 79 + 140 stabiliteisscherm binnendijks om wiel te sparen

5.3.4 Ecologisch alternatief

In het ecologisch alternatief zullen de ingrepen van de dijkverbeteringen zodanig zijn, dat eco-
logische waarden gespaard blijven, gemitigeerd of gecompenseerd worden. Het gaat niet om
soorten alleen, maar om biotopen die aangetast kunnen worden. Een aantasting kan zijn het
wegvallen van (locale) kwel door het slaan van een damwand. Of het kappen van een biotoop
zoals de knotwilgen biotoop van bv steenuilen, maar ook van epifytisch groeiende eikvarens.

Er is gebleken uit het ecologische iiteratuuronderzoek van Bureau Waardenburg (2007), dat het
plangebied beschermde en fiora en fauna van hoge waarde bevat. Het rapport geeft ook aan
dat de dijkverbetering relatief weinig effect heeft op flora en fauna, indien preventieve, mitige-
rende en compenserende maatregelen worden getroffen.

Echter, het rapport geeft aan dat het literatuuronderzoek grote leemten bevat en dat niet alle
data van het gehele Diefdijklinie gebied aanwezig zijn. Omdat het hieronder beschreven ecoio-
gisch alternatief gebaseerd is op het ecologische literatuur onderzoek van Bureau Waardenburg
(2007) wordt benadrukt dat het alternatief nader beschouwd moet worden als er een nader eco-
logisch veldonderzoek gedaan is.

De volgende uitgangspunten kunnen worden aangehouden:
- Boom rijen en bebouwing zijn voor vleermuizen een waardevol element in het landschap. Er
zai daarom getracht worden om de boomrijen zoveel mogelijk te behouden. Indien bomen ge-
rooid moeten worden, wordt van te voren gekeken naar de geschiktheid voor vleermuizen.
- De flora en fauna bij wielen en schaardijken heeft een relatief hoge waarde, Deze waarden
worden in stand gehouden door de keuze van de verbetermaatregel.
- In de meeste watergangen zullen beschermde soorten zitten die ook in het gebied rondom de
Diefdijklinie aanwezig zijn. Hierdoor kan er vanuit worden gegaan dat tijdelijke verstoringen of
verleggingen van watergangen acceptabel is.
- Plaatsen die vergraven worden zullen worden gernventariseerd op beschermde planten om
zonodig mitigatie of compensatie uit te kunnen voeren.
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- Bij inzicht in het exacte voorkomen van de grote modderkruiper kan bij de uitvoering maatwerk
worden geleverd. Het is van belang daar waar sloten gedempt worden de dieren te vangen en
te verplaatsen. Ook dient hier gecornpenseerd te worden. Dit geldt ook indien de hoeveelheid
kwelgevoede sloot afneemt.
- Effecten van het plaatsen van damwanden op de hoeveelheid kwel worden nagegaan en ge-
compenseerd.
- De ingrepen worden buiten het broedseizoen uitgevoerd.
- Bij ingrepen wordt rekening gehouden met vogelsoorten met een vaste rust- of verblijfplaats.
- Nesten en nestholtes van de groene specht, grote bonte specht, steenuil, bosuil, ransuil, sper-
wer en buizerd worden zo mogelijk niet aangetast.

In tabel 5.3 zijn de ingrepen' en opmerkingen laanbevelingen beschreven die noodzakelijk wor-
den geacht in een ecologisch alternatief, Deze ingrepen komen bijna geheel overeen met de
cultuurhistorischllandschappelijk alternatief en zijn niet allemaal in navolgende tabel nogmaals
weergegeven. De opmerkingen laanbevelingen zijn meer gericht op ecologie.

Op grond van de aanvullende veldinventarisatie kan het ecologisch alternatief in de MER-fase
mogelijk nog wijzigen,

rabe/5.3
Van Op Principe Op I aanmerkingenTot Op Veilg-

heidsfactor
stabiliteit
of tekort
aan piping

lengte L

0,78 -0,86Op 1 +

140m
Op6+
190m

Stabiliteit

Binnenwaarts:

Berml dam-

wand

Op 1 +

160m

Op 2 +

070m
L verschil =

37,1 (inc!.

berm)

Klei aanbren-

gen voorland

· Inpassen van relicten van geschutsbanketten op het binnentalud van de Diefijk:

scherpere profilering of herstel van de aarden hoogten

. Bij besluit tot verdere aanberming oplossingen zoeken naar maatwerk. Waar veel

fruitcultuur op de berm te vinden is en uitgedijkt land verdwenen lijkt, kiezen voor

langere berm maar wel moeite doen om spekdammen te visualiseren en een deel

van de nieuwe berm aan te wenden tot herstel van het gezicht van uitgedijkt land,

compleet met sloten. Waar weinig of slechts jonge fruitbomen op de steunberm

staan en rond het uitgedijkte land nog gave watergangen en rietpartijen liggen, kie-

zen voor bermverhoging om aantasting van uitgedijkt land te vermijden

. Het effect van de te dempen sloten moet onderzocht worden i.v.m. natuurwaarden

. Let op effect damwand op kwel

. Erven en beplanting bij huizen sparen

. Let op aanwezige sloten in het voorland

. Inpassing van relicten van geschutsbanketten op het binnentalud van de Oiefdijk;

scherpere profilering of herstel van de aarden hoogten

. Bij toepassing van klei-aanvulling vormt ditmaal een verzachtende omstandigheid

dat het maaiveld niet of amper wordt opgehoogd. Hierdoor wordt de herkenbaarheid

van de groepsschuilplaatsen niet aangetast. Wel bedacht zijn op mogelijke aanwe-

zigheid van relicten van loopgraven, borst- en rugweringen of van miltaire activiteit

hieromtrent. Gelegenheid van klei~aanvullng te baat nemen om in de nabijheid een

loopgraaf van een groepsnest te herstellen/visualiseren

· Bij klei aanvullng een oude watergang inpassen door deze te voorzien van kleioe-
vers en -bodem. Bij onontkoombaarheid van demping, levende have uit watergang

verhuizen

. Watergang langs dit traject weer het gezicht geven van uitgedijkt land, met wilgen of

rietpartijen; wel waarborging van toepassing laag opgaand groen wegens behoefte

aan uitzicht over voormalige inundatiekom

, De aangegeven oplossingen geven een optimale mogelijkheid aan, andere varianten kunnen ook eventu-
eel toegepast worden.
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Van Op Tot Op Veilg- Principe Op I aanmerkingen
heidsfactor
stabilteit
of tekort
aan piping

lengte L

Op 9 + Op9+ L verschil = Klei aanbren- . Klei aanvullng even benoorden het Stokviswegje zodanig uitvoeren dat het ge-
040m 180m 39,6 gen voorland boomte langs de dijkteen en de Goilbergdinger Wetering wordt gespaard

. Wegens leesbaarheid middeleeuwse kavelpatronen ook toezien op inpassing van

een schuin op de dijk gelegen watergang

Op 14 Op 15 + 0,86 -0.93 Lange veran- . Wiel buitendijks is een aardkundig monument dat typerend is voor Nederland
170m kerde dam- . Watergangen binnendijks door scherm sparen

wand . Erven en beplanting bij bebouwing sparen
Op 18 Op 19 + 0.85 -0.89 Lange veran- . Watergang en huizen zijn binnendijks aanwezig die hoge waarden hebben

020m L verschil = kerde dam~

38m wand
Op 22 + Op 22 + 0.89 -0.93 Lange veran- . Het aanwezige wiel en natuurreservaat hebben hoge waarden
120m 180m kerde dam- . Hoogstam fruitbomen sparen

wand
Op 23 + Op25 0.89.0.93 Lange veran- . Het aanwezige wiel en natuurreservaat hebben hoge waarden
170m kerde dam- . Door de damwand langer te laten zijn, kan dit ook een oplossing zijn voor het heer-

wand sende piping probleem (geen klei aanbrengen buitendijks)

Op 29 Op29+ L verschil = Buitendijks . Erf woning 22 sparen, denk om uitvoeringsrisisco op schade
100m 44,6 kwelscherm

Op 29 + Op 32 + 0,83 -0,89 Lange veran- . Om de woningen, het uitgedijkte land en de watergangen in stand te houden evt.
180m 150m kerde dam- damwand strekking vergroten

wand . Let op effect van damwand op kwel

Op 32 + Op 33 + L verschil = Buitendijks . On de grote watergang buitendijks te handhaven
210m 060m 36,6 scherm . Rekening houden met de groeiplaatsen van de vleeskleurige orchis

. Let op effect van damwand op kwel

Op 35 Op 36 . Aanpassen in bestemmingsplan door dit traject als waterkerende dijk te bestemmen

Op 36 Op Damwand . Het middeleeuwse dijkbeloop moet in stand gehouden worden
37+50 kruin en dam- . Culemborgse Vliet buitendijks handhaven

wand teen . Let op effect van damwand op kwel
(evt. als kist- . Evt. damwand strekking vergroten om binnendijkse watergangen te sparen
dam construc-

tie)

Op42 + Op 44 + L verschil = Klei aanbren- . Scherm ter plaatse van buitendijkse waterpartij (Op 43 + 160 tot Op 44) bij Fort
020m 040m 31,6 gen voorlandl Asperen en bij afrit en woning 25

buitendijks . Een combinatie is denkbaar van een lichtelijk beneden en een lichtelijk boven het
kwelschemi maaiveld aangebrachte klei-aanvullng. Dit laatste hoeft niet te conflcteren met het

belang van de herkenbaarheid van de groepsschuilplaatsen doordat de bodem

sinds de oorlog aanmerkelijk is ingeklonken

. De voorgenomen ingreep is uit oogpunt van de archeologie te billjken indien het

graafwerk in de bodem wordt geminimaliseerd. Bij ingrepen dieper dan 30 cm -mv

aanvullend inventariserend archeologisch onderzoek laten doen in de vorm van kar-

terend booronderzoek (conform het vigerende AMZ.beleid van de gemeente Gel-

dermalsen)

I
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Van Op Tot Op Veilg- Principe Op I aanmerkingen
heidsfactor
stabiliteit
of tekort
aan pi ping 

lengte L

Op 53+ Op 61+ 0,69 - 0,79 Berm buiten- . Over de Zuiderlingedijk is over een deeltraject ook buitendijks rond 1997 een berm
140m 060m dijksl stabili- aangebracht (dp 58 + 130 tot Dp 60 + 220), dit inspelend op de buitendijkse instabi-

teitsscherm liteit en ernstige verkeersonveilge wegverzakkingen onder normale omstandighe-

den (= niet inunderen)
. Reductie van vervormingen van de Nieuwe Zuiderlingedijk van het aangrenzende

(nog niet verbeterde) traject middels verdergaande gewichtsreductie van de weg-
fundering en aanbrengen van drainage in de fundering. Een minimalisatie van de

aanberming zal worden nagestreefd om tegemoet te komen aan de landschappelij-

ke! cultuurhistorische en ecologische belangen

. Beschermde vissoorten dienen uit de watergangen te worden gevangen en ver-

plaatst
. Aanwezighied van groeiplaats van de vleeskleurige orchis rond Dp 55 (scherm toe-

passen)
. Evt. strekking damwand vergroten om buitendijkse watergangen en plas! dras te

sparen
Op 61 + Op 65 0.69 -0.79 Verankerde . Schaardijk moet in tact blijven

050m damwand . Sparen oeverzone Linge

Op 65 Op66 + 0.69 -0.79 Stabilteit . Bij besluit tot aanberming deze trapsgewijze uitvoeren en daarbij deels camoufleren
180m Binnenwaarts: door aankleding als uitgedijkt land, zoals door aanplant van riet en wilgen. Zo nodig

Berm compenserende maatregelen uitvoeren om de kwaliteit van het uitgedijkte land te

bewaren, bijvoorbeeld door herstel van knotbomen, grienden, rietlanden en moe-

rassen op andere geschikte locaties. Ook streefbeelden opstellen ten behoeve van

maatregelen tegen sterke verlanding en totale verwildering van het uitgedijkte land
. Vergrote en flauwere oeverzones (onder 1 :6) ten opzichte van bestaande situatie en

bijgevoegde tekeningen

Op67+ Op68 + L verschil = Klei aanbren- . Om plas! dras te sparen evt. strekking damwand vergroten

180m 070m 28,6 gen in voor-

land! scherm

in buitenteen

Op 70 Op 75 0,86 -0,90 Stabiliteit . Schaardijk in stand houden
Ltoiaal nodIg = Binnenwaarts: . Oeverzone en stroomprofiel Linge handhaven
66m berm meest . Over delen schermdiepte vergroten i.v.m. pipinggevaar (geen klei buitendijks aan-

schermen brengen, waardoor plas! dras en watergangen worden gespaard)
. Let op evt. dempen van sloten op het effect op amfibieën en vissen
. Let op effect van damwand op kwel

Op 78+ Op 82 + 0.76 -0.85 Lange veran- . Aanbrengen gecombineerd stabilteits-! pipingscherm een de binnendijkse zijde

80m 150m kerde dam- . Let op effect van damwand op kwel
wand . Sparen oeverzone en stroomprofiel Linge

. Sparen oeverzone binnendijks wiel

. Sparen buitendijkse plas! dras en watergangen

5.3.5 Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)

Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) wordt in het MER opgesteld naar aanleiding van
de effectbeschrijving en beoordeling van de verschillende alternatieven.
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Van Op Tot Op Veilig- Principe Op I aanmerkingen
heidsfactor
stabiliteit
oftekort
aan piping
lengte L

Op 53 + Op 61+ 0,69 - 0,79 Berm buiten- . Over de Zuiderlingedijk is over een deeltraject ook buitendijks rond 1997 een berm
140m 060m dijks! stabil- aangebracht (dp 58 + 130 tot Dp 60 + 220), dit inspelend op de buitendijkse insta bi- 

teitsscherm liteit en ernstige verkeersonveilige wegverzakkingen onder normale omstandighe-

den (= niet inunderen)
. Reductie van vervormingen van de Nieuwe Zuiderlingedijk van het aangrenzende

(nog niet verbeterde) traject middels verdergaande gewichtsreductie van de weg-
fundering en aanbrengen van drainage in de fundering. Een minimalisatie van de

aanberming zal worden nagestreefd om tegemoet te komen aan de landschappelij-

ke! cultuurhistorische en ecologische belangen
. Beschermde vissoorten dienen uit de watergangen te worden gevangen en ver-

plaatst
. Aanwezighied van groeiplaats van de vleeskleurige orchis rond Op 55 (scherm toe-

passen)
. Evt. strekking damwand vergroten om buitendijkse watergangen en plas! dras te

sparen
Op 61 + Op 65 0,69 -0,79 Verankerde . Schaardijk moet in tact blijven
050m damwand . Sparen oeverzone Linge

Op65 Op 66 + 0.69 -0.79 Stabiliteit . Bij besluit tot aanbenning deze trapsgewijze uitvoeren en daarbij deels camoufleren
180m Binnenwaarts: door aankleding als uitgedijkt land, zoals door aanplant van riet en wilgen. Zo nodig

Senn compenserende maatregelen uitvoeren om de kwaliteit van het uitgedijkte land te

bewaren, bijvoorbeeld door herstel van knotbomen, grienden, rietlanden en moe-

rassen op andere geschikte locaties. Ook streefbeelden opstellen ten behoeve van

maatregelen tegen sterke verlanding en totale veiwildering van het uitgedijkte land
. Vergrote en flauwere oeverzones (onder 1 :6) ten opzichte van bestaande situatie en

bijgevoegde tekeningen

Op67 + Op 68 + L verschil = Klei aanbren- . Om plas! dras te sparen evt. strekking damwand vergroten
180m 070m 28,6 gen in voor-

land! schemi

in buitenteen

Op 70 Op 75 0,86 -0,90 Stabiliteit . Schaardijk in stand houden
Liotaai nodig = Binnenwaarts: . Oeverzone en stroomprofiel Unge handhaven
66m berm! meest . Over delen schermdiepte vergroten i.V.m. pipinggevaar (geen klei buitendijks aan-

schermen brengen, waardoor plas! dras en watergangen worden gespaard)
. Let op evt. dempen van sloten op het effect op amfibieên en vissen
. Let op effect van damwand op kwel

Op 78 + Op 82 + 0,76 -0.85 Lange veran- . Aanbrengen gecombineerd stablHteits-! pipingscherm een de binnendijkse zijde

80m 150m kerde dam- . Let op effect van damwand op kwel
wand . Sparen oeverzone en stroomprofiel Unge

. Sparen oeverzone binnendijks wiel

. Sparen buitendijkse plas! dras en watergangen

5.3.5 Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)

Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) wordt in het MER opgesteld naar aanleiding van
de effectbeschrijving en beoordeling van de verschillende alternatieven.
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Technische ontwerpoplossingen en alternatieven

5.4 Overzicht alternatieven: ingrepen per traject

Tabel 5.3 

Van Op Tot Op Economisch Landschappelijkl Cultuurhisto- Ecologisch
risch

Op 1 + Op 6 + Stabiliteit Binnenwaarts: Berm Stabiliteit Binnenwaarts: Berm Stabiliteit Binnenwaarts:
140m 190m Verankerde damwand bij bebou- Verankerde damwand bij be. Berm

wing bouwing Verankerde damwand bij

bebouwing
Op 1 + Op 2 + Klei aanbrengen voorland Klei aanbrengen voorland Klei aanbrengen voorland
160m 70m
Op 9 + Op 9 + Klei aanbrengen voorland Klei aanbrengen voorland Klei aanbrengen voorland
40m 180m

Op 14 Op 15 + Stabiliteit Binnenwaarts: Berm, Lange verankerde damwand Lange verankerde dam-
170m rond woningen inpassen5

wand
Op 18 Op 19 + Stabilieit Binnenwaarts: Berm Lange verankerde damwand Lange verankerde dam-

20m Klei in voorland ingraven Damwand als kwelscherm ver- wand
lengen Damwand als kwelscherm

verlengen
Op 22 + Op 22 + Stabiliteit Binnenwaarts: Berm Verankerde damwand Verankerde damwand
120m 180m aanvullen
Op23 + Op25 Stabiliteit Binnenwaarts: Berm Damwand Damwand
170m onder water
Op 23 + Op 24 Klei aanbrengen voorland Damwand als kwelscherm ver- Damwand als kwelscherm
170m lengen verlengen
Op29 Op 29 + Klei aanbrengen voorland, rond Buitendijkse onverankerde dam- Buitendijkse onverankerde

100m woning inpassen wand, zeker bij woning damwand, zeker bij woning
Op 29 + Op 32 + Stabiliteit Binnenwaarts: Berm Verankerde damwand Verankerde damwand
180m 150m Lange verankerde damwand bij

bebouwing
Op 32 + Op 33 + Klei in voorland Buitendijks scherm Buitendijks scherm
210m 60m
Op 35 + Op 38 Structurele verbetering binnen- Damwand als kistdam construc- Damwand als kistdam con-
050m en buitendijkse stabiliteit: Evt. tie structie

verschuiving dijkprofiel, of kist-

dam constructie en deels bemien

aan weerszijden van dijk

Op38 Op 38 + Binnendijkse berm Binnendijkse berm Binnendijkse berm
140m

Op 42 + Op 44 + Klei aanbrengen voorland, bij fort Klei aanbrengen voorland, bij fort Klei aanbrengen voorland,
020m 040m en woning kwelscherm en woning kwelscherm bij fort en woning kwel-

scherm
Op53 + Op 61 + Verbetering buitendijkse stabil- Mixed inplace! damwand Mixed in placef damwand
140m 060m teit door berm
Op 61 + Op 65 Stabiliteit binnenwaarts: veran- Verankerde damwand Verankerde damwand
SOm kerde damwand i.V.m. Linge

Op 65 Op 66 + Stabiliteit binnenwaarts: berm Stabilteit binnenwaarts: berm Stabiliteit binnenwaarts:
180m berm

Op67 + Op 68 + Klei aanbrengen voorland, inpas- Klei aanbrengen voorland, Klei aanbrengen voorland,
180m 070m sen rond woningen scherm i.v.m. bebouwing scherm i.V.m. bebouwing

I
Op 70 Op 75 Stabiliteit Binnenwaarts: berm Stabiliteit Binnenwaarts: schem, Stabiliteit Binnenwaarts:

Klei buitendijks rond woningen combineren met kwelscherm scherm, combineren met
inpassen tegen piping kwelscherm tegen piping

5 De rood aangegeven cellen verschilen van elkaar, cultuurhistorisch! landschappelijk en ecologisch al-

ternatief zijn gelijk, alleen op uitvoeringstechnische onderdelen en compensatiewijzen verschilend,
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Van Op Tot Op Economisch Landschappelijkl Cultuurhisto- Ecologisch
risch

Op 74 Op 74+ Lange verankerde damwand Lange verankerde damwand Lange verankerde dam.
130m (i. v.m. bebouwing) (i.v.m. bebouwing) wand (i.v.m. bebouwing)

Op 78 Op 79 Stabiliteitsscherm in Linge Stabiliteitsscherm in Linge Stabiliteitsscherm jn Linge
Op 79 Op 81 Stabiliteit Binnenwaarts: berm Verankerde damwand in delen Verankerde damwand in

(wiel en bebowuing) delen (wiel en bebouwing)
Op 81 Op 81 + Lange verankerde damwand Lange verankerde damwand Lange verankerde dam~

180m (i.v.m. Linge en bebouwing, te- wand
vens als kwelscherm)

Op 81 + Op 82 + Lange verankerde damwand (ivm Lange verankerde damwand Lange verankerde dam-
180m 150m Linge) wand
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6 Effecten

In het MER wordt onderzocht welke mileueffecten optreden door het verbeteren van de Dief-
dijklinie. Het gaat hierbij zowel om negatieve als positieve gevolgen, waarbij onderscheid wordt
gemaakt in blijvende en tijdeiijke effecten, De effecten van de alternatieven zullen worden be-
schreven ten opzicht van de referentiesituatie. Dit is de huidige milieusituatie aangevuld met de
autonome ontwikkeling (te verwachten ontwikkeling van het milieu indien de voorgenomen acti-
viteit c.q. de alternatieven niet worden uitgevoerd). Op basis van de effecten zullen de alterna-
tieven met elkaar vergeleken worden. Hieronder staan de verschillende effecten waarop de al-
ternatieven beoordeeld zullen worden.

Aspect
Bodem

Landschap

Toetsingscriterium
Verstoring van verontreinigingen

Aantasting geomorfologische elementen
Aantasting (geo)hydrologisch systeem
Aantasting woningen

Bereikbaarheid bebouwing

Verlies landbouwgrond

Af- of toename van ongevallen

Hinder van/voor het verkeer

Aantasting landschappelijke samenhang
Aantasting bijzondere landschapselement
Aantasting archeologisch waardevol gebied en elementen

Aantasting cultuurhistorische elementen en gebieden

Tijdelijk trilingshinder in de periode van de aanleg

Aantasting/doorsnijding/verstoring recreatieve gebieden

Aantasting leefgebied flora en fauna
Aantasting Natura 2000 en Beschermd Natuurmonument

Aantasting en versnippering van verbindingszones EHS

Water
Bebouwing

Landbouw
Verkeer en veiligheid

Archeologie
Cultuurhistorie

Trillngen
Recreatie
Natuur

~ Grontmij 11/99018052, revisie 6

Pagina 51 van 58



7 Procedure Wet op de Waterkering inclu-

sief MER

7.1 Algemeen
Dit hoofdstuk beschrijft in kort bestek de planvoorbereiding- en besluitvormingsprocedure voor
dijkverbetering volgens de Wet op de Waterkering die op 15 januari 1996, gewijzigd op septem-
ber 2005, van kracht is geworden. Belangrijk is dat de wet aangeeft dat voor deze dijkverbete-
ring:
. voor het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten (ex. art. 7 Wet op de waterkering)

een procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen moet worden;
. op het moment van ter inzage legging van het ontwerpplan dijkverbetering ook de Projectno-

talMER, de benodigde vergunningaanvragen en ontwerpbesluiten, eventuele ontwerpplan-
nenibesluiten in het kader van de Wro en de grondverwervingtekeningen ter inzage worden
gelegd;

. de besluitvorming over dijkverbeteringplan, bestemmingsplan en vergunningen parallel ge-

schakeld wordt;
. de provincies de mogelijkheid hebben een coördinerende rol te vervullen bij de besluitvor-

ming (van de drie provincies verricht Zuid-Holland de coördinerende rol);
. na goedkeuring van het plan zonodig een korte administratieve onteigeningsprocedure kan

worden gevolgd.

In de volgende paragrafen wordt de dijkverbeteringprocedure van Zuid Holland beschreven
(Concept Dijkverbeterings Procedure van Provincie Zuid-Holland, 2007). Aangenomen is dat de
dijkverbeteringprocedures van provincie Gelderland en Utrecht overeenkomen met de procedu-
re van Zuid Holland.

7.2 Procedure
In figuur 7.1 zijn de verschillende stappen van de te volgen dijkverbeteringprocedure schema-
tisch weergegeven. De verschillende stappen in de procedure zijn onder het figuur toegelicht.
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Procedure Wet op de Waterkering inclusief MER

Fiauur7.1 Hoofdfinen Procedure Diikverbeterin

(Eind)termijnen Waterschap Provincie Zuid Hol. Anderen
land

Opstellen en Bekendmaken SN
indienen Startnolitie
(SN)

6 weken na bekend ma- Zienswijzen en ad-

king vies

9 weken na bekend ma- Advies richtlijnen
kina commissie m,e.r.
13 weken na bekend- Vaststellen richtlijnen*
making

Opstellen MER en
ontwerpplan

Inventarisatie uitvoe-

rings
vergunningenl be-
schikkingen

Indienen aanvragen
vergunningen

Indienen MER en ont-
werpplan

6 weken na indiening Aanvaarding MER* Aanleveren ontwerp

Beschikkingenl
Opvragen ontwerp vergunningen
beschikkingenl
Veraunninaen
Bekendmaken MER +

8 weken na indiening ontwerplan + ontwerp
beschikkingen + ver-
çiunninçiaanvraaen

6 weken na bekend ma- Zienswijzen en ad-

king vies

5 weken na einde inza- Toetsingsadvies
getermijn commissie me.r.

12 weken na einde inza- Vaststellng plan

getermijn
Inzenden plan naar
GS ter aoedkeurina

13 weken na indiening Goedkeuring plan* Aanleveren beschik-
kingenl vergunnin-

Opvragen beschikkin- gen
aen/veraunninaen *

2 weken na goedkeuring Bekendmaking alle
besluiten

6 weken na bekendma- Beroep
kina

*) Besluiten door alle drie de Provincies te nemen
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Procedure Wet op de Waterkering inclusief MER

A. Startnotitie

De procedure voor milieueffectrapportage is vastgelegd in de Wet milieubeheer en voorziet bij
aanvang van de procedure in het opstellen van een Startnotitie. Deze stap wordt ook in de dijk-
verbetering procedure genomen en wordt daarbij gebruikt als gezamenlijke eerste stap voor
planvoorbereiding en milieueffectrapportage. De Startnotitie beschrijft het voornemen tot dijk-
verbetering, de aanleiding voor het voornemen, de bestaande situatie, het beleidskader, de in
de ProjectnotalMER te onderzoeken alternatieven en varianten, een indicatie van de mogelijke
milieueffecten en de wijze waarop het meest mileuvriendelijke alternatief wordt samengesteld.

B. Inspraak en Richtlijnen
De Startnoliie ligt gedurende zes weken ter inzage. In deze periode wordt ook een voorlich-
tingsavond georganiseerd door het Waterschap Rivierenland. Een ieder kan gedurende de in-
spraakperiode en op de voorlichtingsavond zijnihaar zienswijze(n) kenbaar maken aan de coör-
dinerende provincie Zuid-Holland. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De-
ze zienswijzen betrekt de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) bij haar
advies voor Richtlijnen aan het bevoegd gezag.

De provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland stellen vervolgens, rekening houdend met
de zienswijzen, met het advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage en met het
advies van de wettelijke adviseurs (de inspecteur Milieuhygiene, de directeur Landbouw, Natuur
en Openluchtrecreatie en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten)
de definitieve Richtlijnen vast. Dit gebeurt binnen dertien weken na publicatie van de Startnoti-
tie.
De Richtljnen geven aan waaraan het onderdeel MER van de ProjectnotalMER moet voldoen.
Daarbij wordt onder meer ingegaan op de alternatieven en varianten en op de aspecten die be-
schouwd zullen moeten worden.

C. Opstellen Projectnota/MERIOntwerp dijkverbeteringsplan en aanvragen overige be-
sluiten

Opstellen Projectnota/MER
De ProjectnotaiMER bestaat uit:
. een beschrijving van de gemaakte keuze (het voorkeursplan);

. een beschrijving van het planvoorbereidingproces, de afwegingen die tijdens dit proces zijn
gemaakt en de informatie die hierbij is gebruikt;

. een beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief en eventueel de redenen waar-

om dit niet is gekozen;
. een onderbouwing van het plan. Het bevat de verantwoording van het technisch ontwerp

zoals dat is gepresenteerd in Ontwerp dijkverbeteringsplan. De uitgebreide technische ver-
antwoording wordt verwoord in het Ontwerpplan en de rapportage van het Geotechnisch
onderzoek.

Bij het opstellen van de ProjectnotalMER wordt rekening gehouden met de vastgestelde richtlj-
nen. De ProjectnotalMER biedt alle relevante informatie ten behoeve van het vervolg van de
besluitvorming en presenteert de uitgewerkte alternatieven en varianten en vergelijkt de milieu-
effecten en andere gevolgen van de
verschillende opiossingen, Het in de
ProjectnotalM ER gepresenteerde
voorkeursalternatief wordt gedetail-
leerd uitgewerkt in het Ontwerp
dijkverbeteri ngsplan.

In de MER worden van ruimtelijke ingrepen de effec-
ten op het watersysteem aangegeven, inclusief maat-
regelen. Samengevat komen alle ingredienten en af-
wegingen voor een watertoets terug in de Projectnota-
MER voor de Verbetering van de Diefdijklinie.
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Opstellen Ontwerp dijkverbeteringsplan (volgens Wet op de Waterkering, Wwk)
AI tijdens de afronding van het opstellen van de PNIMER, zal de waterkeringbeheerder het ont-
werpplan gaan opstellen. In deze fase wordt het voorkeursalternatief uit de PNIMER verder uit-
gewerkt tot een ontwerpplan.

Maatwerk en overleg betrokkenen
Hoewel pas na de goedkeuring van Gedeputeerde Staten de waterkeringbeheerder kan begin-
nen met de administratieve onteigeningsprocedure, is het van belang dat reeds nu hieraan
aandacht wordt besteedt. De waterkeringbeheerder heeft namelijk de plicht -en dat is ook
meestal de praktijk- om eerst te trachten langs minnelijke weg de nodige gronden te verwerven.
Dit kan in deze fase worden opgestart.

Vergunningen procedure (Wwk)
Voor de uitvoering van het plan zijn een aantal vergunningen benodigd. De vergunningprocedu-
re wordt in dit stadium in gang.gezet. Dat betekent dat de waterkeringbeheerder een inventari-
satie maakt van de benodigde vergunningen en de vergunningenaanvragen opstelt. Het is ge-
wenst dat er een apart vergunningenoverleg komt met alle bevoegde gezagen. Enerzijds om de
procedure van de Wwk helder te maken en anderzijds om te bevorderen dat de (ont-
werp)vergunningen op tijd worden aangeleverd.

Vaststellen Ontwerp dijkverbeteringsplan (Wwk) door het Waterschap
Het waterschap stelt het Ontwerp dijkverbeteringsplan vast en dient het met de PNIMER in bij
Gedeputeerde staten.

D. Aanvaardbaarheid en toetsing

Inspraak en toetsing voor vaststellngsbesluit

GS van de drie provincies beoordelen binnen zes weken na indiening de aanvaardbaarheid van
het MER, Daarbij bekijken zij of het rapport voldoet aan de wettelijke eisen, tegemoet komt aan
de richtljnen en of het geen onjuistheden bevat.

Het Ontwerp dijkverbeteringsplan, de ProjectnotalMER, de vergunningaanvragen en de ont-
werpbesluiten worden binnen 8 weken gepubliceerd en daarna gedurende zes weken ter inza-
ge gelegd. Een ieder kan zijnihaar zienswijze op het Ontwerp dijkverbeteringsplan en de Pro-
jectnotalMER kenbaar maken bij de provincie Zuid Holland. Reacties op het ontwerpbestem-
mingsplan en de ontwerpvergunningen worden eveneens gericht aan de Provincie Zuid-
Holland.

De Commissie m.e.r. en de wettelijke adviseurs brengen uiterlijk 5 weken na het einde van de
ter inzage legging en rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen aan Gedeputeerde
Staten een toetsingsadvies uit over het MER, Indien de Commisie m.e.r. meent een negatief
toetsingsadvies te moeten geven of heeft uitgebracht dient het Waterschap binnen een afge-
sproken termijn (na overleg met de Commissie m.e.r.) een aanvullng op de ProjectnotalMER te
leveren (na overleg met het Bevoegd Gezag en de Commissie m.e.r),

De uitgebrachte adviezen en de ingebrachte zienswijzen worden door het waterschap betrok-
ken bij de vaststeiling van het dijkverbeteringsplan. Na vaststelling wordt dit plan ter goedkeu-
ring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de Provincies.

E. Besluitvorming Dijkverbeteringsplan

Vaststellng Plan door het Waterschap
De naar aanleiding van de inspraak ontvangen zienswijzen voor het ontwerpplan worden be-
oordeeld door het Waterschap en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Het ontwerp
dijkverbeteringsplan wordt zonodig aangepast. Binnen 12 weken na het einde van de terinzage-
legging wordt het plan vastgesteld door Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland. Daarna
wordt het vastgestelde plan inclusief nota van beantwoording onverwijld ter goedkeuring ver-
zonden naar GS.
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Goedkeuring plan
In dezelfde periode zenden de bestuursorganen die vergunningen en dergelijke moeten verle-
nen, de beschikkingen aan GS van Zuid Holland, GS van de drie provincies nemen binnen 13
weken een besluit over de goedkeuring van het plan. Zijn zij het met het plan of onderdelen
daarvan niet eens dan treden zij in overleg met het Waterschap. Leidt dat niet tot overeen-
stemming dan geven GS een bindende aanbeveling tot aanvulling of wijziging van het plan.

Onteigen in gs procedu re
Als rivierdijken versterkt moeten worden, kan dit eigendomsrecht worden gevestigd door de be-
nodigde gronden vrijwillig aan te kopen en door deze zo nodig te onteigenen op grond van de
Wet op de waterkering en de onteigeningswet.De onteigeningsprocedure op grond van de Wet
op de waterkering juncto de onteigeningswet valt uiteen in een administratief en een gerechte-
lijk deeL. Voor details wordt verwezen naar het concept Procedure Dijkversterking, Provincie
Zuid-Holland, 2007. In deze fase kan, na de goedkeuring van de drie GS het Waterschap star-
ten met de admnistratieve onteigening.

Vergunning verlenen
De bestuursorganen die in verband met de dijkversterking vergunning moeten verlenen, worden
verzocht dat te doen binnen een door de drie GS vastgesteld termijn. Doen zij dat niet of niet
tijdig dan kunnen GS in hun plaats de nodige besluiten nemen.

F. Bekendmaking
De goedkeuring van het vastgestelde plan en de definitieve uitvoeringsbesluiten worden door
de GS van Provincie Zuid Holland, bureau Coördinatie bekend gemaakt. Bureau Coördinatie
stelt de publicatie op en verzendt de stukken naar verschillende belanghebbenden, de inzage
plaatsen en overige betrokkenen. In de bekendmaking wordt de mogelijkheid om in beroep te
gaan bij de Raad van State aangegeven. De goedkeuring van het vastgestelde plan en de de-
finitieve uitvoeringsbesluiten worden ter inzage gelegd.

Ter inzage legging
De termijn van de terinzagelegging van de goedkeuring van het vastgestelde plan en de defini-
tieve uitvoeringsbesluiten is 6 weken.

G. Beroep
Voor diegene die in een eerder stadium een zienswijze over de ontwerpen bij GS heeft inge-
diend bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit van het waterschap tot
vaststelling van het dijkversterkingsplan, het goedkeuringsbesluit van GS en de besluiten van
de overige bestuursorganen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de
ABRS.

De beroepstermijn begint met de bekendmaking van de besluiten en duurt zes weken. De afde-
ling Bestuursrechtspraak doet uitspraak binnen 12 weken na afioop van de zitting.

7.3 Uitvoering
Op basis van het goedgekeurde dijkverbeteringplan worden door de initiatiefnemer de bestek-
ken voor de te realiseren werken opgesteld. Na goedkeuring van de bestekken door het be-
voegd gezag worden de benodigde middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld. De initia-
tiefnemer verzorgt de uitbesteding en uitvoering van het werk. Een begeleidingsgroep wordt
geformeerd om de uitvoering te begeleiden. Na oplevering van het werk is de initiatiefnemer
verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de dijk.

7.4 Evaluatie
Na uitvoering van het dijkverbeteringplan verrichten Gedeputeerde Staten van de drie provin-
cies als bevoegd gezag in het kader van de m.e.r. een evaluatie en zorgen Gedeputeerde Sta-
ten voor bekendmaking van dit evaluatieverslag. Het evaluatieverslag geeft de waargenomen
gevolgen voor het milieu weer en geeft een beoordeling van die gevolgen.
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Aandachtssoort

Achterland
Bandijk
Beoordelingsprofiel

Bergboerenregeling

Beschermd natuurmonument

Binnendijks
Biotoop
Buitendijks
Categorie I1I1

Categorie IIIIIV

Compensatie van LNC-
waarden

Cuituurhistorische elementen

Dijklichaam (grondlichaam)
Dijkprofiel
Dijkringgebied

Dijkvak

Duurzaam ontwerp

Ecologie

Ecologische hoofdstructuur

~ Grontmij

Bijlage 1: Verklarende woordenlijst

Soort waarvoor binnen het studiegebied, op basis van zeld-
zaamheid ervan, actieve beschermings-, herstel-, of be-
heersmaatregelen noodzakelijk zijn
Het binnendijkse (landzijde) gebied.
Rivierdijk, geschikt om de hoogste waterstanden te keren.
Het beoordelingsprofiel is een denkbeeldig minimum profiel
van gedefinieerde afmetingen dat binnen het werkelijk aan-
wezige profiel moet passen. Dit profiel mag in het algemeen
niet door niet-waterkerende objecten worden doorsneden en
moet de garantie bieden dat schade aan de waterkering, ten
gevolge van de aanwezigheid van het object, niet onmiddel-
lijk tot falen van de waterkering leidt.
Regeling bedoeld ter ondersteuning van agrariers met moei-
lijk te bewerken gronden (bijvoorbeeld uiterwaarden)
Gebied dat in het kader van de Natuurbeschermingswet is
aangewezen. De aanwijzing beoogt bescherming te bewerk-
stellgen voor zowel soorten als gebieden. Voor handelingen
die schadelijk kunnen zijn voor het gebied Is een vergunning
nodig. Dit geldt ook voor aangrenzend gebied.
Aan de landzijde van de dijk.
Potentieel of actueelleefgebied van een soort
Aan de rivierzijde van de dijk
Typering van de zonering van het landelijk gebied in het
streekplan. Categorie I betreft cultuurgronden met hoofdac-
cent landbouw. Categorie 11 betreft cuituurgronden met
hoofdaccent landbouw met landschappelijke waarde.
Typering van de zonering van het landelijk gebied in het
streekplan. Categorie 111 betreft cultuurgronden met hoofdac-
cent landschap, natuur en bosontwikkeling. Categorie iV be-
treft natuurgebieden met hoofdaccent natuur, landschap en
bosontwikkeling.
Het treffen van maatregelen gericht op het creeren van nieu-
we waarden die dienen ter vervanging van de waarden van
natuur, landschap of cuituurhistorie die door een ingreep
verloren gaan. Dit dient te geschieden volgens de provinciale
richtlijn door het uitvoeren van concrete maatregelen voor-
gesteld in een compensatieplan.
Herkenbaar door mensenhand geschapen elementen, die
bijdragen tot de afleesbaarheid van de geschiedenis van het
wonen en werken van de mens, door de eeuwen heen.
Het gedeelte van de dijk dat boven het maaiveld uitsteekt.
Verticale doorsnede over de breedte van de dijk.
Een gebied dat door een aaneensluitend stelsel van water-
keringen en eventueel hoge gronden beveiligd moet zijn te-
gen overstroming, in het bijzonder bij hoge stormvloed, bij
hoog oppervlaktewater van een van de grote rivieren, bij
hoog water bij het IJsselmeer of bij een combinatie daarvan.
Het deel van de dijkring dat in dit project in beschouwing
wordt genomen.
Ontwerp dat de waterkerende functie van de dijk voor lange
tijd waarborgt.
De wetenschap van de betrekkingen tussen organismen on-
derling en met hun omgeving.
Het geheel van kerngebieden met een natuurfunctie, natuur-
ontwikkelingsgebieden en de verbindende landschapsele-

menten daartussen (opgenomen in het Natuurbeleidsplan
van het Rijk).
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Ecosysteem

Fauna

Flora

Geometrie
Golfoploop

Golfoverslag
Grasdijk

Habitat

Hydraulische of rivierkundige
compensatie

Inlaagdijk

Inundatie
Keur

Kolk

Kruin
Kwel

Kwelweglengte
Landschap

Legger

Lijzijde

LNC-aspecten

Maatgevende afvoer

Maatgevend hoogwater (MHW)

Meanderend

m.e.r.
MER

~ Grontmij

Bijlage 1: Verklarende woordenlijst (Vervolg 1)

Een ruimtelijk begrensd systeem bestaand uit (groepen van)
organismen en abiotische elementen in onderlinge samen-
hang.
Lijst van diersoorten, die in een bepaald gebied worden aan-
getroffen.
Lijst van plantsensoorten, die in een bepaald gebied worden
aangetroffen.
De vorm van de dijk (taludhellingen en kruinbreedte).
De verticaal gemeten hoogte boven de waterstand tot waar
een tegen het dijktalud oplopende golftong reikt, veroorzaakt
door de wind of een passerend vaartuig.
Water dat na een golfoploop over de dijk heen slaat.
Een dijk waarop geen verharde weg ligt: de kruin is onver-
hard en begroeid met gras.
Woongebied van een organisme (dier of plant) of levensge-
meenschap.
Maatregelen die worden getroffen om de door het utvoeren
van werken in het winterbed van de rivier compensatieont-
stane opstuwing van het hoogwater te niet te doen. In de
praktijk bestaan die maatregelen uit het afgraven van hoge
terreinen of kaden en het graven van geulen in de uiter-
waard.
Dijk, aangelegd binnenwaarts van een dijk die sterk bedreigd
of niet te houden is.
Overstroming van meestal droog liggend land.
Geheel van verordeningen van het bestuur van het water-
schap.
Een geïsoleerd water dat ontstaan is bij een dijkdoorbraak,
zowel aan de binnen- als de buitenzijde van de oorspronke-
lijke dijk, in de regel met een grote diepte.
De bovenkant van de dijk.
Grondwaterstroming (door of onder een dijklichaam) als ge-
volg van waterstandverschillen (tussen het binnen- en bui-
tendijks gebied).
De afstand die kwelwater aft egt voordat het uittreedt.
De leefomgeving van mensen gevormd door de wisselwer-
king tussen natuurlijke gegevenheden en processen en het
menselijk handelen.
Een juridisch bindend document van een polderdistrict of
waterschap waarin de ligging, vorm, afmeting en constructie
van de waterkeringen in een beheersgebied zijn vastgelegd.
Aan de zijde waar de overheersende winden niet op zijn ge-
richt.
Landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhisto-
rische aspecten.
De afvoer van een hoeveelheid water door een rivier op be-
paalde plaats, die behoort bij de gekozen veiligheidsnorm.
Op grond van de maatgevende afvoer berekende waterstan-
den, waarbij de dijk op alle plaatsen de rivierafvoer veilig
moet kunnen keren.
Stromingspatroon van een rivier tijdens gematigde klimaat-
omstandigheden dat zich kenmerkt door een min of meer
constante afvoer, een kronkelend verloop en afzetting van
fijnkorrelige bestanddelen (klei)
Milieueffectrapportage, de procedure.
Milieueffectrapport, het rapport dat bij de m.e.r. tot stand
komt.
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Mitigerende maatregel

MMA

Natuurdoeltype

Natuurgebied

Natuurontwikkeling

Natuurtechnisch

Nulalternatief

Oeverwal

Ontwerpplan

Ornithologische waarden

Overslagdebiet

PEHS

Piping

Poorteffect

Primaire waterkering

ProjectnotalM ER

RBSO
Regeneratievermogen

Relatienota
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Bijlage 1: Verklarende woordenlijst (VeNolg 2)

Voorziening die de effecten van een ingreep ter plaatse zo-
veel mogelijk verzacht.

Meest milieuvriendelijke alternatief, is een combinatie van
oplossingen met als doelstellng een maximaal behoud en zo
mogelijk versterking van LNC-waarden.
Kenmerkend en samenhangend geheel van flora en fauna,
dat tot ontwikkeling komt (of kan komen) onder specifieke
omstandigheden
Een gebied dat gekenmerkt wordt door natuur- en land-
schapswaarden die mede tot uiting komen in de planologi-
sche bescherming van het gebied.
Het scheppen van omstandigheden waarin ecosystemen
zich kunnen ontwikkelen.
Beheer waarbij de nadruk ligt op het handhaven en bevorde-
ren van de soortenrijkdom van zowel flora als fauna.
Alternatief waarbij geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
Bij dijkverbeteringen wordt dit alternatief niet beschouwd
omdat de dijk moet voldoen aan de gestelde veiligheidsei-
sen.
Natuurlijke hoogte, relatief dicht bij de rivierbedding, die is
opgebouwd uit grofkorrelig materiaaL.
Plan volgens welke de dijkverbetering zal worden uitge-
voerd. Naast een ontwerp-technische uitwerking van het
nieuwe dijkprofiel worden hierin ook concrete maatregelen
voor beheer en onderhoud omschreven. Op basis van het
dijkontwerpplan wordt het bestek voor de uitvoering van de
dijkverbetering opgesteld.
De natuurwaarden die bepaald worden door de aanwezig-
heid van vogels.
De hoeveelheid water die over de dijk slaat, wordt uitgedrukt
in liter per seconde per strekkende meter dijk.
Provinciale uitwerking van de ecologische hoofdstructuur
(zie ecologische hoofdstructuur).
Ondermijning van het dijklichaam door te snel stromend
kwelwater dat zanddeelljes meevoert. Daardoor ontstaan
holten onder de dijk, waardoor een dijk plotseling in kan zak-
ken.
Effect dat optreedt wanneer zich aan beide zijden van de
kruin van de dijk woningen enlof begroeiing tegenover elkaar
staan.
Waterkering die onderdeel is van een dijkring en waarvoor
de veiligheidsnorm door de minister is vastgesteld.
Combinatie van een projectnota en een MER. Een rapport
waarin milieu- en andere aspecten, zoals dijkontwerp, geo-
techniek, kosten en beheer van dijkverbeteringalternatieven
integraal worden behandeld.
Rampenbeheersstrategie Overstroming Rijn en Maas
De mogelijkheid om na beschadiging of verlies van natuur-
waarden opnieuw die waarden te laten aangroeien of her-
stellen.
Nota betreffende de relatie landbouw en natuur- en land-
schapsbehoud. i n deze nota wordt onderscheid gemaakt
tussen reservaatsgebieden en beheersgebieden. In beide
typen gebieden kan de agrarier een overeenkomst afsluiten
met de rijksoverheid over het opnemen van het beheer van
natuur en landschap in de bedrijfsvoering, waarbij het de
bedoeling is dat reservaatsgebieden op termijn aan de land-
bouw worden onttrokken.
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Relatienotagebieden

Rivierbedcompensatie
Rivierduin

Rivierenlandschap

Robuust ontwerpen

Rode Lijst

Ruderale planten

Staatsnatuurmonument

Standzekerheid
Stedelijk gebied

Stiltegebied

Streng of Strang

Steunberm

Stroomdalfiora

Stroomgebied
Talud
Technische ontwerpnormen

Theoretisch (dijk-)profiel

Toponiem

Uiterwaard(en)

'Uitgekiende' ontwerpen

Variant
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Bijlage 1: Verklarende woordenlijst (Vervolg 3)

In de Relatienota wordt onderscheid gemaakt tussen reser-
vaatsgebied en beheersgebieden waarvoor beheersover-
eenkomsten als instrumenten gelden.
zie hydraulische compensatie
Duin die in een droge periode langs de rivier is ontstaan
(Donk). Donken zijn in het verleden vaak benut om er dor-
pen, kerken, boerderijen of wegen op aan te leggen.
Het rivieren landschap is opgebouwd uit een rivier met aan
beide zijden de uiterwaarden, de hoger gelegen stroomrug-
gen (zandige afzettingen), de dijken en de komgronden (klei-
afzettingen).
Ontwerpen rekening houdend met toekomstige ontwikkelin-
gen, of toekomstige aanpassingen niet onmogelijk maken.
Lijsten van dieren- of plantensoorten die internationaal wor-
den toegepast als middei om de aandacht te vestigen op de
mate van bedreiging van soorten.
Planten die bij voorkeur tussen puin enlof dicht bij bebou-
wing groeien.
Zie Beschermd Natuurmonument, met de toevoeging dat het
monument in eigendom is van de staat.
De mate waarin de dijk bestand is tegen bezwijken.
Het stedelijk gebied wordt gekenmerkt door veelal aaneen-
gesloten bebouwing in de vorm van steden, dorpen en indu-
striegebieden.
Sectoraal milieubeschermingsgebied met als doel het waar-
borgen van rust voor fauna en mens.
Meer of minder geTsoleerd liggende rivierarm of oude rivier-
loop.
Het veelal uit klei enlof zand bestaande binnen- of buiten-
dijks gelegen deel van een dijkprofiel, dat wordt aangebracht
om de dijkstabiliteit te verbeteren, ook aanberming,
Een groep karakteristieke plantensoorten die specifiek thuis-
horen in het rivierengebied en die als waardevol wordt be-
schouwd.
Gebied dat afwatert op eenzelfde oppervlaktewater.
De schuine zijde van het dijklichaam.
Technische normen die naast de maatgevende hoogwater-
stand het ontwerp van een dijk bepalen: golfoploop, golf-
overslag, waakhoogte, stabiliteit van de taluds en de moge-
lijkheid van welvorming achter de dijk. Het dijkprofiel wordt
hier mede door bepaald.
Denkbeeldig minimumprofiel van de dijk, dat zelfstandig vol-
doende stabiliteit bezit om de waterkerende functie te vervui-
len (zie ook beoordelingsprofiel).
Topografische plaatsaanduidinglnaamgeving van stad, rivier,
weg, streek etc.
Laagliggend gedeelte van de rivierbedding tussen zomerbed
en winterdijk.
Door de Commissie Becht gedefinieerd als het bij dijkverbe-
tering 'gebruik maken van bijzondere constructies en het
gebruik van geavanceerde berekeningsmethoden en inten-
sief onderzoek'.
Een van de voorgenomen activiteit afwijkende mogelijkheid
om een deelprobleem (doorgaans voor een locatie met een
beperkte omvang) op te lossen.
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Veenweidelandschap

Vegetatie

Veiligheidsnorm

Veldontginn ingen landsch a p

Vlechtend

VNK
Voorkeursalternatief

Voorland

Waakhoogte

Waterhuishouding

Wiel
Winterbed

Winterdijk
Zomerbed

Zomerdijk
Zwevend effect
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Bijrage 1: Verklarende woordenlijst (Vervolg 4)

Het veenweidelandschap wordt gekenmerkt door de open-
heid, het gebruik van grasland en de regelmatige smalle
langgerekte verkaveling die is ontstaan uit de veenontginn-
gen.
De concrete begroeiing van wilde planten in een bepaald
gebied in een natuurlijke orde en structuur.
De overschrijdingsfrequentie van de maximale waterstand,
die samen met golfoploop etc. door de dijk kan worden ge-
keerd zonder dat deze bezwijkt. Deze norm wordt gedefini-
eerd als een kans per jaar (bijvoorbeeld 1: 1250 per jaar).
Het veldontginningenlandschap wordt gekenmerkt door een
open en grootschalig karakter, een regelmatige blokvormin-
ge verkaveling en een ondergrond van zand dat voor de ont-
ginning bestond uit uitgestrekte heidevelden.
Stromingspatroon van een rivier tijdens de ijstijden. Het pa-
troon kenmerkt zich door een sterke afwisseling van de af-
voer, waarbij zich perioden voordoen zonder afvoer en peri-
oden met zeer grote afvoer (en afzetting van grofkorrelige
bestanddelen).
Veiligheid van Nederland in Kaart
Alternatief dat wordt gekozen uit de verschillende kansrijke
alternatieven.
Het buitendijkse (rivierzijde) gebied waar onder normale om-
standigheden geen water staat.
Verschil tussen de kruinhoogte van een dijk en de maatge-
vende hoogwaterstand (MHW). De functies van de waak-
hoogte zijn onder andere het voorkomen van ernstige golf-
overslag, het compenseren van onzekerheden in de bereke-
ning van de MHW en het begaanbaar houden van de dijk.
Voor de waakhoogte wordt een minimale waarde van 0,5
meter aangehouden.
(Van de bodem) berging en beweging van water met opge-
loste stoffen in de bodem.
Zie kolk.
De oppervlakte tussen het zomerbed van een rivier en de
buitenkruinlijn van de bandijk dan wel de hoge gronden die
het water bij hoge standen keren.
Dijk die het winterbed insluit.
De oppervlakte die bij gewoon hoog zomerwater door de
rivier wordt ingenomen.
Dijk die alleen de zomerstanden van de rivier kan keren.
Effect dat optreedt bij een relatief smalle dijk met steile ta-
iuds. De voet van de dijk is hierdoor, staand op de dijk, niet
zichtbaar,
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Bijlage 2: Infonnatie rond toetspeil berekeningen

Informatie rond toetspeil berekeningen
Informatie afkomstig van Provincie Zuid Hoiland in correspondentie met betrokkenen, juni 2007.

1. Hoogte van de Diefdijk

In dit stadium is het versterkingsplan met name gericht op het verbeteren van de stabiliteit. Dit
heeft geen invloed op de kerende hoogte van de Diefdijk. De voorgestelde versterkingsmaatre-
gelen hebben dus geen invloed op de overschrijdingskansen van de waterstanden aan de Gel-
derse zijde van de Diefdijk. De veiligheid aan deze zijde van de Diefdijk wordt daarom niet be-
invloed door de versterkingwerken. Alleen wordt de kans dat bij hoge waterstanden de Diefdijk
doorbreekt verkleind. Er is dus wel een voordeel voor de Zuid-Hollandse zijde, maar geen na-
deel voor de Gelderse zijde.
In deze brief zal ik aan de hand van een aantal figuren de rekenwijze voor de bepaling van de
waterstanden voor de Diefdijk verduidelijken. Hiermee hoop ik dan in voldoende mate antwoord
te geven op de vele inhoudelijke vragen.

De maximaal mogelijk waterstand voor de Diefdijk is gelijk aan de hoogte van de Diefdijk plus
de dikte van de schijf water bij overstromen ervan. Deze dikte is o.a. afhankelijk de hoeveelheid
water die bij de doorbraakpunten het gebied binnen blijft komen na het begin van overstromen
van de Diefdijk. In het algemeen zal dat niet meer dan enkele decimeters zijn. De waterstand bij
de Diefdijk zal daarom niet meer dan enkele decimeters hoger dan de kruin kunnen zijn. In fi-
guur 1 is dit weergegeven.

fysisch maximaal mogelijke waterstand

Figuur 1: fysisch maximaal mogelijke waterstand
De toetspeilen zijn echter gebaseerd op overstromingsberekeningen met een model waarin niet
de fysieke hoogte van de Diefdijklinie is ingevoerd, Van tevoren is immers nog niet bekend is
hoe hoog de Diefdijklinie zou moeten zijn. Voor het bepalen van hydraulische randvoorwaarden
voor de Diefdijklinie moest het overstromingsmodel, dat in de PICASO studie was gebruikt, zo
worden aangepast dat de "modelgrens" op de betreffende kering kwam te liggen. In figuur 2 is
dit weergegeven.
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Bijlage 2: Informatie rond toetspeil berekeningen (Vervolg 1)

ooodelgrens
waterstand scenario d

waterstand scenario c

waterstand scenario b

waterstand scenario a

Figuur 2: modelgrens van het overstromingsmodeL.

De Diefdijk is daarmee 'oneindig hoog'. Dat verklaart ook direct waarom er bij enkele scenario's
waterstanden kunnen voorkomen die hoger zijn dan met de huidige hoogte van de Diefdijk mo-
gelijk is. Wel hebben deze scenario's, en daarmee deze waterstanden, een heel kleine kans.

Deze werkwijze wordt ook toegepast bij het afleiden van toetspeilen voor dijken die direct langs
de rivieren liggen. Wanneer, immers, hierbij al rekening gehouden zou worden met dijken die
laag zijn en dus bij een lage waterstand al overstromen, zou het toetspeil nooit hoger uit kunnen
komen dan de feitelijke aanwezige hoogte van de dijken (+ enige overstromingshoogte).

De volgende stap is het maken van een overschrijdingskanslijn van waterstanden. Dit is in fi-
guur 3 weergegeven. Op de verticale as staan de waterstanden en op de horizontale as de
overschrijdingskansen. In principe is de kans op overschrijden van waterstand d gelijk aan de
kans op scenario d. De kans op overschrijden van waterstand c is gelijk aan de som van kans
op scenario c en d enz. De kans op overschrijden van de laagste waterstand is gelijk aan 1. Dit
is niet de echte overstromingskans van de Betuwe, Tieler en Culemborgerwaarden (BTC), maar
een z.g. conditionele kans, dat wil zeggen: aangenomen dat een overstroming plaatsvindt. In
het rapport van GeoDelft, dat u in uw brief noemt, wordt een en ander toegelicht.

I
i,

i

I

i
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Bijlage 2: Informatie rond toetspeil berekeningen (Vervolg 2)

11 ~~h","g,"'iu"
modeJgrens

oyerschdjdingskans

Figuur 3: Overschrijdingskanslijn voor het bepalen van het toetspeiL. De pijl langs de horizontale
as geeft de richting aan waarin de overschrijdingskans afneemt.

Nu de statistiek van de waterstanden voor de Diefdijk bekend is, kan het toetspeil worden afge-
iezen. In figuur 4 wordt uitgelegd hoe dit werkt. Op de horizontale as wordt afgelezen bij de
norm. In dit geval bij 0,625. Ervan uitgaande dat de overstromingskans van de BTC 1/1250 is,
geeft dit dus de waterstand met overschrijdingskans van 1/2000. Dat is de wettelijke norm voor
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Op de verticale as is de bijbehorende waterstand af te lezen. Dit is het toetspeiL.

l I ~",h"'i",,~",,"

rnode!grens

toets eU

norm

Figuur 4: het aflezen van het toetspeiL.
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Bijlage 2: Informatie rond toetspeil berekeningen (Vervolg 3)

De overschrijdingskanslijn in figuur 4 is een theoretische lijn omdat het uitgangspunt is dat de
Diefdijk oneindig hoog is, immers we hebben hier de grens van het overstromingsmodel gelegd.
Die theoretische lijn is nodig om te bepalen hoe hoog de Diefdijk zou moeten zijn.

In werkelijkheid wordt deze lijn natuurlijk belnvloed door de Diefdijk. In figuur 5 is weergegeven
hoe de overschrijdingskanslijn er in werkelijkheid uitziet. Boven de hoogte van de Diefdijk wordt
deze vrijwel horizontaal omdat de waterstanden in belangrijke mate worden bepaald door de
hoogte van de Diefdijk. Het theoretische verloop is nog gestippeld weergegeven.

I1
oyerschriidiogskao

f sisch maximaal mo elike waterstand

toets eil

norm

Figuur 5: De overschrijdingskanslijn voor de Diefdijk, rekening houdend met de echte kruin-
hoogte.

Uit figuur 5 blijkt direct de noodzaak van de gevolgde aanpak. Veronderstel even dat we met de
geknikte lijn zouden werken om het toetspeil te bepalen. In figuur 5 is verondersteld dat de ge-
wenste overschrijdingskans, de norm, links van de knik ligt. Het toetspeil is dan lager dan de
hoogte van de Diefdijk. In dat geval is het toetspeil niet beïnvloed door de hoogte van de dijk.
Daarom is dit een correct toetspeiL. Maar stel nu dat de feitelijke hoogte van de dijk lager ge-
weest zou zijn dan dit toetspeiL. In dat geval zou de knik links van de verticale lijn bij "norm" lig-
gen en zou een toetspeil afgeleid worden dat niet, of nauwelijks hoger is dan die feitelijke kruin-
hoogte. De kans op overstromen van de Diefdijk zou dan veel groter zijn dan de norm toestaat.
Dat is natuurlijk onjuist! In dat geval zou de dijk hoger moeten worden aangenomen en de bere-
keningen worden overgedaan. Om een dergelijk inefficiente werkwijze te voorkomen is de (on-
eindig hoge) modelgrens op de Diefdijk gelegd.

2. "Normatieve aanpak" en het schalen van scenariokansen.

Bij deze benadering wordt uitgegaan van een vaste (norm)waarde van de overstromingskans
van de BTC, namelijk 1/1250 per jaar. In werkelijkheid verandert de overstromingskans steeds
in de tijd. Direct na een dijkverhoging, als de dijken overhoogte hebben is deze kans kleiner dan
enkele jaren daarna, wanneer door zettngen de overhoogten zijn afgenomen. De kans op over-
stroming van de BTC in de PICASO studie (1995) was ongeveer 1/1200. Later zijn enkele dijk-
versterkingen uitgevoerd of gepland (zwakke schakels verbeterd) en dit leidde tot een bereken-
de overstromingskans (VNK, overstroming door overlopen) die veel kleiner is, namelijk ca
1/4000. Maar als over enkele jaren de versterkte dijken weer wat verzakt zijn neemt de over-
stromingskans weer toe. Dit zou betekenen dat toetspeilen voortdurend zouden wijzigen; daar-
om is gekozen voor een vaste "normkans" van 1/1250 voor overstroming van de BTC.

Bij die normkans horen ook "normscenario's" voor overstromingskansen en overstromingspa-
tronen (en bijbehorende overstromingspeilen) van de BTC. Die vertegenwoordigen een "ideale
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Bijlage 2: Informatie rond toetspeil berekeningen (Vervolg 4)

toestand", dat wil zeggen een toestand zoals in de wet op de waterkering bedoeld wordt. De
dijken zijn daarbij kiiometer voor kilometer op "normveiligheid" maar ook niet meer dan dat, want
dat hoeft niet. Alle dijken zijn dan in staat om (precies) de waterstand veilig te keren die over-
eenkomt met een Rijnafvoer van 16000 m3/s (HR 2001). Voor wat betreft de overstromingskan-
sen is er daarom van uitgegaan dat de 1/1250 kans gelijkelijk verdeeld is over de totale lengte
van de dijk rond de BTC, De overstromingskansen en overstromingscenario's die in de PICASO
(en iater Grontmij en VNK) studies zijn berekend gaan echter niet uit van zo'n "normbeeld" maar
van de op dat moment en op die plaatsen feitelijke aanwezige situaties. Daarbij kunnen door-
braakkansen hoger of lager zijn dan het normbeeld. En als de doorbraakkans op een locatie
kleiner is dan de "normkans", gebeurt dat bij een navenant hogere waterstand, die in de over-
stromingberekening voor een hogere overstromingsdiepte zorgt.

Voor de studie om de toetspeilen in een normsituatie zouden nieuwe overstromingsberekenin-
gen moeten worden gemaakt. Daar was echter tijd noch budget voor, Daarom zijn overstro-
mingspeilen voor de "norm situatie" zo goed mogelijk afgeleid uit de beschikbare overstromings-
berekeningen,
Het uiteindelijke resultaat was dat hieruit toetspeilen voor de Diefdijklinie kwamen die lager zijn
dan de toetspeilen die op basis van de niet gecorrigeerde overstromingspeilen zijn berekend.
Aan het Waterschap Rivierenland zijn deze lagere toetspeilen geadviseerd.

De normatieve benadering is dus niet ingegeven door vermeende irrationaliteit van de over-
stromingsberekeningen in de PICASO/Grontmij en VNK-studies, maar door het zoeken naar
een modus waarbij niet elk jaar de toetspeilen veranderen omdat de feitelijke overstromings-
kansen van de BTC veranderen. Dat laatste is een gegeven, omdat verhoogde dijken nu een-
maal zakken in de tijd. Toetspeilen zouden eerder een afspiegeling moeten zijn van hoe het zou
moeten zijn (in de geest van de wet op de waterkering) dan hoe het zou kunnen zijn, gegeven
de actuele, en steeds veránderende, situatie.

3. Vierde overlaat bij Dalem
De 4" overlaat bij Dalem is in 1990 formeel is geschrapt. De ruimtelijke ontwikkeling in Gorin-
chem heeft sindsdien zich hierop volledig ingesteld. Gemeente Gorinchem is tegen een moge-
lijke heeringebruikstellng van de 4e overlaat. Een mogelijk hergebruik van de 4e overlaat zal
leiden tot planschadeclaims en beroepsprocedures e.d. van de betrokken bewoners, gezien de
introductie van zeer hoge stroomsnelheden in het relatief dicht bebouwd gebied bij deïnundatie
van het gebied. Bovendien zijn verdere uitbreidingen hier dan vrijwel onmogelijk. In het verleden
zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd waarbij de concrete meerwaarde van de 4e overlaat be-
perkt is gebleken.

4. Samenvatting
Samenvattend kan dus worden geconcludeerd dat in dit stadium het versterkingsplan met name
gericht is op het verbeteren van de stabiliteit en niet op de kerende hoogte. Dat het verster-
kingsplan daarom geen invloed heeft op de waterstanden voor de Diefdijk en daarmee dus ook
niet op de veiligheidssituatie aan de Geiderse zijde van de Diefdijk. Dat de heringebruikname
van de 4" overlaat niet alleen ongewenst is, maar dat uit in verleden uitgevoerd onderzoek ook
is gebleken dat deze geen concrete meerwaarde oplevert.

Tenslotte is het mij bekend dat door het Rijk in 2008 hydraulische randvoorwaarden voor de
toetsing van categorie c waterkeringen worden vastgesteld. Indien nodig kunnen deze rand-
voorwaarden nog in de versterkingsplannen worden verwerkt.
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Bijlage 3

Cultuurhistorische kaarten Diefdijklinie
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Bijlage 4

Toelichting veiligheidseisen en de daarbijhorende
bepaalde waterstanden
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Bijlage 4: Toelichting veilgheidseisen en de daarbijhorende bepaalde waterstanden

Toelichting veilgheidseisen en de daarbijhorende bepaalde waterstanden

Vei I ig heidsbenad eri n g
Bij de uitwerking is aansluiting gezocht bij de leidraad voor het ontwerpen van dijken in het be-
nedenrivierengebied, Daarin staan veiligheidseisen en criteria voor direct buitenwater kerende
dijken. In deze leidraad wordt per faaloorzaak rekening gehouden met de onderlinge samen-
hang tussen de dijkvakken, waaruit de ringdijk om het gebied is opgebouwd. Daarbij wordt de
veiligheidsnorm vertaald naar een toelaatbare kansbijdrage, die gelijkmatig wordt verdeeld over
de omtrek van het dijkringgebied. Vervolgens wordt een vertaalslag gemaakt naar eisen, die
gelden voor de dwarsdoorsnede van de dijk, waarvoor berekeningen worden gemaakt. Omdat
bij de Diefdijklinie alleen sprake is van extreem hoogwater na overstroming van de Tieler- en
Culemborgerwaarden, is die voorwaarde ook betrokken bij de bepaling van veiligheidseisen en
waterstanden.

Veilgheidseisen
Voor de bepaling van de minimaal vereiste kerende hoogte van de totale ringdijk om de Alblas-
serwaard en Vijfheerenlanden is de toelaatbare kans op overbelasting door overloop enlof golf-
overslag gelijk aan de norm. Voor de Diefdijklinie is dat naa rato van de lengte van de ringdijk
ongeveer 20% van de norm. In verband met de begaanbaarheid van de kruin bij maatgevende
omstandigheden zou een gemiddeld overslagdebiet van maximaal 5 liter per seconde per strek-
kende meter nog toelaatbaa geacht kunnen worden, Echter, vanwege de voor de Diefdijklinie
kenmerkende hoge grondwaterstad in de krin en de aanwezigheid van ongerijpte klei in de
kern van de dijk kan afschuiven van de bekleding op het binnentalud bij i tot 5 liter als gevolg
van infiltratie niet worden uitgesloten,

Voor een dijkafschuiving is de toelaatbare kansbijdrage voor de gehele ringdijk gelijk aan 10%
van de norm. Voor de Diefdijklinie is dat naar rato van de lengte van de ringdijk ongeveer 2%
van de norm, Rekening houdend met de lengte van de afschuivende dijkmoten in relatie tot de
lengte van de Diefdijklinie is per doorsnede een toetswaarde van 1,0 voor de evenwichts- of
stabiliteitsfactor afgeleid, Deze waarde komt overeen met de standaardeis voor geotechnische
constructies volgens de landelijke NEN-normen. Overigens is deze eis minder streng dan de
toetswaarde van 1,17 voor direct buitenwater kerende dijken.

Voor de controle van piping is een soortgelijke redenering opgezet, waarbij voor de Diefdijklinie
een veiligheidsfactor van 1,05 is afgeleid. Ook dit is minder streng dan de waarde van 1,2 voor
direct buitenwater kerende dijken.

Waterstanden
Bij de bepaling van de waterstanden bij de Dief-
dijklinie is gebruik gemaakt van de resultaten
van overstromingsberekeningen voor de Tieler-
en Culemborgerwaarden uit eerdere studies.
Daarbij is tevens uitgegaan van een reductie
van de waterstanden bij de Diefdijklinie met on-
geveer 1 m als gevolg van het bij een overstro-
ming operationeel maken van drie Dalemse
overlaten (met name de nummers 1, 2 en 3,
omdat de 4" overlaat formeel is geschrapt) over
een totale lengte van 700 m, Omdat de uitkom-
sten van de eerdere studies representatief zijn
voor een bestaande situatie in plaats van een
normatieve aanpak zijn de resultaten op de vol-
gende punten gecorrigeerd:

. Bij elk doorbraakpunt is de kans op doorbraak bepaald op basis van de normatieve

overstromingskans van 1/1250 per jaar en de lengte van het dijktraject waarvoor het be-
treffende doorbraakpunt representatief is, gedeeld door de totale lengte van de dijkring.
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Bijlage 4: Toelichting veiligheidseisen en de daarbijhorende bepaalde waterstanden (Vervolg 1)

. Bij de normatieve aanpak is in elk doorbraakpunt de rivierafvoer hetzelfde. Omdat in de

oorspronkelijke berekeningen per doorbraakpunt een andere rivierafvoer maatgevend
is, zijn deze afvoeren met de bijbehorende doorbraakkansen omgerekend naar een
normatieve afvoer van 16.000 m3/s.

Op basis daarvan zijn overschrijdingskanslijnen van waterstanden bij de Diefdijklinie, gegeven
overstroming van de Tieler- en Culemborgerwaarden bepaald. Hieruit volgen de volgende
toetspeilen:

. Diefdijklinie noord:

. Diefdijklinie zuid:

5,3 m +NAP
5,2 m +NAP

De scheiding tussen het noordelijk en zuidelijk gedeelte ligt bij de Linge.

Ontwerpaspecten
Voor de bepaling van de ontwerppeilen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de resulta-
ten van de reeds gemaakte berekeningen. Hierbij worden ook de resultaten van aanvullende
berekeningen van de provincie Gelderland betrokken. Het versterkingsplan is met name gericht
op het verbeteren van de stabiliteit, waarbij de buitenwaterstand geen dominante invloed heeft.
In afwachting van de nog door het rijk vast te stellen toetspeilen wordt de kerende hoogte voor-
lopig buiten beschouwing gelaten.

Voor het ontwerp is het uitgangspunt een planperiode van 50 jaar bij een gemiddeld klimaat-
scenario. De bijbehorende maatgevende Rijnafvoer is 16.800 m3/s. Dit betekent een verhoging
van het toetspeil met 0,2 m, wat overeenkomt met ontwerppeilen van 5,5 m +NAP (noordzijde)
en 5,4 m +NAP (zuidzijde), Specifieke grondmechanische aandachtspunten bij het ontwerp zijn
de schematisering van de grondlagen, de grondwaterstand in en voor de dijk en de buitenwa-
terstand. Verder verdienen de voortdurend optredende vervormingen speciale aandacht.

De vormgeving van maatregelen tegen afschuiving en piping geschiedt op basis van de huidige
ontwerpleidraden en technische rapporten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bij de toetsing
ontwikkelde veiligheidseisen en criteria.

Gevoeligheidsanalyse
In afwachting van de door het rijk vast te stellen hydraulische randvoorwaarden worden verken-
nende berekeningen gemaakt om de invloed van verschillende waterstanden op de te nemen
maatregelen af te tasten. De effecten van verschillende waterstanden binnen een bandbreedte
van minus 1 m en plus 0,5 m worden onderzocht. Dit komt overeen met een bandbreedte in de
peilen van 4,5 +NAP tot 6,5 m +NAP (noord).

Voor de invulling van robuustheid spelen onzekerheden in de randvoorwaarden en de uitbreid-
baarheid van de te kiezen oplossing een roL. Concreet betekent dit een keuze van klimaatsce-
nario's met bijbehorende rivierafvoer, die bepalend zijn voor de hydraulische randvoorwaarden.
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Gezien de onzekerheden in de ontwerppeilen en de verwachting dat het rijk in 2008 toetspeilen
en golfrandvoorwaarden voor de niet direct waterkerende dijken zal afgeven, is besloten om
vooralsnog geen toeslag voor robuustheid toe te passen. Dit aspect zal in het kader van de ge-
voeligheidsanalyse nader worden onderzocht.

Bron: GeoDelfl Populaire samenvattng toetsing veiligheid Diefdijklinie, 22 mei 2007
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Workshop en evaluatie verbetering Diefdijklinie, cul-
tuurhistorisch/ landschappelijk alternatief
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Workshop Verbetering Diefdijklinie,
Cultuurhistorisch Landschappelijk alternatief

Plaats

Zwolle, 22 oktober 2007
Referentienummer Kenmerk

234095

Plaats bespreking

Waterschap Rivierenland, Tiel

Aanwezig

Vincent Collete- Prov Zuid Holland
Joop Beijersbergen-Prov Zuid Holland
Paul Berends - Project bureau NHW
Chris Wil- Project bureau NHW
Seline Geyskens- Staatsbosbeheer
Christiaan de Jong- Gemeente Vianen
Pieter van Heteren- DLG/Lingelandschap
Ferdinand van Hemmen- rapporteur en landschapshistoricus
Jan v. Dijk- Zuid Hollands Landschap
Gerko Meijer- Bunker Q
Maija van Schie- P2 managers (onafankelijk voorzitter van de workshop)
Frans van den Berg- WSRL
Peter Damen- WSRL
Ed Steenbergen- WSRL
Jeroen Haa- WSRL
Pieter Bode- WSRL
Jouke Kuipers- Grontmij
Theo van Hulsbeek- Grontmij
Petra van den Hengel- Grontmij
Henk de Jong - Provincie Gelderland schooflater aa

Afwezig

Provincie Utrecht, Gemeente Culemborg, gemeente Geldermalsen, Gemeente Leerdam,
Gemeente Lingewaal, Gemeente Gorinchem, Gemeente Giessenlanden, RACM, Gelderse
Mileufederatie, Zuid-Hollandse milieufederatie, LTO-Noord.

Kopie aan

Betreft

Workshop Verbetering Diefdijklinie, alternatief cultuurhistorisch landschappelijk alternatief
en evaluatie

1. Introductie
De workshop begint met het voorstellen van alle aanwezigen in combinatie met het geven van het
doel van de organisatie waa iedere deelnemer voor werkt, het belang waarom de organisatie in
het project Diefdijkverbetering is betrokken en de bijdrage die diegene, of zijnlaar organisatie
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kan leveren. Doormiddel van stickers en een mondelinge toelichting op een flip-chart is de vol-
gende tabel gemaa door alle deelnemers van de workshop,

Organisatie Naam Doel van de organi- Belang Bijdrage
satie

Waterschap Frans vd Veiligheid (dijken, Doel: Vergroting vei- -28% van de financie-
Riviereniand Berg schoon en voldoende ligheid, versterking ring, mankracht

water) Diefdijklinie, neven- -kennis
doel versterking van -besluit ingrepen van
ruimtelijke kwaliteit de diefdijkverbetering

-initiatiefnemer
-hydraulische rand-

voorwaarden
Peter Damen Veiligheid waterke- Project leiding verbe- Dito bovenstaande

ring, harmonieus in- tering Diefdijklinie
gepast enlof gecom-
bineerd met een
duurzaam watersys-
teem

Pieter Bode Schoon water en dro- Watertoets procedure

oe voeten
Jeroen Haas Voor duurzaam veilige Trekker aanleg EVZ

en leefbaar rivieren- Diefdijk en realisatie
gebied; - waterkering, VBW
watertekort, water-
overschot en water-
kwaliteit

Ed Waterschap staat Staat voor veilig ge- -inbreng verkeerskun-
Steenbergen voor veilig en duur- bruik van de weg en dige knowhow bij het

zaam waterbeheer in het bieden van mobili- project
het rivierengebied met teit aan de samenle-
000 voor de klant vino.

Provincie Vincent Co- Algemeen: Provinciale Leefbaar landschap -concrete uitvoering
Zuid - lette belangen behartigen met cultuurhistorie en projecten recrea-
Holland Specifiek; Cuituur versterkino tieltoerisme

Joop Bijers- Toezichthouder van Veiligheid van de -72% van de financie-
bergen waterschappen en Diefdijklinie op orde ring, goedkeuring van

leefbaar wonen brengen dmv goede het project
afweging -kennis

-coördinatie besluiten

en procedures

-stimulerend
-rol waterlveiligheid
versterken

DLGI Project- Pieter Hete- De autoriteit voor Op dit moment opti- Nog niet bekend
leider Linge- ren gebiedsontwikkeling maal afstemmen tus-
kwartier in het landelijk gebied sen project Lingekwar-

tier en versterking
Diefdiiklinie

2
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Organisatie Naam Doel van de organi- Belang Bijdrage
satie

Gemeente Chrlstiaan Belangen inwoners Aansluiting versterking -projecten
Vianen de Jong gemeente behartigen, van de dijk binnen/op -(dijk)grond

cultuurhistorie ver- gemeentelijk beleid. -omwonenden
sterken en monumen- Planvorming afstem- -landschap structuren
tale objecten behou- men en versterken -gemeentelijk beleid
den leefomgeving

Staatsbosbe- Seline Ge- Beheer van natuur en Afstemmen NHWL -uren
heer ijskens landschap vi- -terreinen

sie/planvorming/behee -grond
r van bestaande en (-subsidie partner in
toekomstige terreinen werving van gelden)

-kennis (van verschil-
lende disciplines)

Zuid Hollands Jan van Dijk Bescherming natuur Behartigen van het -mensenuren
Landschap en landschap (inclu- belang van onze be- -

sief de daarin voor- staande natuurgebie- landschapsecologi-
komende cultuurhisto- den langs deDiefdijk sche -en gebiedsken-
rlsche waarden) in en ons Natuurontwik- nis
Zuid- Holland kelingsplan om deze -medewerking als

gebieden onderling te grondeigenaar
verbinden

Geschiedkun- Ferdinand Specialisme land- Mede auteur van de -aanbevelingen voor
dig Bureau van Hem- schapshistoricus Cultuurhistorische optimale inpassing
Van Hemmen men rapportage Diefdijkli- van cultuurhistorie in

nie verbetering de dijkverbetering
-het verhaal over de
dijkverbetering begre-
pen in een leesbaar
landschap

Nationaal Paul Be- Behoud door ontwik- Linielandschap ver- -aanjagen, verbinden,
Project Nieu- rends keling van de Waterii- sterken, toegankelijk- verbreden, versnellen
we Hollandse ChrisWill nie heid en beleefbaar- en concrete uitvoering
Waterlinie heid vergroten. -overdracht van taak

Behoud door duur- van rijk naar provincie
zame ontwikkeling -menskracht
van het Nationaal -promotie in het kader
Landschap van de van recreatie
NHW -educatie

-kennis
Bunker Q Gerko Mey- Bureau voor erfgoed-

er ontwikkeling, advo-
caat van gebouwen,
adviseur projectbu-
reau NHWL en archi-
tect I

1
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Organisatie Naam Doel van de organi- Belang Bijdrage
satie

Grontmij Jouke Kui- Groot ingenieursbu- Goede startnotitie Kennis en capaciteit
pers reau op gebied van maken met tekenin-
Theov. milieu, civiele tech- gen en hopen enige
Hulsbeek niek, bouw, industrie, winst te maken
Petra vd energie en infrastruc-
Hennel tuur

2. Inventarisatie potentiële projecten voor de integratie in de Diefdijkverbetering

Er is eerst gekeken nlUr het doel van het project, namelijk:
Het verbeteren van de zwakk locaties in de Diefdijklinie zodat de dijk weer aan de wettelijke
veilgheidsnorm voldoet bij de bestaande hoogte van de kruin. Hierbij worden de landschappelij-
ke natuur cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk ontzien.

De deelnemers kregen, in twee groepen, de opdracht om potentiële projecten en activiteiten op te
schrijven en te plaken op de situatietekeningen van de Diefdijklinie. Aansluitend zijn plenair
criteria vastgesteld door de deelnemers van de workshop. De volgende lijst van criteria is gefor-
muleerd:

Criteria voor het selecteren van potentiële projecten voor de integratie in de Diefdijklinie verbete-
ring:

Versneller door koppeling
Plangrens (fysiek)
Financiën, nu wel/niet
Inhoudelijke samenhang!mlUtschappelijke cohesie;

o Lijnversterking

o Dijkveilgheid

Biedt de bewoners iets
Samenhang in de uitvoering! contrctors
Passend in de planning

Plannin!! Diefdiikverbeterin!!
Aanleveren documenten voor het laatste con- 26 oktober
ceot starnotitie

3'CCD 9 nov. 2007
Aanleveren definitieve Starnotitie bii WSRL 26 nov. 2007
Besluitvormino: WSRL 13 dec. 2007
Indienen Provincie Zuid-Holland en Commis- Jan 2008
sieMER
InsDraak Feb/maart 2008
Vaststellen richtliinen Maaranril 2008

Proiectnota/MER 2008-2009
Uitvoeren verbetering 2010

Hierna kregen de deelnemers de opdracht om de geïnventariseerde potentiële projecten en activi-
teiten uit de vorige opdracht in te delen in 3 categorieën:
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Categorie i. Projecten van derden die in het project opgenomen kunnen worden, omdat ze

onlosmakelijk aan het project Verbetering Diefdijklinie zijn gekoppeld (gebaseerd op de selectie-
criteria en passend binnen financiering en dekking).

Categorie 2. Projecten van derden die het project Verbetering Diefdijk versterken, maar die
nog niet als project gedefinieerd zijn (bv. besluitvorming is nog niet rond of financiering is nog
niet gedekt). Projecten in deze categorie kunnen in principe binnen planning gerealiseerd worden.

Categorie 3, Projecten van derden die wel een geringe relatie hebben met het project Verbete-

ring Diefdijk, maar die zelfstandig uitgevoerd kunnen worden (bijvoorbeeld omdat ze een heel
andere planning kennen). Goede afstemming is van belang,

Categorie 4, Projecten die bij nader inzien niets met de versterking van de Diefdijk te maken
hebben en prima zelfstandig uitgevoerd kunnen worden.

Hierop volgend moesten de deelnemers de trekkers van de activiteiten genummerd met 2 op de
achterzijde van de sticker schrijven, zodat ll, 2 zo spoedig mogelijk een nr. i project kan worden.
Het resultaat van de deelopdrachten staat gegeven in de onderstaande tabel, en is plenair gepre-
senteerd,

Locatie Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3

Op 1- Betonnen zoutstrooi- Dijk aansluiten op rivierpont om toe- Bestaande wandelingen
Op 9 bak handhaven ristische stromen te verwerken; fiets koppelen en uitbreiden

Trekker: Waterschap en wandelpad Diefdijklinie en zoals van de Waterlinie,
Utrechtse linie Ruimte voor de Rivier, Gel-
Trekker: NHW project bureau in sa- derland en Utrecht

menspraak met Gem. Vianen, Cu-
lemborg, Houden en Utrechts land-
schap.

Toelaten boven- Uitbaggeren van inundatiekanaal Restauratie van:

grondse elektriciteits- (verbeterde be leefbaarheid NHW) -Damsluis van Rondweg
net palen Trekker: Waterschap van Fort Everdingen (de-
Trekker: Waterschap fensie houdt dit tegen)

-bunkers
-inundatiesluizen
-etc.

Hardstenen limietpa- Vernieuwen bovengrondse elektrici-
len NHW handhaven teitsnet palen
tot aan Lange Meent Trekker: Gemeente Vianen
Trekker: Waterschap
Handhaven vrije Lijn beleving verhogen en daarom
groepsschuilplaatsen rotonde verwijderen (bij Lange Meent

en Parijse weg)
Trekker: Gemeente Vianen en Wa-
terschap

Reconstructie ge- Realisatie EVZ NBW (Waterberging
schutsbanket en voorkeur vlak). Hergebruik van klei-
duurzaam beheer laag van EVZ-Diefdijk
Trekker: Waterschap

Landschap meer open makenlbomen
wen
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Locatie Cateoorie 1 Cateoorie 2 Cateaorie 3

DP9- Doorzagen groeps- Realisatie EVZ NBW (Waterberging
OP 19 schuilplaats voorkeur vlak). Hergebruik van klei-

Trekker: Financiering laag van EVZ-Diefdijk
vanDLG
Wandeling Molenka- Toegang Molenkadegebied voor
de (wordt gereali- voetgangers vanaf de dijk, inclusief
seerdl oarkeerolaatsen
Beleving Wielen ver- Grond over voor het realiseren van
betering tbv beleving, Molenkade gebruiken bij dijkverbete-
bomen weel zichtliin. rlno
2 relicten WO i ge- Realiseren Natuurontwikkeling Dief-
schutsbanket bij het dijk-west, grondaankopen en herge-
Wiel handhaven bruik van vrijkomende grond

Trekker; Stichting het Zuid-Hollands
Landschao

Op 19- Realiseren wandelverbinding met
Dp25 Schoon se Woerd

Trekker; Zie Natuurontwikkeling Dief-
dijk-west, Stichting Het Zuid-Hollands
Landschao
Realisatie EVZ NBW (Waterberging
voorkeur vlak). Hergebruik van klei-
laaD van EVZ-Diefdiik

Realiseren Natuurontwikkeling Dief-
dijk-west, grondaankopen en herge-
bruik van vrijkomende grond
Trekker; Stichting Het Zuid-Hollands
Landschao

Op 26- Sluizen bij wielen (om Plaatselijk uitbreiden moerasbos door 21 3 Bij NS brug; Kraanbrug
Dp40 kamsalamander te graven van tichelgaten, vrijkomende behouden; openbaar ma-

behouden) renoveren grond gebruiken voor dijkverbetering ken van Fort
Trekker: Zie Natuurontwikkeling Dief- Trekker: Pact van Loeves-
dijk-west, Stichting Het Zuid-Hollands tein, NHWL (maar nog geen
Landschap oeld, neen nrioriteit
Aanleg poelen voor kamsalamander Akooijse en Oude Horn
(Natura 2000). Trekker: Zie Natuur- (sluis, watermolen, gemaal)
ontwikkeling Diefdijk-west, Stichting restaureren, beleefbaar en
Het Zuid-Hollands Landschap deels toeoankelik maken
Recreatietoerisme voorzieningen

verbeteren (fietsfaciliteiten bebording
etc.) Verkeersonderzoek als onder-
deel concretiseren, voorlaar 2008
Vlakvormige watergang ipv lijnvormig
Trekker: Mogelijkheden zoeken door
waterschap en projectbureau NHW
Aanleg ecologische verbindingzone
'Diefdijk (inclusief wateropgave),
oostelijke zijde model kamsalaman-
der. Trekker: Jeroen Haas, WS
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Locatie Cateaorie 1 Cateaorie 2 Cateaorie 3

1/2; Realisatie EVZ NBW (Wa-
terberging voorkeur vlak). Her-
gebruik van kleilaag van EVZ-
Diefdijk
Trekker: Waterschao
Plas-dras natuur en inundatie
vlak waterberaino en beheer
Versterking lijn rotonde (7)
Trekker: Waterschao

Op 41- Gebruik dakdekgrond fort Aspe- Fort Asperen en Nieuwe
Dp47 ren (omvang niet substantieel steeg Zichtljnen

voor dijkverbetering) Project Lingekwartier
met trekker DLG

Restauratie buitendijkse inunda- Witte botenplan Asperen
tie-waaiersluizen Noorder en - Nieuwe Steeg

Zuiderlingedijk bij Asperen
Trekker: Waterschap; een res-
tauratieplan wordt opgesteld in
overlea met eiaenaar Domeinen
Versterking batterij aan de meer- Anticiperen op uitbrei-
dijk, groepsnesten bij de meer- dingszoeklocatie wo-
dijk reconstrueren voor de bele- ningbouw
ving en loopgraaf
Trekker: Pact van Loevestein
Ontwikkeling opstapplaats cul-
tuurtoerisme, Asperen Geofort,
Ungekwartier, mobiliteitsknoop-
punt.
Trekker: Gemeente Lingekwar-
tier
Project Ungekwartier koppeien
Trekker: DLG maakt een uitwer-
kinÇ/so/an in zomer 2008

Op 48- Zichtbaar maken en Realisatie verblijfsac-
Op 51 houden van groeps- commodatie

schuilplaatsen
Profiel geschutsbank
strakker

Op 52- 2/3 Grote schaal riet-
Dp57 moeras 1" plek

Trekker: Pact van Loe-
venstein; Doorvoeren
naar DLG met provincie,
waterschap en staat-
bosbeheer
Langzaam verkeer ver-
beteren: Vrijiiggend
veilig fietspad op buiten-
aanberming (nadeel:
eenziidia uitzicht)
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Locatie Cateaorie 1 Cateiiorie 2 Cateiiorie 3

Dp56- Markering afbuiging Waterlinie, Purperreiger in uiter-
72 Zijdewind bij Dalem, linie van waarden

kazematten, relatie Lingedijk Trekker: Lopend project
visueel versterken (volgens Staatsbosbe-
Trekker: Pact van Loevestein heer
Strak talud, geen aanberming
Trekker: Provincies

3. Algemene randvoorwaarden voor de verbetering van de Diefdijklinie
Daarnaast waren er naat de potentiële projecten en activiteiten ook mogelijke randvoorwaarden/
wensen van de Diefdijk verbetering gegeven, die allen praktisch en mogelijk bleken te zijn (allen
nr. I):

Vlakdekkend waterberging (dus niet beperkt tot smalle stroken)
Stre dijk, geen rups

Radialen op de dijk behouden/accentueren
Handhaven doorlopende lint vanuit het landschap
Markering Diefdijk als hoofdweerstandslijn/lijnvormig element
Handhaving erfoegang functie weg mbt aanliggende percelen
Verdroging tegengaan door oppassen met graven (hydrologisch systeem niet aantasten)
Vrijkomende grond uit vemattingprojecten benutten voor aanberming
laag/gecamoufleerd buitentalud

Genoemde mogelijke randvoorwaaden en wensen van de Diefdijk verbetering, maar niet verder
in beschouwing te nemen(nr. 2):

In weekend dijk afsluiten voor motorvoertuigen ivm recreatieve drukte
Sluizen beter onderhouden om apare waterhuishouding te leren
Dijk verkeersluw maken

4. Afsluiting
De workshop is beëindigd met opmerkingen; 'nabrander' -rondje:
. Al dan niet hergebruik van de grond van het dak van het Fort van Asperen wordt verder be-

sproken tussen WSRL, provincie Gelderland en bureau NHWL.
. Hemmen: We moeten ook zien waar het Waterschap voor staat, zoals Ruimtelijke kwaliteit.
. Misschien moeten we ons de vraag stellen of het schadelijk is als de verbetering van de Dief-

dijk eerst van star gaat en later geïntegreerd wordt met een project.
. Berends en Hemmen: Relatie tussen de waterkwaliteit en kwantiteit moet gesynchroniseerd

worden. Hoe relateer je inundatie en regulier waterbeheer. Hier is enige onduidelijkheid over,
mede gezien ook de lage voorkomensfrequentie en dan heersende noodsituatie.

. Berends: Aan het einde van de maand wordt er een bestuursakkoord aan de minister van

VROM voor het Lingekwartier en de Diefdijk aangeboden.
. Seline Geyskens; Laten we de Diefdijklinie in de toekomst een rijksmonument maken.

. P. Damen: Naa aanleiding van de eerste tekeningen van Grontmij, gebaseerd op de bereke-
ningen van GeoDelft, blijkt dat over bepaalde deeltrajecten de eerder veronderstelde noodza-
kelijke forse aanbermingen achterwege kunnen blijven of beperkter van afmetingen kunnen
zijn. Dit omdat de theoretisch berekende aabermingen van Geodelft onder de hoogte van de
al aanwezige aanbermingen vallen.

. Alle stukken moeten binnen zijn voor 26 oktober zodat dit in de SN verwerkt kan worden.
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Evaluatie Workshop (op 23 okt. 2007)

Aanwezig:
Frans v,d. Berg, Peter Damen (Waterschap Rivierenland)
Maia van Schie (P2-managers)

Algemeen:
. De Workshop is door allen als zeer nuttig ervaren en kan met een positief gevoel worden ge-

zien als een goede basis voor het vervolgtraject waarbij vele parijen elka nodig hebben om
tot een goed eindresultaat te komen voor wwel verbetering van de Diefdijklinie als omliggen-
de projecten.

. Een bezoek buiten langs de Diefdijklinie met Projectgroepleden, relevante betrokken parijen,
en wellicht ook een keer met de CCD-leden, zal de onderlinge goede samenwerking nog ver-
der kunnen bevorderen.

. Met verwerking van de gemaae opmerkingen van de Projectgroepvergadering en de Work-

shop van i 8 okt. 2007 is de huidige Starnotitie voldoende dekkend voor de Verbetering van
de Diefdijklinie en toekomstige projecten in de omgeving. De geïnventariseerde belangen en
gevoeligheden zijn zodanig dat de verbetering van de Diefdijklinie passend en uitbreidbaa
voor toekomstige projecten kan worden uitgevoerd. No-regret-maatregel kunnen hiermee
worden voorkomen.

. Op basis van de Workshop resultaten van 18 okt. 2007 tekent Grontmij een concrete planbe-

grenzing welke in de Startotitie zal worden opgenomen.

Categorie-I-projecten
Zoals tijdens vorige projectgroepvergaderingen, de CCD van 28 sept. 2007 en ook in de uitnodi-
gingen van de workshop is aangegeven, hebben alle betrokken partijen tot 3 lokt, 2007 de gele-
genheid gehad tot het aanmelden van projecten. Voor projecten en zaken van derden, specifiek
thuishorend in categorie-I (zie bijlage 7 Starnotitie) geldt dat aantoonbaar moet zijn dat:
. ze onlosmakelijk aan het project Verbetering Diefdijklinie zijn gekoppeld;

. ze inpasbaar zijn met de planning van de Verbetering van de Diefdijklinie;

. ze goedgekeurd zijn of op korte termijn worden, ook qua R O. -procedures;

. de financiering van het project uiterlijk 1 april 2008 hard en gegarandeerd moet zijn.

Waterschap Rivierenland beslist uiteindelijk welke projecten en zaken thuishorend in categorie- i
uiteindelijk wel of niet verder meegenomen worden in de Projectnota-mer.

Verkeersproblematiek
Verkeerproblematiek heeft als gezamenlijk hoofddoel: verkeersluw en fiets- en wandelvriendelijk
maken van de Diefdijklinie t.b,v, recreatieve benutting,

Door WSRL-directie Wegen is aangegeven dat een separaat verkeersplan opstellen zeer ineffci-
ent is i.v.m. vele verdubbelingen, te volgen procedures, extr overleg/plan-afstemming etc., etc.
met zeer veel parijen, Om deze reden zal als onderdeel van de Projectnota-mer Verbetering
Diefdijklinie een verkennende verkeerstechnische analyse worden uitgevoerd, Verkeerstechni-
sche maatregelen op en direct nabij de dijk moeten concreet worden gemaak t.b, v. de uitvoering.
Verkeerstechnische maatregelen buiten de te verbeteren dijktajecten en op grotere afstand van de
dijk, zoals wegreconstructies t.b, v. verbetering van alternatieve ontsluitingen ter ontlasting van de
Diefdijk, dienen separaat van de dijkverbetering door de wegbeheerder (evt, via verdeelsleutel)
getrokken en in procedure gebracht te worden.

9
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WSRL-dir. Wegen zal expertise en ervaring inbrengen bij de totstandkoming van de verkennende
verkeerstechnische analyse in de Projectnota-mer. Deze verkennende verkeersteclmische analyse
zal hierdoor onderdeel uitmaken van het na de jaarwisseling Europees aa te besteden Advies-
diensten bestek voor de totstandkoming van de Projectnota-mer met ontwerpplan.
De verkennende verkeersteclmische analyse mag niet tijdvertragend werken m.b.t. de huidige
planing van de Verbetering Diefdijklinie.

EVZ-Diefdljk en relatie met Flora en Faunawet
Ecologische compenserende en mitigerende maatregelen i.v.m. de Flora- en faunawet, strikt
i.v.m. noodzakelijke dijkverbeteringmaatregelen (zoals aanbermingen, intro stalen damwanden of
slootdemping) moeten concreet worden gemaakt in de planvorming.Bij kleine maatregelen kun-
nen deze met de uitvoering van de dijkverbetering worden meegenomen,

In geval van inpassing van compenserende maatregelen in een omvangrijkere zone (met name
westelijk) op grotere afstand van de Diefdijk, lift de uitvoering mee met de realisatie van de
EVZ- WSRL-Directie Watersystemen. In combinatie met de dijkverbetering kan deze mogelijk
worden versneld, doch een concrete harde planning voor de realisering van de (westelijke) EVZ-
Diefdijk ontbreekt. Relevant is dat de realisering van de Dijkverbetering volgens planning kan
worden uitgevoerd. De realisering van (nuttige en interessante) vlakdekknde waterberging is al
snel omvangrijk en hierdoor waarchijnlijk niet geheel binnen de planning van de dijkverbetering
mogelijk, Voor de uiteindelijke realisering spant Waterschap Rivierenland zich wel in.

De deeltrajecten in eigendom van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap bieden goede perspec-
tieven met vele win-win-mogelijkheden voor alle partijen.

10
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Kostenraming
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Kostenraming verbetering Diefdijk (prijspeil 1-1-20081 

Eenheidsprijzen (exclusief BTW
. Grond leveren en verwerken per m' (excl. uitlevering 10%)
. Grond afgraven en ter plaatse hergebruiken

. Grond afgraven en afvoerenleiders hergebruiken per m'

. Damwand van 10 m lengte per m' .

. Damwand van 15 m lengte per m' .

. Verankering per stuk

. Weg opruimen per m'

. Weg aanbrengen per m'

. Licht materiaal wegfundering per m3 .

. Stijgen op dit moment redelijk snel in prijs.

Staartposten
. Planonzekerheidl onvoorzien

. Algemene kosten, winst en risico

. Uitvoeringskosten

. Engineering en directie

. BTW
Totaal

Kosten voor elk alternatief (exclusief BTW en staartposten)
. Verleggen kabels en leidingen

. Compensatielherinrichting in kader F&F-wet

. Herstel lichte bouwkundige schade

. Grondverwervíng, schadeioosstelling tijdelijk in gebruik nemen

. Dijkverbeteringsplan en projectmer

Totaal exclusief BTW en staartposten
Totaal inclusief alle staartposten

.. afkomstig uit ramingen van WSRL, soms daaruit afgeleid.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,00
2,00
5,00

200,00
250,00

1.200,00
5,00

30,00
65,00

30%
10%
20%
15%
19%
2,35 maal netto
uitvoeringskosten

€ 300.000,00 ..
€ 250.000,00 ..
€ 150.000,00-
€ 1.000.000,00 ..

€ 500.000,00 ..
€ 2.200.000,00

€ 5.170.000,00

Kosten wegen bij elk alternatief (afgeronde eindbedragen)
Ingrijpende wegaanpassing over 2,35 km (gedeelten met buitenberm), met toepassen licht
funderingsmateriaal (1,5 dik, 6 m funderingsbreedte, 5 m weg breedte)
. Opnemen weg 5 x € 5,00 € 25,00
. Ontgraven 6 x 1,5 x € 5,00 € 45,00. Fundering 9 x € 65,00 € 585,00
. Weg aanbrengen 5 x € 30,00 € 150,00
. Prijs per m dijk € 805,00 x 2,35 = € 1.891,75
Over 2,35 km totaal kosten inclusief staartposten € 4.441,000,00 (= € 1.891.500,00 per km)

Wegaanpassingen elders langs het 20 km lange tracè:
. 10% van € 1.891,500/km over netto 17,5 km dijk € 3,310.000,00

Totaalbedrag wegaanpassing bij elk alternatief
inclusief alle staartposten € 7.755.000,00



Kostenraming grondvariant (exclusief permanente maatwerk aanpassingen aan bebouwing,
eindbedragen afgerond op € 250,00)
. Op 2 + 101/3+150, kenmerkend voor 1300 m:

o Afroven 10 x 0,4 x € 2,00
o Zavel leveren 7 x 0,7 x1, 1 x € 20,00
0 Uitvoeringskosten 1300 x € 115,80 € 150.500,00

. Op 9 + 140, kenmerkend voor 200 m:
o Afroven 40 x 0,5 x € 2,00
0 Ontgraven 40 x 1,0 x € 5,00
0 Klei leveren 40 x 1,0 x 1,1 x € 20,00
0

Uitvoeringskosten 200 x € 1.120,00 = € 224.000,00
. Op 14 + 131115 + 030, kenmerkend voor 400 m:

0 Roven 13 x 0,4 x € 2,00
o ZaveI14x1,1x€20,00
0 Uitvoeringskosten 400 x € 318,40 € 127.500,00

. Op 18 + 160/18 + 170, kenmerkend voor 300 m binnendijks:
0 Roven 15 x 0,4 x € 2,00
o Zavel 14 x 0,5 x 1,1 x € 20,00
0 Uitvoeringskosten 300 x € 166,00 = € 49.800,00

. Idem, kenmerkend voor 250 m buitendijks:
0 Roven 45 x 0,5 x € 2,00
0 Ontgravingen 45 x 1,0 x 5,00
0 Klei 45 x 1,0 x 1,1 x € 20,00
0

(Uitvoering in sloot: 1,5 x)
o Weg opnemen 5 x € 5,00
0 Ontgraven en gebruiken 9 x 1 x € 2,00
o Weg aanbrengen 5 x € 30,00
0 Uitvoeringskosten 250 x (€1.890,00 + € 193,00) = € 520.750,00

. Op 22 + 150/22+160, kenmerkend voor 50 m:
0 Roven 17 x 0,4 x € 2,00
0

Zavel 14,5 x 1,1 x € 20,00
0 Uitvoeringskosten 50 x € 332,60 = € 16.750,00

. Op 23 + 189/24 + 000/24 + 050, kenmerkend voor 250 m binnendijks:
0 Roven 14 x 0,4 x € 2,00
o ZaveI14x1,1x€20,00
0 Uitvoeringskosten 250 x €319,20 = € 79.750,00

. Idem, kenmerkend voor 100 m buitendijks:
0 Roven 30 x 0,5 x € 2,00
0 Ontgraven 30 x 1,0 x € 5,00
0 Klei 30 x 1,0 x 1,1 x € 20,00
0

Uitvoeringskosten 100 x € 840,00 = € 84.000,00
. Op 29 + 0,48, kenmerkend voor 50 m binnendijks:

0 Roven 7 x 0,4 x € 2,00
0

Zavel 3 x 1,1 x € 20,00
0 Uitvoeringskosten 50 x € 71,60 = € 3.500,00
Kenmerkend voor 100 m buitendijks:
0 Roven 45 x 0,5 x € 2,00
0 Ontgraven 45 x 1,0 x € 5,00
0 Klei 45 x 1,0 x 1,1 x €20,00
0 Uitvoeringskosten 100 x €1260,00 = € 126.000,00

. Op 31 + 000/32 + 0,68, kenmerkend voor 720 m:
0 Roven 17 x 0,4 x € 2,00
0

Zavel 14 x 1,1 x€20,00
0 Uitvoeringskosten 720 x € 321,60 = € 231.500,00



. Op 33 + 0,10, kenmerkend voor 110 m:
o Roven 25 x 0,5 x € 2,00
o Ontgraven 40 x 1,0 x€ 5,00
o Klei 45 x 1,1 x € 20,00

o (Uitvoering in Vliet: 1,5 x)
o Uitvoeringskosten 110 x € 1822,50 = € 200.500,00

. Op 36 + 101/37 + 000, kenmerkend voor 670 m binnendijks:
o Roven 16 x 0,4 x € 2,00
o Zavel 17,5 x 1,1 x€ 20,00o Uitvoeringskosten 670 x € 397,80 = € 266.500,00

. Idem, kenmerkend voor 400 m buitendijks:
o Roven 22 x 0,4 x € 2,00
o Zavel 21 x 1,1 x € 20,00

o (Extra uitvoering in Vliet: 1,5 x):
o Zavel 42 x 1,1 x € 20,00 x 1,5
o Uitvoeringskosten exclusief hergraven Vliet; 400 x € 1865,60 =€ 746.250,00

. Op 38 + 0,40/38 + 0,47, kenmerkend voor 140 m:
o Roven 9 x 0,4 x € 2,00
o Zavel4x 1,1 x€20,00
o Uitvoeringskosten 140 x € 95,20 = € 13.500,00

. Op 42 + 210/43 + 190, kenmerkend voor 560 m:
o Roven 32,5 x 0,5 x € 2,00
o Ontgraven 32,5 x 1,0 x € 5,00
o Klei32,5x1,Ox1,1x€20,00

o Uitvoeringskosten 560 x € 910.00 = € 509.750,00
. Op 55 x 000/56 + 245/60 + 000, kenmerkend voor 1200 m (650 m van de 1850 m is al uitgevoerd in

het verleden):
o Roven 24 x 0,4 x € 2,00
o Zavel 23 x 1,0 x € 20,00

o Uitvoeringskosten 1200 x € 525,20 € 630.250,00
. Op 62 + 000, kenmerkend voor 920 m (uitvoering in Unge: 1,5x):

o Roven 20 x 0,4 x € 2,00
o Zavel 32 x 1,1 x€20,00o Uitvoeringskosten 920 x € 720,00 x 1,5 = € 993.750,00

. Op 64 + 000, kenmerkend voor 170 m (uitvoering in Unge: 1,5x):
o Roven 35 x 0,4 x € 2,00
o Zavel 82 x 1,1 x€20,00o Uitvoeringskosten 170 x € 1.843,00 1,5 = € 470.000,00

. Op 65 + 175/66 + 105, kenmerkend voor 320 m:
o Roven 10 x 0,4 x € 2,00
o Zavel 5x 1,1 x € 20,00

o Uitvoeringskosten 320 x € 118,00 = € 37.750,00
. Op 68 + 000, kenmerkend voor 140 m:

o Roven 30 x 0,5 x € 2,00
o Ontgraven 30 x 1,0 x € 5,00
o Klei 30 x1 ,0 x 1,1 x € 20,00

o Uitvoeringskosten 140 x € 840,00 = € 117.750,00
. Op 72 + 150/72 + 000/72 + 200, kenmerkend voor 1140 m buitendijks:

o Roven 22,5 x 0,5 x € 2,00
o Ontgraven 22,5 x 1,0 x € 5,00
o Klei 22,5 x1,0 x 1,1 x€ 20,00
o Uitvoeringskosten 1140 x € 630,00 = € 718.250,00



. Idem, kenmerkend voor 360 m binnendijks:
o Roven13x0,4x€2,00
o Zavel 11,5x 1,1 x€20,00o Uitvoeringskosten 360 x € 263,40 = € 95.000,00

. Op 73 + 182/74 + 0,40/74 + 0,65, kenmerkend voor 500 m binnendijks:
o Roven 7 x 0,4 x € 2,00
o Zavel 4,5 x 1,1 x € 20,00

o Uitvoeringskosten 500 x € 104,60= € 52.500,00
. Idem, kenmerkend voor 130 m buitendijks:

o Roven 30 x 0,5 x € 2,00
o Zavel 30 x 1,0 x € 5,00

o Klei 30 x 1,0 x 1,1 x€20,00
o Uitvoeringskosten 130 x € 840,00 = € 109.250,00

. Op 78 + 1921, kenmerkend voor 190 m (uitvoering in Linge: 1,5x):
o Roven 25 x 0,4 x € 2,00
o Zavel 55 x 1,1 x € 20,00

o Uitvoeringskosten 190 x € 1.230,00 x 1,5 = € 350.500,00
. Op 79 + 0,63, kenmerkend voor 150 m:

o Roven 8 x 0,4 x € 2,00
o Zavel 6 x 1,1 x € 20,00

o Uitvoeringskosten 150 x € 138,40 = € 20.750,00
. Op 80 + 002/80 + 100, kenmerkend voor 270 m binnendijks:

o Roven 11 x 0,4 x € 2,00
o Zavel 8 x 1,1 x € 20,00

o Uitvoeringskosten 270 x € 184,80 = € 50.000,00
. Idem, kenmerkend voor 110 m buitendijks:

o Roven 15 x 0,5 x € 2,00
o Ontgraven 15 x 1,0 x € 5,00
o Klei 15 x 1,0 x 1,1 x € 20,00

o Uitvoeringskosten 110 x € 420,00 = € 46.250,00
. Op 81 + 090/81 + 150, kenmerkend voor 235 m buitendijks:

o Roven 22,5 x 0,5 x € 2,00
o Ontgraven 22,5 x 1,0 x € 5,00
o Klei 22,5 x 1,0 x 1,1 x€20,00
o Uitvoeringskosten 235 x € 630,00 = € 148.000,00

. Idem, kenmerkend voor 400 m binnendijks (uitvoering in Linge: 1,5x):
o Roven 30 x 0,4 x € 2,00
o Zavel 60 x 1,1 x€20,00
o Uitvoeringskosten 400 x € 1.344,00 x 1,5 = € 806.500,00

. Algeheel totaal uitvoeringskosten in grond,inclusief staartposten

€ 7,947.250,00 x 2,35 =
. Bijkomende kosten

. Weg aanpassingen
Algeheel totaal grond uitvoering, inclusief BTW

€ 18.676.000,00

€ 5.170.000,00

€ 7.755.000,00

€ 31.601.000,00

Maatwerk bij 38 laaggelegen woningen à € 25000,-- en
31 hooggelegen woningen à € 5.000,--
Algeheel totaal economisch alternatief

€ 1.105.000,00

€ 32.706.000,00



Kostenraming damwandvarianten (eindbedragen afgerond op € 250,00)
. Op 2 + 10113 + 150, damwand 10m, verankerd hoh 3m over totaal 465m

o Uitvoeringskosten 4650 x € 200,00 + 155 x € 1.200,00 = € 1.116.000,00

. Op 14 + 131/15 + 030, damwand 15m, verankerd hoh 2m over 400m
o Uitvoeringskosten 6000 x € 250,00 + 200 x € 1.200,00 = € 1.740.000,00

. Op 18 + 160/18 + 170, damwand 15m, verankerd hoh 2m over 265m
o Uitvoeringskosten 3975 x € 250,00 + 133 x € 1.200,00 = € 1.153.500,00
Extra verlenging als kwelscherm, 5m over 265mo Uitvoeringskosten 5 x 265 x € 250,00 = € 331.250,00

. Op 29 + 048, damwand 15m, onverankerd over 25rno Uitvoeringskosten 15 x 25 x € 250,00 = € 93.750,00

. Op 31 + 000/32 + 068, damwand 10m, verankerd hoh 3m over 180m
o Uitvoeringskosten 1800 x € 200,00 + 60 x € 1.200,00 = € 432.000,00

. Op 33 + 010, damwand 15m, onverankerd over 110mo Uitvoeringskosten 15x 110 x€ 250,00 = € 412.500,00

. Op 36 + 101/37 + 000, damwand buiten 10m, verankerd hoh 3m over 260mo Uitvoeringskosten 2600 x € 200,00 + 87 x € 1.200,00 = € 624.500,00

· Idem, damwand binnen 15m, verankerd hoh 2m over 240 m totaal
o Uitvoeringskosten 3600 x € 250,00 + 120 x € 1.200,00 = € 1.044.000,00

. Op 38 + 040/38 + 047, damwand 10m, verankerd hoh 3m over 30m
o Uitvoeringskosten 300 x € 200,00 + 10 x € 1.200,00 = € 720.000,00

. Op 42 + 210/43 + 190, damwand 12,5m onverankerd over 115m
o Uitvoeringskosten 12,5 x 115 x€ 250,00 = € 359.500,00

. Op 55 + 000/56 + 245/60 + 000, damwand 10rn, verankerd hoh 2m, over 25m
o Uitvoeringskosten 250 x € 200,00 + 13 x € 1.200,00 = € 65.750,00

. Op 62 + 000/64 + 000, damwand 1 Om, verankerd hoh 2m over totaal 970m
o Uitvoeringskosten 9700 x € 200,00 + 485 x € 1.200,00 = € 2.522.000,00

. Op 68 + 000, damwand 10m, onverankerd over 110mo Uitvoeringskosten 1100 x € 200,00 = € 220.000,00

. Op 72 + 150172 + 000/72 + 200, damwand 10m, verankerd hoh 3m over totaal 1110mo Uitvoeringskosten 11100 x € 200,00 + 370 x € 1.200,00 = € 2.664.000,00

. Op 73 + 182, damwand 10m, verankerd hoh 3m, over 55m
o Uitvoeringskosten 550 x € 200,00 + 19 x € 1.200,00 = € 111.250,00

. Op 74 + 040/74 + 065, damwand 15m, verankerd hoh 2m over 90 m
o Uitvoeringskosten 1350 x € 250,00 + 45 x € 1.200,00 = € 391.500,00

· Idem, damwand als kwelscherm, 5m verlengen over 130mo Uitvoeringskosten 130 x 5 x € 250,00 = € 162.500,00
. Op 78 + 192, damwand 15m, verankerd hoh 3m over 180 m

o Uitvoeringskosten 2700 x € 250,00 + 60 x € 1.200,00 = € 747.000,00

. Op 79 + 063, damwand 10m, verankerd hoh 3m over 100m
o Uitvoeringskosten 1000 x € 200,00 + 34 x € 1.200,00 = € 240.750,00

. Op 81 + 090/81 + 150, damwand 15m, verankerd hoh 3m over 380m
o Uitvoeringskosten 5700x € 250,00 + 127 x € 1.200,00 = € 1.577.500,00

. Idem, damwand 5m verlengen als kwelscherm over 260mo Uitvoeringskosten 5 x 260 x € 250,00 = € 325.000,00

. Uitvoeringskosten damwanden, inclusief staartposten
€ 16.406,250,00 x 2,35 =

. Bijkomende kosten

. Weg aanpassingen

· Aanvullende aanpassingen in grond tussen damwandstrekkingen,
€ 2.231.750,00 x 2,35

€ 38.555.000,00

€ 5.170.000,00

€ 7.755.000,00

€ 5.245.000,00

Algeheel totaal cultuurhistorisch/landschappelijk
en ecologisch alternatief € 56.725.000,00


