
 HaskoningDHV Nederland B.V. 

 

 

Waterschap Hollandse Delta/Project-milieueffectrapport bijlage 9 

LW-AF20122660 - 1 - 

Openbaar      

BIJLAGE 9 Begrippenkader 

 

Term 

 

Definitie 

achterland het gebied dat binnen een dijkring ligt en dat door de dijkring 

beschermd wordt tegen overstroming 

 

alternatief reële oplossingsrichting voor een dijksectie 

 

asverschuiving Het kan zijn dat de dijk ten behoeve van de versterking zal moeten 

verschuiven, de (lengte-)as van de dijk verschuift dan. Dit noemen 

we asverschuiving. 

 

autonome ontwikkeling de ontwikkeling van het milieu en andere factoren als de 

voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd; het betreft alleen die 

ontwikkelingen die kunnen worden afgeleid uit vastgesteld beleid 

 

bekleding gras of stenen die op de dijk zijn aangebracht om het dijklichaam te 

beschermen tegen erosie door wind- of golfkracht 

 

bevoegd gezag de overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige besluit te 

nemen en die de m.e.r.-procedure organiseert; wordt afgekort met 

BG 

 

BG bevoegd gezag 

 

binnen(-dijks, -teen) aan de kant van het land 

 

Commissie voor de m.e.r. onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag adviseert over 

richtlijnen voor de inhoud van het MER en de beoordeling van de 

kwaliteit van het MER; wordt afgekort als Cmer of Commissie-m.e.r. 

 

compenserende maatregelen maatregelen die gericht zijn op het vervangen van (natuur)waarden 

die verloren gaan 

 

coupure opening in de dijk die afgesloten kan worden bij hoog water 

 

dijkdeuvels stalen buizen waaromheen een ontvouwbare kunststof hoes over de 

dikte van de zachte klei/veenlagen is aangebracht. Deze worden 

dóór het dijklichaam en de onderliggende zachte lagen tot in het 

draagkrachtige zand geplaatst. Door de deuvels in een waaiervorm 

te plaatsen, wordt de dijk effectief versterkt op zijn zwakste plaats 

juist boven het draagkrachtige zand. 

 

dijkpaal paaltjes op de dijk die de locatie op de dijk aangeven, vergelijkbaar 

met hectometerpaaltjes langs de snelweg 
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Definitie 

dijkringgebied gebied dat door een aaneengesloten stelsel van waterkeringen of 

hoge gronden beveiligd is tegen overstroming door het buitenwater. 

De in de Wet op de waterkering genoemde dijkringgebieden worden 

beschermd door primaire waterkeringen 

 

dijksectie deel van de dijk met een eigen specifieke samenhang en 

herkenbaarheid 

 

dijkvernageling grondversterking, een soort grondwapening vergelijkbaar met de 

benodigde wapening in beton. De nagels geven de bestaande dijk 

extra sterkte waardoor het afschuiven van de dijk wordt verhinderd 

 

dijkversterkingsplan plan dat volgens de Waterwet wordt opgesteld als voorstel voor de 

versterking van de dijk 

 

EHS Ecologische Hoofdstructuur 

 

erosie erosie is de afslijting door de invloed van het water op het 

dijklichaam 

 

freatisch grondwater ondiep grondwater 

 

geometrie afmetingen van de dijk 

 

HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma 

 

initiatiefnemer rechtspersoon die de m.e.r.-plichtige activiteit wil ondernemen 

 

inspraak gelegenheid voor een betrokkene om zijn mening kenbaar te maken 

 

kruinhoogte hoogte van het bovenste vlakke gedeelte van een dijk 

 

kunstwerk cilvieltechnische constructies, in deze startnotitie vaak met de 

functie om water te keren 

 

LNC-waarden landschaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden. Deze worden in 

het MER uitvoerig beschreven en beoordeeld 

 

m.e.r. Milieu-effectrapportage, de procedure 

 

macrostabiliteit stabiliteit tegen afschuiven van grote delen van een grondlichaam 

langs rechte of gebogen glijvlakken 

 

Meest Milieuvriendelijk Alternatief verplicht onderdeel MER; hierin staan de best beschikbare 

mogelijkheden beschreven om milieu-aantasting te voorkomen of zo 

veel mogelijk te beperken 
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Definitie 

 

MER Milieueffectrapport, het document 

mitigerende maatregelen verzachtende, effectbeperkende maatregelen 

 

MMA Meest Milieuvriendelijke Alternatief 

 

nulalternatief Het alternatief waarbij de dijkversterking niet wordt uitgevoerd, maar 

de autonome ontwikkeling wel doorgang vindt. Dit is de 

referentiesituatie, in het MER worden de alternatieven hiermee 

vergeleken om inzicht te krijgen in de effecten. 

 

overslag water dat over de kruin slaat als gevolg van golfslag 

 

overslagdebiet de hoeveelheid water die in het geval van overslag over de kruin 

slaat 

 

primaire waterkering dijken en duinen die een dijkringgebied direct afschermen tegen 

bedreigend buitenwater 

 

referentiesituatie Zie ook nulalternatief. Dit is de situatie als er geen dijkversterking 

plaatsvindt maar wel autonome ontwikkelingen doorgang vinden. 

Ook wel nulalternatief, in het MER worden de alternatieven hiermee 

vergeleken om inzicht te krijgen in de effecten. 

 

rijksmonument geografische, archeologische of bouwkundige waarde die wordt 

beschermd volgens de Monumentenwet 

 

Rode Lijstsoorten Soorten die op de Rode Lijst staan, een lijst met bedreigde en 

kwetsbare planten- en diersoorten 

 

startnotitie eerste stap in de m.e.r.-procedure, waarmee de voorgenomen 

activiteit wordt bekend gemaakt en de milieu-effecten globaal 

worden aangeduid. 

 

talud het hellende deel van het dijklichaam 

 

variant een alternatief dat afwijkt op een deelaspect 

 

VKA Voorkeursalternatief, het alternatief dat de voorkeur van de 

initiatiefnemer heeft. 

 

voorland buitendijks gelegen land 

 

waakhoogte veiligheidsmarge tussen de kruinhoogte van een dijk en de MHW ter 

voorkoming van ernstige golfoverslag, ter compensatie van 

onzekerheden in de berekening van de MHW en het begaanbaar 
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houden van de dijk; voor de waakhoogte wordt een minimale 

waarde van 0,5 meter aangehouden. 

 

 

 

 


