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Samenvatting 

Ruimte voor de Rivier 

De hoeveelheid water die veilig door de rivieren moet kunnen stromen groeit. De oplossing om 

wonen en werken in het Nederiandse Rivierengebied veilig te houden wordt vooral gezocht in 

maatregelen om de rivier meer ruimte te geven zodat de rivieren minder vaak gevaariijke 

waterstanden bereiken. Het programma Ruimte voor de Rivier moet hiervoor zorgen. 

Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het aanleggen van hoogwatergeulen en veriagen van de 

uiterwaarden. Niet overal in het rivierengebied is er ruimte aanwezig voor zulke maatregelen. 

Daar zullen de dijken versterid moeten worden om de hogere waterstanden veilig te kunnen 

keren. 

• Plangebied 

Studiegebied 

^^— Harde grens 

— — 'Tachle'grens 

'9 
• • ' 

Noordekïos 
' 

Leertjroekl ^ | Al 

- » , T a u w | ' 

Overzicht plangebied 
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Lekdijk 
De Lekdijk tussen Schoonhovenseveer en Zijpkade (provincie Zuid-Holland) is een dergelijk 
gebied waar geen goede mogelijkheden zijn om de rivier meer ruimte te geven; de dijk moet over 
een afstand van 16 kilometer vereterkt worden. De initiatiefnemer van de dijkversteriting is 
Waterschap Rivierenland. Zij stelt een dijkversterkingsplan op waarin het ontwerp voor de 
versterking wordt vastgelegd. Deze versteri<ing zal de komende jaren verder voorbereid worden 
en moet in 2016 uitgevoerd zijn. Voor een project waarin een dijk over zo'n lange afstand 
versterkt moet worden Is het Waterschap wettelijk verplicht een milieueffectrapportage (MER) op 
te stellen en de bijbehorende procedure te dooriopen. De m.e.r.-procedure dient om tijdens het 
ontwerpen van de dijk en de besluitvorming daaromheen de milieubelangen een volwaardige rol 
te laten spelen naast de andere belangen. 

De startnotitie m.e.r. die voor u ligt is de eerste stap in de m.e.r.-procedure en informeert 
belanghebbenden ov&r het initiatief, de procedure en de te verwachten gevolgen. 

Deze startnotitie behandelt een aantat zaken: 
1. Het detinieert de problemen (de gevolgen van de hogere waterstanden) 
2. Het beschrijft de huidige situatie om te dienen als referentiesituatie 
3. Het veri<ent mogelijke oplossingen voor de problemen 
4. Niet-reallstische oplossingen worden geschrapt en niet verder meegenomen, en 
5. Het beschrijft mogelijke altematieven (een altematief is een verzameling van oplossingen) en 

de uitersten waarbinnen de effecten van die altematieven merkbaar zullen zijn 

Het zijn de effecten van de oplossingen op de omgeving en het milieu die centraal komen te 

staan in de rest van de m.e.r.-procedure. 

Problemen 
Omdat de rivieren meer water moeten kunnen afvoeren, moeten de dijken hoger en steriter 
worden. De problemen die voortvloeien uit die grotere hoeveelheden water zijn terug te leiden op 
een aantal manieren waarop de dijken kunnen falen, de zogenaamde faalmechanismen: 

1. Hoogte; de dijk is te laag om bij hoogwater te voorkomen dat er water de polder in stroomt 
2. Macrostabillteit binnenwaarts; de dijk is niet sterk genoeg om de druk van het water te 

weerstaan en kan aan de binnenzijde afschuiven 
3. Piping; in zandlagen die onder de dijk dooriopen komt een waterstroom op gang die 

zandkorrels mee kan nemen en zo de dijk kan ondermijnen 

Voor een aantal andere faalmechanismen (macrostabillteit bultenwaarts, zettingsvloeiing) is het 
nog niet zeker of de Lekdijk voldoet aan de normen. Dit wordt later in de m.e.r.-procedure verder 
onderzocht. Van een aantal stukken Lekdijk tussen Schoonhovenseveer en Zijpkade is het nog 
niet duidelijk of ze versterkt moeten worden, deze stukken worden in de startnotitie tussenvakken 
genoemd. 
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Oplossingen 
Waterschap Rivierenland hanteert een aantal uitgangspunten om tot een keuze voor een 
oplossing te komen: 
1. Er wordt eerst gekeken naar een oplossing in grond. Voorbeelden hiervan zijn het verhogen 

van de dijk (lost hoogteprobieem op) en het aanleggen van steunbermen (lost stablllteits- of 
pi pingprobleem op). Een oplossing in grond Is een relatief goedkope, duurzame en effectieve 
oplossing 

Verhogen van de dijk Aanleg of verbreden berm 

2. Als een oplossing In grond niet past (vanwege bijvoorbeeld bebouwing) kan een 
constructieve oplossing uitkomst bieden, al dan niet in combinatie met een oplossing In 
grond. Een constructieve oplossing Is er in verschillende vormen, maar kan bestaan uit het 
aanbrengen van een stalen damwand in de dijk die alle problemen in één keer oplost 
(hoogte, stabiliteit en piping). Ondanks het voordeel van deze integrale aanpak is een 
constructieve oplossing een relatief kostbare oplossing en is later vaak moeilijk uit te breiden 
bij een eventuele nieuwe dijkversteri<ing 

Een constructie in combinatie met een berm 
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3. Als er binnendijks weinig ruimte is en er buitendijks ruimte aanwezig is, kan ervoor gekozen 
worden om de dijk bultenwaarts te verschuiven. In dat geval wordt de dijk in de richting van 
de rivier verbreed en wordt er aan de binnendijkse zijde van de dijk grond afgegraven zodat 
er een steunberm ontstaat. Ook deze zogenaamde 'buitendijkse variant lost alle problemen 
Integraal op, maar past niet goed in de doelstelling van Ruimte voor de Rivier. Hierin wordt 
Immers geprobeerd de rivieren meer ruimte te geven, en een rivierwaartse verschuiving van 
de dijk verideint juist de ruimte. Als de keuze valt op buitendijkse maatregelen zullen er 
compenserende maati'egelen getroffen moeten worden. 

Buitenwaartse asverschuiving 

Kiel ingraving in het voorland 

Alternatieven 
Er zijn in de startnotitie twee altematieven uitgewerkt, een binnendijks en een buitendijks 
altematief. Deze twee uiterste oplossingsrichtingen moeten in elk geval de bandbreedte van alle 
mogelijke oplossingen weergeven. In een later stadium in de m.e.r.-procedure worden de effectai 
van de oplossingen binnen deze bandbreedte onderzocht. 

• Het binnendijkse altematief bestaat voomamelijk uit het (waar nodig) verhogen van de dijk in 
combinatie met de aanleg van steunbemien. Bij ruimtegebrek vervangen constructieve 
oplossingen de bennen 

• Het buitendijkse altematief bestaat voomamelijk uit rivierwaartse verschuivingen van de dijk 
in combinatie met (waar nodig) een dijkverhoging. Ook kan er buitendijks klei worden 
ingegraven om pipingproblemen te voorkomen. Bij ruimtegebrek wordt weer teruggevallen op 
constructieve oplossingen 
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Bijkomende doelstellingen en omgevingswensen 

Naast de voornaamste doelstelling van de PKB Ruimte voor de Rivier om de veiligheid te 

waarborgen, is er ook een bijkomende doelstelling om de ruimtelijke kwaliteit te vert)eteren. Dit 

kan bijvoorbeeld gedaan worden door landschappelijke en cultuurhistorische elementen te 

versterken of door in het dijkversterkingsontwerp extra rekening te houden met natuurwaarden. 

Vanuit de bewoners en gebruikers van de dijk zijn er ook wensen ten aanzien van het 

dijkversterkingsontwerp. Met zaken als (onder meer) de veri<eerssituatie en steile opritten wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden in het dijkversterkingsontwerp. 

Wat volgt er op deze startnotitie? 

Deze startnotitie wordt ter inzage gelegd, en belanghebbenden kunnen hun mening geven in de 

vomn van zienswijzen. Het bevoegd gezag beoordeelt de startnotitie en de ingediende 

zienswijzen en stelt richtiijnen vast waaraan het MER aan moet voldoen. Ven/olgens wordt het 

MER opgesteld. 

Het MER beschrijft allereerst de altematieven om daarna één van de altematieven tot 

voorkeursaltematief te kiezen. Die keuze wordt gemaakt door de altematieven te beoordelen op 

verschillende criteria, namelijk veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, grond- en watert>eheer, kosten, etc. 

Voor elk criterium wordt gekeken hoe een altematief de situatie verandert ten opzichte van de 

referentiesituatie, zoals die In de startnotitie is beschreven. 

Het voorkeursaltematief wordt daarna In detail uitgewerid In een dijkversteridngsontwerp. Dit 

ontwerp worcit vastgelegd in een dijkversteridngsplan^ dat tegelijk met het MER ter Inzage wordt 

gelegd. Ook hier kunnen belanghebbenden hun mening op geven, waama het bevoegd gezag 

het geheel t>eoordeelt. 

^ In de waterwet die eind 2009 in werking is getreden is de formele term voor het dijkversterkingsplan Projectplan, 
daar waar in de startrKstitie de term "dijkvereterkingsplan" wordt gehanteerd moet formeel de generieke term 
"Projectplan" gelezen worden. 
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1 Inleiding 

Voor u ligt de startnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.^) dijkversterking 

Schoonhovenseveer - Zijpkade. In het kader van de uitvoering van de Planologische 

Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier moet de primaire waterkering langs de Lek op het 

traject Schoonhovenseveer - Zijpkade worden versterkt. Voor deze ontwikkeling is het 

doorlopen van de m.e.r.-procedure noodzakelijk. De startnotitie is de eerste stap in de 

m.e.r.-procedure. 

1.1 A a n l e i d i n g d i j kve rs te r i c ing S c h o o n h o v e n s e v e e r - Z i j p k a d e 

Het dijktraject Schoonhovenseveer - Zijpkade maakt onderdeel uit van Dijkring 16: 

Alblassenwaard en Vijfheerenlanden. Hier zijn de afgelopen 10 jaar veel dijkversterkingen 

uitgevoerd. De meest recente dijkversterking dateert uit de periode 2005-2009. 

In deze dijkversterking is onder andere een nieuwe dijk bij Lexmond aangelegd (figuur 1.1). 

Figuur 1.1 Veriegde dijk bij Lexmond (bron: waterschap Rivierenland) 

^ M.e.r. = de milieueffectrapportage, ofwel het traject dat ck)orlopen moet worden om milieueffecten in beeld te 
brengen, ook wel m.e.r.-procedure genoemd 
MER = het milieueffectrapport, het document dat als onderdeel van de m.e.r.-procedure wordt opgestekl 
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Eerdere dijkversterkingen waren ingegeven vanuit de reguliere veiligheidstoetsing 
(hoogwaterijeschermingsprogramma) van het Rijk. De aanleiding voor de nu voorgenomen 
dijkversterking Is de uitvoering van de Planologische Kembeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. 
De verantwoordelijkheid voor het beheer van deze primaire watericering ligt bij waterschap 
Rivierenland. Het waterschap treedt daarom op als initiatiefnemer. 

PKB Ruimte voor de Rivier 
De PKB Ruimte voor de Rivier^ is opgesteld naar aanleiding van de hoogwaters van 1993 en 
1995. Hierin zijn diverse maatregelen opgenomen om de afvoercapaciteit van de grote rivieren te 
vergroten en hierbij de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Het gaat dan onder andere om 
ulten/vaardvergravingen, dijkverieggingen, nevengeulen, et cetera. Op een aantal plekken zijn 
zulke maatregelen om riviertechnische en ruimtelijke redenen niet mogelijk, daarom zijn ook 
dijkversterkingen als maatregel opgenomen. Het grootste deel van de Lekdijk binnen het 
plangebied is in de PKB aangewezen als te versterken'. Dit vormt de hoofdreden voor deze 
nieuwe dijkversterking. Een deel van het dijktraject valt buiten de PKB Ruimte voor de Rivier. 

1.2 M.e.r-plicht 
De geplande dijkversterking Schoonhovenseveer - Zjpkade omvat een dijktraject van 14 km. Op 
grond van het Besluit milieueffectrapportage dient voor een dergelijke ontwikkeling een 
m.e.r.-procedure dooriopen te wonJen. Bijlage C bij het Besluit mllieueffectrapportage vermeldt 
dat bij de wijziging of uitbreiding van een rivierdijk van 5 kilometer of meer het maken van een 
milieueffectrapport verplicht is'. 

De m.e.r.-procedure wordt gekoppeld aan de besluitvormingsprocedure over het te nemen 
formele besluit ten aanzien van de voorgenomen dijkversteridng. Dit formele besluit is de 
goedkeuring van het op te stellen projectplan voor dijkversterking (voorheen dijkversterkingsplan) 
door Gedeputeerde Staten. Het proiectplan is een verplicht onderdeel onder de Watenvet, het 
geeft een beschrijving van het werk en de wijze waarop het aanleggen of wijzigen van 
waterstaatswerken zal worden uitgevoerd. 

1.3 Wat is m.e.r.? 
Het doel van de m.e.r. is om het milieubelang naast andere belangen een volwaanjige rol te laten 
spelen bij de besluitvorming. Daarom dienen van grootschalige projecten de milieugevolgen in 
beeld te worden gebracht voordat besluitvonning plaatsvindt. Hiertoe worden eerst de 
milieugevolgen van de voorgenomen activiteit In beeld gebracht. Binnen de m.e.r. moeten 
altematieven worden ontwikkeld, waaronder in ieder geval een meest milieuvriendelijk cütematief. 
Pas daama wordt het besluit genomen over de Inrichting van het gebied. 

' Ministerie van VenW, Ministerie van VROM, Ministerie van LNV (2007) Deel 4 Planologische Kembeslissing 
Ruimte voor de Rivier, Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier 
* Bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, onderdeel C, categorie 12.2 b 
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Stappen in de procedure 

De m.e.r.-procedure bestaat uit twee fasen: 

1. De richtiijnenfase: 

Publicatie startnotitie 

Inspraak en advies, onder andere door de Commissie voor de m.e.r. 

Richtiijnenadvies Commissie voor de m.e.r. 

Opstellen richtiijnen en vaststelling door bevoegd gezag 

2. De m.e.r.-fase: 

Opstelling MER 

Publicatie MER 

Inspraak op het MER (en projectplan voor dijkversterking) 

Evaluatie 

De vooriiggende startnotitie is de eerste stap in de procedure. De startnotitie is bedoeld om 

derden (burgers, belangengroepen, toekomstige gebruikers) te informeren over het initiatief, de 

procedure en de te venwachten milieugevolgen. In bijlage 8 Is een stroomschema opgenomen 

waarin de procedure wordt weergegeven. 

Planm.e.r. en projectm.e.r. 

De m.e.r.-regeling kent twee soorten m.e.r: planm.e.r. en projectm.e.r. Planm.e.r. is als instrument gebaseerd op de 

Europese Richtlijn inzake Strategische Milieubeoordeling, die in septemtier 2006 in de Nederiandse wetgeving(Wet 

milieubeheer en Besluit m.e.r.) is verwerict. Een planm.e.r moet (onder andere) vrorden uitgevoerd voor plannen die 

een kader vormen voor toekomstige m.e.r.-plichtige activiteiten. Doel is om ook meer strategische keuzes te 

onderixHJwen met mitieu-infomnatie, die is afgestemd op het sdistractieniveau waarop de t>esluitvorming plaatsvindt. 

Projectm.e.r. is aan de orde als een concreet besluit wordt genomen over een m.e.r.-plichtige activiteit. Omdat het 

plan dan concreter is, zal ook de te leveren milieu-infomnatie gedetailleerder en meer kwantitatief van aard zijn. 

Omdat het projectplan een concreet besluit is, dat rechtstreeks gevolgen heeft voor de inrichting van de dijk, wonJt 

in dit geval de projectm.e.r.- gekoppeld aan het projectplan. Overal waar in dit rapport m.e.r. / MER staat, wordt 

bedoeld projectm.e.r. / projectMER. 
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Modernisering m.e.r. 

Op 1 juli 2010 treedt een vernieuwd wettelijk stelsel voor de milieueffectrapportage in werking. De herziening van 

de wetgeving leidt tot een t}elangrijke veriaging van de regel- en lastendmk en een meer samenhangend systeem 

van milieubeoofdetingen voor plannen en projecten. 

De belangrijke vermindering van regel- en lastendaik komt vooral door de vereenvoudiging van de procedure 

voor alle projecten. Er hoeft bijvoort>eeld geen startnotitie worden opgesteld, de Commissie voor de m.e.r. hoeft 

in de beginfase van de procedure (richtiijnenfase) niet meer verplicht om advies te worden gevraagd en het 

meest milieuvriendelijke altematief (MMA) vervalt. Een belangrijk verschil is dat de nieuwe procedure de 

verplichting kent om de gelegenheid te bieden zienswijzen in te dienen in de beginfase van de procedure. Een 

ander belangrijk verschil is dat de Commissie voor de m.e.r. straks bij alle plannen verplicht om advies moet 

worden gevraagd op het MER-rapport. 

In de periode totdat de nieuwe wetgeving ingaat geldt een overgangsregeling. Als de richtiijnen vóór 1 juli 2010 

zijn vastgesteld door het bevoegd gezag, dan geldt voor dat project de oude wetgeving. Als de richtlijnen niet 

voor 1 juli 2010 vastgesteld vrorden, dan is de nieuwe wetgeving van toepassing. 

1.4 Doel startnotit ie 

De startnotitie Is het startschot van de m.e.r.-procedure. Het vormt de basis voor de projectnota / 

MER en het projectplan voor dijkversterking. In de startnotitie wordt het probleem gedetinleerd op 

basis van een velligheidsanalyse en worden oplossingsmogelijkheden verkend. Het maakt een 

keuze voor de meest kansrijke oplossingen en schetst de bandbreedte van de impact van die 

oplossingen. Ook benoemt het de effecten die in het hoofdonderzoek verder onderzocht worden 

en daamaast krijgen betrokken personen en instanties gelegenheid om zienswijzen over de te 

onderzoeken aspecten in de volgende fase kenbaar te maken. 

1.5 Initiatiefnemer en bevoegd gezag 
De verantwoordelijkheid voor het beheer van de primaire wateri<eringen langs de linkeroever van 

de Lek, tussen Schoonhovenseveer en Zijpkade, ligt bij waterschap Rivierenland. Vanuit deze 

verantwoordelijkheid treedt waterschap Rivierenland op als initiatiefnemer voor het projectplan 

voor dijkversterking en het daaraan gekoppelde MER. 

De initiatiefnemer vraagt het bevoegd gezag om mede op basis van het op te stellen 

milieueffectrapport het projectplan voor dijkverstertting goed te keuren. Als bevoegd gezag treedt 

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op. 
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1.6 Inspraak op de startnotit ie 
De nu vooriiggende startnotitie Informeert u over de start van de m.e.r.-procedure voor de 
dijkversterking op het dijktraject Schoonhovenseveer - Zijpkade. Centraal In de startnotitie staat 
hoe het waterschap Rivierenland als initiatiefnemer voorstelt het projectplan voor dijkversteri<ing 
en het MER straks op te stellen, ledereen wordt uitgenodigd zijn of haar mening over de 
startnotitie te geven en aan te geven welke milieuaspecten in het MER aan de orde moeten 
komen. 

Uw inspraakreactie op de startnotitie kunt u sturen aan het bevoegd gezag: 
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland 
t.a.v. bureau Mllieueffectrapportage 
postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
o.v.v. Startnotitie Dijkversterking Schoonhovenseveer-Zijpkade 

1.7 Leeswijzer 

Deze startnotitie is opget)ouwd uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding voor 
het project en gaat kort in op de m.e.r.-procedure en de positie die deze startnotitie daarin 
inneemt. Hoofdstuk 2 gaat vervolgens dieper in op de probleem- en doelstelling. Belangrijke 
punten die hiertjij aan bod komen zijn de ligging van het plangebied, nut en noodzaak van de 
voorgenomen dijkverstertting en de doelstellingen die bij de dijkversterking worden gehanteerd. 
Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de formele besluiten die in het kader van deze dljkverstericlng 
genomen moeten worden. Daamaast gaat het hoofdstijk in op het beleidskader en de 
procedurele kant van het m.e.r.-onderzoek en het projectplan voor dijkversterking. Hoofdstuk 4 
gaat vervolgens In op het referentiekader: de huidige situatie en autonome ontwikkelingen in het 
plangebied. Hierbij komen tevens belangrijke aandachtspunten voor het m.e.r.-onderzoek aan 
bod. Hoofdstuk 5 gaat in op de voorgenomen activiteit en de reële altematieven voor het 
onderzoek. Hierin wonJt tevens Inzicht geboden In de technische details van de voorgenomen 
dijkversterking. In hoofdstuk 6 wordt tenslotte Inzicht geboden In het m.e.r.-onderzoek zelf: hoe 
wordt het onderzoek aangepakt, hoe worden de effecten beschreven en hoe worden de effecten 
beoordeeld en vergeleken? Het slot van het hoofdstuk geeft een overzicht van de procedure na 
het vaststellen van de startnotitie. 
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2 Probleem- en doelstelling 

Dit hoofdstuk gaat in op de achtergronden van de voorgenomen dijkversterking en de 

doelstellingen die hiermee gepaard gaan. De achtergrond voor de voorgenomen 

versterking wordt gevormd door de PKB Ruimte voor de Rivier. Dit hoofdstuk maakt 

duidelijk waarom de dijkversterking in het kader van Ruimte voor de Rivier gewenst is en 

welke uitgangspunten gehanteerd worden bi] de uitvoering hiervan. 

2.1 S i t u a t i e b e s c h r i j v i n g 

In de m.e.r.-procedure wordt onderscheid gemaakt tussen een plangebied en een studiegebied. 

Het plangebied Is het gebied waar de voorgenomen activiteit daadwerkelijk plaatsvindt, In dit 

geval de dijk zelf, met een zone van een tiental meters aan weerszijden. Het studiegebied Is 

groter dan het plangebied, het omvat het gebied waarbinnen de milieueffecten van de 

voorgenomen activiteit worden beoordeeld. Deze grens is niet precies te definiëren. In tiguur 2.1 

is het studiegebied daarom met een stippellijn weergegeven. 

Het plangebied voor dit dijkversterkingsproject bestrijkt de dijk op de linkeroever van de Lek vanaf 

het veer Gelkenes-Schoonhoven tot aan de Zijpkade, de gemeentegrens van Zederik met 

Vianen. Dit is tevens de provinciegrens tussen Zuid-Holland en Utrecht Het gehele dijktraject is 

14 km lang en loopt aansluitend van dijktraject AW dijkpaal 246-i'150 m (via dijkpaal 298 en 

dijktraject VY dijkpaal 000) tot dijktraject VY dijkpaal 038. Het plangebied ligt In de gemeenten 

Liesveld en Zederik. 

Dijkpalen 

In dit document en in de daarisij behorer>de bijlagen wordt vaak 

venwezen naar dijkpaalnummers om een locatie meer gedetailleenj 

aan te duiden. Deze dijkpalen zijn fysiek aanwezige paaltjes die 

buiten op de dijk staan (zie Figuur 2.1). De aanduiding "AW" staat 

voor "Alblasserwaard", de aanduiding "VY" voor "De Vijfheerianden". 

De dijkpalen staan over het algemeen ongeveer 200 meter uit 

eikaar en zijn stroomopwaarts genummerd. Als toevoeging bij een 

dijkpaainummer wordt ook vaak een getal genoemd, zoals "-i-IOO". 

Dat betekent 100 meter stroomopwaarts vanaf de genoemde 

dijkpaal. Bijlage 3 bevat een gedetailleerde kaart met 

dijkpaalnummers. 
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Figuur 2.1 Plangebied en studiegebied 

2.2 Recente di jkversterkingen in het plangebied 

In het plangebied zijn in de periode 1997-2009 verechlllende dijkversterkingen uitgevoerd. In 

bijlage 4 is aangegeven welke dijkvakken versterid zijn en in welke periode dit gebeurd Is. Nu op 

korte temnljn weer dijkversterkingen nodig zijn, rijst de vraag waarom de dijken in de vorige 

versteridngsronde niet direct zo zijn aangelegd dat ze ook nu aan de normen zouden voldoen. 

Destijds bestond in de regio al de wens om de dijkverbetering af te stemmen op de ontiwerppellen 

die horen bij de toen nog vast te stellen hogere maatgevende afvoer. Doordat toen de 

maatgevende afvoer nog niet was vastgesteld en nog onbekend was wat voor Ruimte voor de 

Riviennaatregelen zouden worden uitgevoerd was dit niet mogelijk. Nu de PKB ruimte voor de 

Rivier is vastgesteld is de basis er wel. 

Bij de uitwerking van de eerdere dijkversterkingsplannen is uitgegaan van het toen geldende 

Rijksbeleid dat een verdere verhoging van de dijken niet nodig zou zijn door de omslag van 

dljkvert}etering naar het beleid 'Ruimte voor de Rivier", waarbij primair wordt ingezet op het breder 

maken van rivieren en afgraven van ultenwaarden ('wateretandsveriagende maatregelen'), In 

plaats van het verhogen of veiBterken van dijken. 
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Nu is geconstateerd dat het vereiste veiligheidsniveau om verschillende redenen niet bereikt kan 
worden met alleen waterstandveriagende maatregelen. Hierdoor zijn alsnog dijkversteridngen bij 
de Lek noodzakelijk. In de navolgende paragrafen is uitgelegd waarom. 

2.3 Uitgangspunten Ruimte voor de Rivier 

Op 25 januari 2007 is de door het pariement (Eerste- en Tweede Kamer) goedgekeurde 
Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier gepubliceerd. Een dag na publicatie is de 
PKB in weriting getreden. In deze PKB zet het kabinet de lijnen uit voor een pakket aan 
maatregelen, dat ervoor moet zorgen dat uiteriijk in 2015 de beschenning tegen overstromingen 
op het wettelijk vereiste niveau Is gebracht en dat de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied is 
verbeterd. 

2.3.1 Veiligheid 
De PKB bestaat uit een basispakket van maatregelen om in 2015 aan het wettelijk vastgestelde 
veiligheidsniveau te voldoen. Het maatregelenpakket van Ruimte voor de Rivier zorgt voor een 
trendbreuk met de gebruikeliike wijze van beschenning tegen overstromingen. Dit betekent dat er 
niet meer automatisch voor dijkversterking wordt gekozen bij het beveiligen van het 
rivierengebied. In plaats daarvan wordt zoveel mogelijk gekozen voor mimtelijke maatregelen die 
zorgen voor een verlaging van de waterstanden bij hoog water, zoals uiterwaard verg raving en 
dijkteruglegging. Dijkversterking wordt alleen toegepast op trajecten waar andere maatregelen 
niet geschikt zijn of niet financierbaar zijn. Het traject Schoonhovenseveer - Zijpkade Is één van 
deze trajecten. In de PKB wordt deze keuze als volgt beargumenteerd: 

• Ten eerste is de ruimte voor dergelijke maatregelen in het plangebied beperid. Zowel 
binnendijks als buitendijks is er weinig ruimte om rivierverrulmende maatregelen te nemen. 
Binnendijks wordt deze ruimte beperkt door het dichte betx)uwingslint, buitendijks doordat 
uitenvaarden grotendeels afwezig zijn 

• Ten tweede zijn de ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden langs dit 
deel van de rivier dermate hoog dat ruimtelijke maatregelen tot onaanvaardbare effecten 
kunnen leiden. Dit is strijdig met de tweede doelstelling van Ruimte voor de Rivier 

• Ten slotte speelt de invloed van de getijden een rol. Tot aan de stuw bij Hagestein is deze 
getijden werking merkbaar. De getijden weriting heeft een remmend effect op de doorstroming 
in de rivier. Dit zorgt voor afzetting van zand in de rivierbedding. Daarom zullen 
rivierverrul mende maatregelen maar een beperkt effect hebben op de hoogte van de 
maatgevende hoogwaterstanden 
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Veiligheidsnormen 
De wettelijk vereiste normen de overstromingskans zijn vastgelegd in de Waterwet, (voorheen in 
de Wet op de waterkering). In 2001 zijn de afvoemormen bijgesteld van 15.000 mVsec tot 16.000 
m /̂sec in de Rijn bij Lobith. Op termijn wordt verwacht dat een afvoemorm van 18.000 m /̂sec 
realistisch is, gezien de verwachte effecten van klimaatverandering. Deze toename van 2.000 
m /̂sec wordt geheel afgewenteld op de Waal en de IJssel, en heeft dus geen effect op het 
plangebied. In tabel 2.1 zijn de maatgevende afvoeren op de verschillende Rijntakken 
aangegeven. 

Tabel 2.1 Maatgevende afvoeren (x 1.000 mVsec) 

RIviertak 

Rijn (Lobith) 

Waal 

IJssel 

Nederrijn - Lek 

Pre-PKB RvdR 

15 

9.6 

2.25 

3,18 

PKB RvdR 

16 

10.2 

2.4 

3.38 

(2001) Toekomst 

18 

11,9 

2,75 

3,38 

Voor het plangebied is een maatgevende afvoer van 3380 m /̂sec dus het uitgangspunt voor de 
veiligheidstoetsing van de dijk. 

Resttaakstelling 
Nadat de effecten van de rivierverrul mende maatregelen zijn bepaald, blijft er op sommige 
stukken een resttaakstelling over. De resttaakstelling is het hoogteverschil tussen de waterstand 
bij een afvoer van 3380 m /̂sec (na realisering van de verruimende maatregelen) en de 
waterstand bij een afvoer van 3180 m /̂sec (huidige situatie). De delen van de dijk waar nog een 
resttaakstelling aanwezig Is, zijn vervolgens getoetst om te kijken of versteridng noodzakelijk was. 

Lange termijn 

Aangezien de Lek onder invloed staat van de getijdenwerking vanuit zee dient op lange termijn 
wel rekening gehouden te worden met de effecten van zeespiegelstijging. In verband met de 
verwachte stijging van de zeespiegel als gevolg van klimaatverandering zal langs de Lek op 
lange termijn verdere dijkversterking nodig zijn. 

Nader onderzoek verwachte waterpeilen Lek in 2015 

Ten tijde van het vei^ïhijnen van deze Startnotitie wordt een nader onderzoek uitgevoerd naar de 
verwachte rivierpeilen op de Lek in 2015. Dit onderzoek vindt plaats door middel van een 
hernieuwde modellering. De resultaten van dit onderzoek kunnen invloed hebben op de 
uiteindelijke omvang van de dijkversterking. 
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2.3.2 Ruimtelijke kwaliteit 

De tweede doelstelling van Ruimte voor de Rivier is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

Hierbij sluit de PKB aan op de Nota Ruimte. Ruimtelijke kwaliteit dient een belangrijke rol te 

spelen bij de voorgenomen maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier. De 

voorgenomen maatregelen bieden kansen om de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied te 

vertïeteren en aan te sluiten bij regionale en lokale ontwikkelingen. De doelstellingen voor het 

gebied van de grote rivieren zijn In de Nota Ruimte als volgt geformuleerd: 

• Vergroting van de ruimtelijke diversiteit tussen de riviertakken 

• Handhaving en versterking van het open karakter met de karakteristieke waterfronten 

• Behoud en ontwikkeling van de landschappelijke, ecologische, aardkundige en 

cultuurhistorische waarden en de verbetering van de milieukwaliteit 

• Versterking van de mogelijkheden van het gebruik van hoofdvaarwegen door beroeps- en 

pleziervaart 

Het begrip mimtelijke kwaliteit kan worden uitgedmkt in de begrippen gebmikswaarde, 

belevingswaarde en toekomstiwaarde. Van een hoge gebmikswaarde Is sprake als de mlmte op 

een veilige wijze gebmikt kan worden voor verschillende functies, deze functies elkaar niet 

hinderen, ze elkaar zo mogelijk versterken en ze toegankelijk zijn voor alle bevolkingslagen en 

-groepen. Belevingswaarde speelt een belangrijke rol in de leefomgeving. Daarbij gaat het om 

cultureel besef en diversiteit, menselijke maat, aanwezigheid van karakteristieke kenmerken 

(identiteit) en afleesbaarheid van (cultuur-)historie en (landschappelijke) schoonheid. Ook moet in 

dit verband gedacht worden aan mimtelijke variatie. Bij toekomstwaarde gaat het om kenmerken 

als duurzaamheid, biodiversiteit, robuustheid, aanpasbaarheid en flexibiliteit in de tijd, zowel wat 

betreft geschiktheid voor nieuwe gebmiksvomien als ontvankelijkheid voor nieuwe culturele en 

economische betekenissen. 

Ruimtelijke kwaliteit blijft echter een breed begrip en wordt als zodanig gehanteerd. De concrete 

invulling van de criteria voor mimtelijke kwaliteit worden door de betrokken partijen bepaald. Ze 

kunnen zowel inhoudelijk, procesmatig als financieel van aard zijn. 

2.4 Toetsing di jkvei l igheid in het kader van PKB 

In het kader van de PKB is onderzocht welke dijkvakken, na inzet van het basispakket aan 

mimtelijke maatregelen langs de Neder Rijn en de Lek, nog geconfronteerd worden met een 

verhoogde waterstand ten opzichte van de oude maatgevende afvoer (resttaakstelling). 
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In de PKB staan de dijktrajecten genoemd, waar dit noodzakelijk Is. Deze dijktrajecten zijn in de 

periode 2004 - 2009 getoetst op hoogte en sterkte. Er is onderzocht of de dijken hoog genoeg zijn 

en of ze bestand zijn tegen de waterdmk bij een maatgevende afvoer van 3380 m^/sec en dus 

blijven voldoen aan de veiligheidsnorm. In het tekstvak 'PKB toetsing' wordt de toetsing op de 

sterkte van de dijk nader toegelicht. Bij deze toetsing is al rekening gehouden met de meest 

recente dijkversteridng (afgerond in 2009). 

Uit deze toetsing kwam naar voren dat diverse dijkvakken binnen het plangebied niet voldoen aan 

deze norm en dus versterkt dienen te worden. In de figuren 2.2 tot en met 2.4 zijn de trajecten die 

niet aan de nornn voldoen aangegeven in rood. De doelstelling van de ingreep is dus primair het 

op orde brengen van de in rood aangegeven delen van de dijk. 

PKB toetsing 

Van de dijkdelen waar een resttaakstelling gekit Is ofKlerzocht of ze t)estand zijn tegen de waterstanden en de 

tMjhorerxJe t)elastingen voortvloeiend uit de hogere rxHmen uit de PKB. Deze toetsing is verricht in 2004 en 

2005 door een combir̂ atie van ingenieursbureaus. Een verificatie van deze toetsing is in 2006 en 2009 

uitgevoerd door Deltares. In de toetsing en de verifk^tie zijn de faalmechanismen hoogte, piping en 

macn3stat}i1iteit binnenwaarts onderzocht (zie ook paragraaf 2.6 en 2.7), ar>dere fa^mechanismen zijn in de 

toetsing buiten beschouwing gelaten. De recente dijkverstertdngen (afgeror>d in 2009) zijn in de verifKatie 

meegerxxnen. 

In de toetsing en verificatie is stapsgewijs beoordeeld of de dijk voldoet aan de normen voor hoogte, piping en 

macrostatïiliteit bultenwaarts. Stukken die afgekeurd zijn op hoogte zijn niet verder beoordeeld op de arxJere 

faalmechanismen. 

Tussenvakken 

Niet alle dijksecties in het plangebied zijn in de PKB-toetsingsronde als te versterken dijksectles 

aangemerid. In de figuren 2.2 tot en met 2.4 is in rood aangegeven welke dijksecties in het kader 

van de PKB versterid dienen te worden en In blauw welke niet, de zogenaamde tussenvakken (of: 

nIet-PKB-vakken). Overigens is de begrenzing van de tussenvakken zoals die gebmikt is in de 

indeling van de deeltrajecten iets gewijzigd ten opzichte van de indeling zoals die in figuur 2.4 

staat: bij Lexmond is hettussenvak (of niet PKB-vak) iets korter. In tabel 2.2 en 5.2 staan de 

tussenvakken zoals ze gebmikt zijn weergegeven. 
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Waterschap Rivierenland wil, voomitiopend op de volgende toets!ngsronde In het kader van de 
reguliere, zesjaariijkse toetsing, ook de dijkvakken die niet onder de PKB vallen meenemen In de 
startnotitie van deze dijkversterking. De precieze doelstelling voor deze tussenvakken is nog niet 
bekend, omdat toetsing van deze vakken nog niet is afgerond. De vakken die in deze reguliere, 
zesjaariijkse toetsing worden afgekeurd, worden meegenomen in deze planstudie. 

Figuur 2.2 PKB-vakken (in rood) en Niet-PKB-vakken (in blauw) (bron: waterschap Rivierenland) 
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Figuur 2.3 PKB-vakken (in rood) en Niet-PKB-vakken (in blauw) (bron: waterschap Rivierenland) 

Figuur 2.4 PKB-vakken (in rood) en niet-PKB-vakken (in blauw) (bron: waterschap Rivierenland) 
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2.5 Doelstel l ing di jkversterking 
De dijk in het plangebied is gedurende de voorbije jaren meerdere malen versterid. In deze 

periode zijn de veiligheidsnormen echter ook naar boven toe bijgesteld, hier is In het huidige 

ontwerp van de dijk geen rekening mee gehouden. Het bijstellen van de veillgheldsnonnen leidt 

tot een stijging van de ontwerpwaterstand, dit heeft gevolgen voor de eisen waaraan de dijk moet 

voldoen. Dit geldt zowel voor de hoogte van de dijk als voor de sterkte. Daar waar de hoogte niet 

voldoet zal de dijk veriioogd moeten worden, daar waar de sterkte niet voldoet za! de dijk 

versterkt moeten worden. 

De doelstelling van de voorgenomen dijkversterising is om ervoor te zorgen dat de dijk hoog 

genoeg en sterk genoeg Is om aan de wettelijke veiligheidsnormen te voldoen. 

Voortschrijdend inzicht:' robuust',' uitgekiend' en toch weer' robuust' ontwerpen 

De afgelopen 40 jaar is de manier van denken over dijkverstertdngen in Nedertand aan verandering onderhevig 

geweest. Eind jaren zestig werd gerekend met hoge rivierafvoeren. Dijken die versterirt moesten worden werden 

rigoureus aangepakt, als ze in de weg stonden gingen huizen en bomen tegen de vlakte en het landschap werd 

grootscheeps veranderd. Eind jaren zeventig werd 'uitgekiend ontwerpen' bedacht, een herziening van de hoge 

afvoeren en ontwerprrarmen gecomtjineerd met het meenemen van landscheippeiijke, cultuur- en natuurwaarden. 

Verdere uitwericing hiervan is gedaan door de commissie Boertien begin jaren 90. Halverwege de jaren negentig 

was uitgekiend ontwerpen nog steeds de rrorm. 

Na de hoogwaters van 1993 en 1995 trad de Deltaplan Grote Rivieren in wertcing. waarmee de inspraak op 

dijkversterttingsplannen werd beperkt om de dijken snel veilig te maken. Sinds het nieuvre millennium is Robuust 

ontwerpen in opkomst. Dat houdt in dat we het meewegen van andere belangen uit het door de commissie Boertien 

uitgewertcte 'uitgekiend' ontwerpen combineren met hoge toekomstige waterstanden en een toeslag op de 

waterstand voor onvoorziene omstandigheden. Robuust ontwerpen is verankerd in de 'Leidreiad rivieren' uit 2007. 

De leidraad kan gezien worden als normatief voor versterkingen van rivierdijken. De in dtt gebied recent uitgevoerde 

versteritingen (de afgelopen 10 jaar) zijn allemaal 'uitgekiend ontworpen'. Dat leidt ertoe dat nu er hogere 

afvoemormen worden gehanteerd (gepaard gaand met fiogere waterstanden op de Lek) de dijken ai snel niet meer 

voldoen. 

2.6 Faalmechanismen 

In de toetsingsronde in het kader van de PKB Ruimte voor de ri\rier is de veiligheid van de dijk 

beoordeeld aan de hand van meerdere faalmechanismen. Als gesproken wordt over het falen van 

een waterkering, dan wordt bedoeld dat de dijk de primaire functie waarvoor deze is ontworpen 

(het waarborgen van de veiligheid van het achteriand tegen overstromen), niet meer voldoende 

vervult. De wijze waarop het waterkerende vermogen van de dijk tekort schiet wordt een 

faalmechanisme genoemd. In de PKB-toetsing is getoetst op drie criteria: hoogte, macrostabillteit 

en piping. Daamaast spelen bij het ontwerp van een dijk andere mechanismen een rol, zoals 

zettingsvloeiing en de bekleding v ^ i de dijk. Hieronder worden de drie belangrijkste 

faalmechanismen kort toegelicht. 
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Hoogte (overlopen en golfoverslag) 

Wanneer de dijk te laag is kan bij hoog water de dijk water over de dijk de polder in stromen, 

deze methode van falen wordt 'overiopen' genoemd. Ook kan door golfoverslag water de polder 

in Stromen. Doordat dijken zakken als gevolg van zetting, neemt de kans op het optreden van 

deze faalmechanismen toe naarmate de tijd verstrijkt. Zetting is een proces dat optreedt na 

aanleg van een dijk en waarmee rekening wordt gehouden tijdens een ontwerp. 

Figuur 2.5 Schematische weergave golfoploop en -overslag ais faatmechnisme 
[bron: helpdeskwater.nl] en een voorbeeld van een overstromende zomerkade 

Macrostabiliteit (binnenwaarts en bultenwaarts) 

Onder macrostabillteit wordt de veiligheid verstaan van het dijklichaam tegen binnen- of 

buitenwaartse afschuiving. De macrostabiliteit van de waterkering kan In gevaar komen als de 

stertde van de dijk en de grond voor, onder en achter de dijk onvoldoende is om weerstand te 

bieden aan de maatgevende belasting. Dit kan leiden tot afschuiving van een gedeelte van de dijk 

langs een schulfvlak. De weerstand tegen afschuiven wordt bepaald door het materiaal langs dat 

schuifvlak aanwezig is, de afstand langs het vlak en het gewicht van eventueel extra 

t>ermmateriaal dat de afschuiving tegenhoudt. Het doonn/eekt raken van de dijk (door hoog water 

of regenval) werid hierisij ongunstig, omdat de dijk dan zwaarder wordt. 

Binnenwaartse macrostabiliteit 

Rguur 2.6 Schematische weergave binnenwaartse macrostabillteit 

als faalmechanisme 
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Voor de binnenwaartse stabiliteit geldt verder dat op die locaties waar er in de ondergrond (veelal 
bestaand uit veen en klei) een dooriatende (zand-)laag zit die in contact staat met het rivierwater 
dit water tegen de onderkant van het achter de dijk gelegen land aandmkt wat ongunstig werkt 
voor de stabiliteit. Dit wordt opdrijven genoemd. 

Piping 
Piping ontstaat doordat er water in een zandlaag onder de dijk doorstroomt. Het water kan 
zandkorrels meevoeren waardoor er gangen ('pipes') kunnen ontstaan die de dijk ondermijnen. 

Figuur 2.7 Schematlsdw weergave piping als faalmechnisme en 
een voort>eeld van een zandvoerende wel 

Om op te kunnen treden is onder andere nodig: 
1. Een zandlaag in de ondergrond die onder de dijk doorioopt 
2. Voldoende hoogteverschil tussen het rivierwater (bij hoog water) en het achteriiggende land, 

of het waterpeil in de polder 
3. Een voldoende korte weg die het water af moet leggen tussen rivier en achteriand. Als er 

voor of achter de dijk een stuk land ligt waarvan de bovenste lagen ondooriatend zijn (zoals 
klei en veen) kan het rivier water alleen op grote afstand de onderiiggende zandlaag 
bereiken. De weg die het water moet afleggen is dan zo lang dat er niet genoeg kracht meer 
Is om de zandkonels uit te spoelen omdat het water genoeg weerstand ondervindt in de 
grond 

Piping is te herkennen aan het ontstaan van zandvoerende wellen aan de binnenzijde van de dijk 
(zie figuur 2.8), als er achter de dijk een sloot ligt is treedt piping vaak als eerste op in de bodem 
van de sloot 
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Zettingsvloeiing 
Zettingsvloeiing ontstaat ats een zandlaag zich als een vloeistof gaat gedragen onder invloed van 
toegenomen grondwaterspanningen. Het gevolg van zettingsvioeiing kan zijn dat er delen van de 
dijk of het voortand de riviergeul inschuiven, vooral als het (ondenwater)talud erg steil is. 

Rguur 2.8 Schematische weergave en foto zettingsvloeiing [bron foto: Optimum, Nr. 9, 
september 2002] 

2.7 Waar spelen welke faalmechanismen? 
Om te bepalen waar en hoe de dijk versterkt moet worden is allereerst bekeken waar in het 
traject de komende 50 jaar de dijk niet sterk genoeg is en op welke aspecten. Om inzicht te 
krijgen in de omvang van het probleem en het ruimtebeslag van de benodigde 
versteridngsmaatregelen zijn indicatieve ontwerpberekeningen uitgevoerd. Tabel 2.2 geeft per 
dijktraject de belangrijkste te verhelpen gebreken weer. De grenzen van de deeltrajecten zijn 
Indicatief, het kan zijn dat deze in de verdere ultwertdng nog enkele tientallen meters schuiven. 
De indeling in deelti'ajecten is op kaart weergegeven in bijlage 3. 
Delen van de dijk waarvan het nu de verwachting is dat ze de komende 50 jaar hoog genoeg 
zullen blijven worden nu niet opgehoogd (mogelijk wel versterid). Delen die wel opgehoogd 
moeten worden krijgen meer hoogte mee om te vooritomen dat er in de komende decennia weer 
verhoogd moet worden. 

Bij de indicatieve berekeningen zijn niet alle faalmechanismen beschouwd. Daar waar nu nog 
onvoldoende duidelijkheid is of een probleem verholpen moet worden, wordt er in dit document 
vanuit gegaan dat we de dijk moeten versteriten, voortDeelden hien/an zijn de mechanismen 
macrostabiliteit bultenwaarts en zettingsvloeiing waar we weinig problemen mee venA^achten 
maar die we nu nog niet kunnen uitsluiten. Daar waar wordt aangegeven dat een bepaald 
faalmechanisme moet worden verholpen betekent dit dus niet dat er in de uitvoering 
daadwerkelijk versterttingsmaatregelen getroffen moeten worden, enkel dat dit faalmechanisme 
nu nog niet kan wonJen uitgesloten. De verwachting is dat daar waar de dijk recent is versterkt de 
uit te voeren maatregelen beperid van afmetingen zullen zijn. 
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Tabel 2.2 Belangrijkste te verhelpen faalmechanismen per deeltraject 

deettraject van dijkpaal tot dijkpaar 
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1 
1. Veersedijk 

2. Nieuwpoort 

3. Langerak west 

4. Langerak oost 

5. Waal west 

6. Waal Kern 

7. Langerak ten oosten van Waal 

8. L^iqerak - Lekdijk 
s 
9. Lekdijk 

10. Tienhoven west 

11. Tienhoven kem 

12. Tienhoven - Ameide 

13. Ameide kem 

14. Ameide oost 

15. Ameide oost - Sluis 

16. Sluis 

17. Sluis - Achthoven 

18. Achthoven west 

^9.Achthoven noord 
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20. Achthoven VY016 - VY018 

b l . Achthoven oost VY01B - VY018+150 

^2. Achthoven oost - veriegde dijk Lexmond VY018+150 - VY026+100 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

23. veriegde dijk Lexmond 

24. Lexmond Oost 

25. Kortenhoeven west 

26. Kortenhoeven oost 

VY026+100-VY029+50 

VY29+50 - VY030 

VY030-VY034+100 

VY034+100-VY038 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

? 

X 

X 

X 

De in grijs weergegeven vakken zijn zogenaamde 'tussenvakken". Het versteriten van deze vakken is nog niet 

zeker (zie paragraaf 2.4). 

^ De begrenzing van de deeltrajecten is indicatief en kan enkele tientallen meters verschuiven bij de nadere 

uitwerking 

* Volgens trerekeningen moet ook de eerste honderd meter van de stadswallen in dit deetoaject worden 

opgehoogd. Dit wordt als aparte situatie beschouwd in de verdere uitwericing 
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Naast bovengenoemde faalmechanismen zijn er nog enkele te benoemen die lokaal een rol 
kunnen spelen. Zo moet in het vervolg van het project onder andere worden bekeken of: 
• De bestaande constructies (bijvoort^eeld keermuren, damwanden en de onderdelen van de 

coupure in Nieuwpoort) stertt en hoog genoeg zijn. Een overzicht van de bestaande 
constructies wordt gegeven in bijlage 11 

• Aanwezige "niet wateriïerende objecten" (zoals de weg op palen bij het veer naar 
Schoonhoven, aanwezige kabels en leidingen en bomen) de stertde van de dijk niet 
aantasten 

• De bekleding van de dijk steri< genoeg is om de golfaanval te weerstaan 
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3 Besluiten, beleidskader en procedures 

In het kader van de voorgenomen dijkversterking moeten verschillende besluiten worden 
genomen en procedures worden doorlopen voordat de daadwerkelijke dijkversterking kan 
worden uitgevoerd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de procedures, de besluiten die reeds 
genomen zijn en de besluiten die nog genomen moeten worden. Daarnaast gaat het 
hoofdstuk in op het relevante beleidskader waar in het kader van de dijkversterking 
rekening mee gehouden dient te worden. 

3.1 Besluiten 
De voorgenomen dijkversterking wordt uitgevoerd in het kader van de Planologische 
Kembeslissing Ruimte voor de Rivier. De PKB-procedure maakt onderdeel uit van de oude 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). In een PKB geeft de Rijksoverheid haar visie voor de 
inrichting voor een deel van Nederiand aan. Een PKB is een ruwe, globale schets van de 
inrichting van de ruimte. Met het goedkeuringsbesluit over de PKB deel 4 Ruimte voor de Rivier 
door de Eerste- en Tweede Kamer is de PKB-fase afgerond en is de planstudiefase gestart. In de 
planstudiefase gaat het om onderzoek en studie ter voorbereiding van projectbesluiten, per 
maatregel of cluster van maatregelen, planning uitvoering maatregelen en het inrichten en 
managen bestuuriijk besluitvomiingsproces. 

De Projectnota/MER wordt opgesteld ter ondersteuning van het goedkeuringsbesluit van het 
projectplan voor dijkverstertdng door het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Dit 
projectplan voor dijkversteriïing is een verplicht onderdeel onder de Watenvet. In het projectplan 
voor dijkversteriting wordt een beschrijving gegeven van het werit en de wijze waarop het 
aanleggen of wijzigen van het waterstaatswerken zal worden uitgevoerd. 

Het is mogelijk dat in het kader van de dijkverstertdng de verschillende relevante 
bestemmingsplannen in het plangebied moeten worden aangepast. Dit Is het geval wanneer 
dijkversterkingsoplossingen buiten de bestaande bestemming 'primaire waterkering' vallen. De 
projectnota/MER geeft hier inzicht In, zodat de verschillende procedures tijdig op elkaar kunnen 
worden afgestemd en parallel dooriopen kunnen worden. Dit geldt ook voor het gecombineerd 
opstellen van verschillende milieueffectrapportages voor zowel bestemmingsplan als 
dijkversterkingsplan. 
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Voor het uitvoeren van de wericzaamheden zijn tevens diverse vergunningen en ontheffingen 
noodzakelijk. De lijst hieronder geeft een indicatie van de benodigde vergunningen. 

Vergunning Watenwet 
Melding Besluit bodemkwaliteit 
Melding Wet bodembescherming 
Ontgrondingenvergunning 
Ontheffing Keurverondening waterschap 
Onthefting Grondwatert)eschermingsgebied 
Grondwateronttrekkingsvergunning 
Ontheffing Flora- en faunawet 
Vergunning Natuurt>eschermingswet 1998, hiertoe wordt In het kader van het MER een 
voortoets voor een passende beoordeling uitgevoerd. 
Onthefting Binnenvaartpolitiereglement 
Melding / ontheffing Boswet 
Een groot aantal vergunningen die samenhangen met de uitvoering van het werk, zoals: 
melding vervoer (sloop)afval, milieuvergunning, aanlegvergunning, bouwvergunning, 
sloopvergunning, kapvergunning, In- / uitritvergunning, wegenvergunning (Algemene 
Plaatselijke Verordening, APV), vertteersbeslult, APV-ontheffing bouwlawasü 

3.2 Beleidskader 

Op de voorgenomen dijkversterking zijn verschillende t)eleldskaders van toepassing. Het gaat 
hierbij zowel om Europese, nationale, provinciale als gemeentelijke beleidskaders. Daarnaast 
geldt het beleid van waterschap Rivierenland zelf. De belangrijkste beleidskaders voor deze 
dijkversterking zijn hieronder opgenomen. In het MER wordt deze lijst aangevuld en verder 
gespecificeerd. 

36M04 Startnotitie m.e.r. dijkversterking Sctioonhovenseveer - Zijpkade 



«25 'Ta UW 

Kenmeric R001-4691567DBJ-aao-V09-NL 

Tabel 3.1 Beleidskader 

Beleidsdocument Relevantie voor dijkversterking 

Europees 

Natura 2000 (Habitat- en Vogelrichtlijn) 

Europese Kaderrichtlijn Water 

Aangrenzend aan het plangebied liggen twee 

Natura2000-qebieden 

Waartwrgen waterkwaliteit 

Nationaal 

PKB Ruimte voor de Rivier 

Nota Ruimte 

Dijkverstericing is in het kader van deze PKB 

Kaderstellend vcxir onder andere ruimtelijke 

kwaliteit 

Beleidslijn Grote Rivieren Kaderstellend voor het beoordelen van de 

toelaatbaarheid - vanuit riviericundig én njimtelijk 

oogpunt - van nieuwe activiteiten in het riviertied 

van de grote rivieren 

ProvifKiaal 

Ecolcïgische Htxjfdstnxtuur 

CulUJuriiistorische Hoofdsbuctuur 

Streekplan Zuid-Holtand Oost 

Aangrenzend aan het plangebied ligt de 

ecologische hoofdstructuur 

De dijk als ontginningslint maakt een belangrijk 

onderdeel uit van deze structuur 

Bevat beleidsuitspraken over onder meer 

cultuuriiistorie en landschappelijke kwaliteit 

Gemeentelijk 

Bestemmingsplannen Kaderstellend vanuit de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) voor ruimtebeslag vratericerinq 

Waterschap 

Visie en beleidsplan van waterschap Rivierenland voor het 

ontwerpen van watericeringen 2008 

Kaderstellend vcx)r dijkontvrerp 

In bijlage 9 is een zo volledig mogelijk overzicht van de relevante beleidskaders opgenomen. 
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3.3 Procedures 
Om de dijkverstertdng aan de Lekdijk te realiseren zijn diverse procedures noodzakelijk. 
Hieronder wordt een toelichting op de m.e.r.-procedure en de projectplanprocedure gegeven. 
Mogelijk zijn in het kader van de voorgenomen dijkversteri<ing wijzigingen in de relevante 
bestemmingsplannen noodzakelijk om de dijkversterking mogelijk te maken. Daarom wordt 
tevens een beknopte toelichting op de bestemmingsplanprocedure gegeven. 

3.3.1 M.e.r.-procedure 
Voor het dijktraject Schoonhovenseveer - Zjpkade wordt de m.e.r.-procedure doortopen. Deze 
procedure is gekoppeld aan de procedure voor het projectplan voor dijkverstericing. De startnotitie 
vormt de eerste stap in de m.e.r.-procedure. De stappen in de m.e.r.-procedure worden hieronder 
toegelicht: 

Publicatie startnotitie 
In de startnotitie is vastgelegd welke oplossingen als kansrijk worden bestempeld. Tevens wordt 
aangegeven op welke thema's het onderzoek in de projectnota / MER zich zal richten: de 
reikwijdte van het onderzoek. De publicatie is onder andere bedoeld om derden (burgers en 
belangengroepen), wettelijke adviseurs en de Commissie voor de m.e.r. te informeren over de 
start van de m.e.r. voor de dijkverstertting Schoonhovenseveer - 2jpkade. Na publicatie van deze 
startnotitie bestaat de mogelijkheid tot Inspraak, zoals die door het bevoegd gezag, de provincie 
Zuid-Holtand wordt georganiseerd. 

Inspraak en advies 
Nu de startnotitie Is bekendgemaakt, heeft iedereen in het kader van de Inspraak de mogelijkheid 
om aan te geven welke onderwerpen naar zijn / haar mening in het MER aan de orde moeten 
komen. De termijn die hiervoor staat is vier weken. Het t>evoegd gezag maakt de start- en 
einddatum van de terinzagelegging bekend. Insprekers kunnen aangeven welke onderwerpen 
naar hun mening In de projectnota / MER nog meer aan de orde zouden moeten komen dan 
reeds In de Startnotitie is venneld. De inspraak bij de Startnotitie is gericht op de altematieven die 
worden onderzocht en de aspecten waarop het onderzoek In de projectnota / MER is gericht. 
Tijdens de inspraakperiode organiseert het waterschap informatiebijeenkomsten, waarbij de 
Startnotitie en de mogelijkheden tot inspreken worden toegelicht. Tegelijkertijd wordt de 
startnotitie toegezonden aan de wettelijke adviseurs, waaronder de Commissie voor de m.e.r. 

Richtlijnen 
De Commissie voor de m.e.r. geeft haar advies In de vorm van richtlijnen (aangaande reikwijdte 
en detailniveau). Op basis van de startnotitie, het advies van de Commissie voor de m.e.r., de 
overige adviezen en de inspraakreacties stelt het bevoegd gezag de richtiijnen vast. De richtiijnen 
geven aan wetke onderwerpen in de projectnota / MER moeten worden behandeld, naast 
hetgeen wat in de Startnotitie al staat vermeld. 
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Opstellen MER en ontwerp projectplan voor dijkversterking 
Het onderzoek dat in het kader van de projectnota / MER door de initiatiefnemer wordt 
uitgevoerd, vindt plaats aan de hand van de richtiijnen. In het MER zal worden ingegaan op de 
(beleids)achtergronden van het initiatief, altematieven voor de uitwerking van het Initiatief en de 
te venwachten milieueffecten in vergelijking met de autonome ontwikkeling van het gebied. De 
inhoud van het MER wordt enerzijds bepaald door de eisen die de wet aan de inhoud van het 
rapport stelt en anderzijds door de richtiijnen die voor het milieueffectrapport zullen worden 
opgesteld. In wezen vormen de wettelijke eisen het brede kader voor de inhoud van het rapport 
en zijn de richtiijnen een specifieke invulling van dat kader voor het project. De richtiijnen en de 
wettelijke eisen vullen elkaar dan ook aan. 
Waterschap Rivierenland formuleert op basis van een gemotiveerde keuze uit de bestudeerde 
varianten en altematieven een voori<eursaltematief (VKA). Dit wordt In het ontwerp projectplan 
voor dijkversterking uitgewertd tot een beschrijving van het weri< en de wijze waarop de 
dijkverstertdng zal worden uitgevoerd. Het ontwerp projectplan voor dijkversterking wordt parallel 
aan de projectnota / MER opgesteld. 

Behandeling MER 
Als het onderzoek Is afgerond wordt de projectnota/ MER formeel Ingediend bij Gedeputeerde 
Staten. Deze beoordelen de projectnota / MER op aanvaardbaartieid. Dit betekent dat 
Gedeputeerde Staten bekijkt of de projectnota/ MER: 

• Voldoet aan de wettelijke eisen 
• Tegemoet komt aan de gestelde richtiijnen 
• Geen onjuistheden t»evat 

Nadat de projectiiota / MER is aanvaard, wordt het formeel bekend gemaakt en gepubliceerd. 

Inspraak op het MER 
Na publicatie van de projectnota / MER vindt opnieuw Inspraak plaats en wordt advies gevraagd 
aan de Commissie voor de m.e.r. en de wettelijke adviseurs. Tegelijk met de projectnota/ MER 
wordt het ontwerp projectplan voor dijkverstericing (dijkverstericingplan) én de benodigde ontwerp-
vergunningen en ontwerpvergunningsaanvragen ter inzage gelegd. 

Vervolgtraject 
Na Inspraak en advisering over de projectnota / MER en ontwerp projectplan voor dijkversterking 
wordt het definitieve projectplan opgesteld en ingediend bij Gedeputeerde Staten voor 
goedkeuring volgens artikel 5.7 van de Watenwet. Het definitieve Projec^lan voor dijkverstertdng 
wordt met de bijbehorende besluiten ter inzage gelegd. Hierop is beroep mogelijk. 
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Na vaststelling van het projectplan voor dijkverstericing wordt het bestek voor het dijktraject 

voort}ereld. De uitvoering kan gestart worden zcxlra alle benodigde vergunningen v(X)r de aanleg 

verieend zijn door het bevoegd gezag. Daamaast dienen waar nodig de gemeentelijke 

bestemmingsplannen gewijzigd te zijn en zullen de benodigde grondverwervingsprocedures 

dooriopen moeten zijn. 

Crisis- en herstehvet 

Op 1 april 2010 is de Crisfs- en herstelwet in werking getreden. Deze wet bevat een groot aantal 

vretswijzigingen, hiemiee worden procedures ingekort, wetgeving gestr(x>mlijnd, het aantal benodigde 

vergunningen temggedrongen en wordt meer duidelijkheid geschept in t>estuuriijke 

verantwcxjrdelijkheden. Alle Europese en internationale regelgeving blijft volledig van kracht. De 

algemene wetswijzigingen gelden v(x>r het hele mimtelijke ckxnein en richten zich t)ijvcx)rt>eeld op de 

Onteigeningswet. Voor de prefecten en categorieën gelden tijdelijke maatregelen, onder andere voor 

beroepsprcx:edures en milieueffec:trapportages. De tijdelijke maatregelen vervallen per 1 januari 2014. 

Dijkversterkingsprpjecten vallen onder de Crisis- en herstelwret onder categorie 7: natuur, water en 

waterstaatswerken (7.3: aanleg of wijziging van waterstaatswericen als be(k>eld in artikel 5.4 van de 

Waterwet). Wat betreft de procedure rcxxlom de milieueffecrtrapportage heeft de Crisis- en herstelwet 

voor dit project geen gevolgen. De wijzigingen f)et)ben betrekking c^ de beroepsprocedures in een later 

stadium van de planvorming. 

Evaluatie MER 

De Wet milieubeheer schrijft voor dat als de activiteit wordt ondemomen of is uitgevoerd, een 

evaluatie dient te worden uitgevoerd. Doel van de evaluatie is om na te gaan in hoevene de 

daadwertcelijk optredende milieueffecten overeenstemmen met de voorspellingen uit het MER. 

Mocht nu In de praktijk blijken dat de daadwerkelijk optredende effecten sterk afwijken van wat Is 

voorspeld, kan getracht worden deze effecten ongedaan te maken. Daamaast is de evaluatie te 

gebruiken om meer inzicht te krijgen in de leemten In kennis, die bij het besluit een rol hebben 

gespeeld. 

3.3.2 Bestemmingsplan 

In de relevante gemeentelijke bestemmingsplannen in het plangebied is op en rond de bestaande 

dijk de functie 'primaire waterkering' opgenomen. Indien de voorgenomen dijkverstericing afwijkt 

van de begrenzingen van deze functie en de daaraan vertwnden voorwaarden in de toelichting 

op het bestemmingsplan, zal het betreffende bestemmingsplan gewijzigd moeten worden om de 

voorgenomen dijkverstericing ook onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) mogelijk te maken. Uit 

een eerste analyse blijkt dat het realistisch is dat een dergelijke bestemmingsplanwijziging 

doorgevoerd moet worden. 
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De Wro biedt de mogelijkheid voor Rijk en provincies om via inpassingsplannen een 
overtcoepelend bestemmingsplan op te stellen. Het is in dit stadium echter nog niet bekend of dit 
voor dit project aan de orde is. Met de uitwerking van het voortceursaltematief ontstaat meer 
duidelijkheid over de dimensies van de versterkte dijk en kan bepaald worden of de 
dijkversterking onder de bestaande bestemmingsplannen mogelijk Is of niet. In de Projectnota / 
MER wordt zodoende duidelijk gemaakt of bestemmingsplanwijzigingen noodzakelijk zijn. 
In principe zijn wijzigIngsbeslulten voor het bestemmingsplan die in het kader van de 
dijkversterking worden genomen planm.e.r.-pllchtig. Dit omdat het betreffende vi/ijzigingsbesluit 
een MER-pllchtige dijkversterking planologisch mogelijk maakt. 
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4 Huidige situatie en autonome ontwiickeling 

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie en autonome ontwikkelingen in het plan- en 

studiegebied. Het beschrijven van de huidige situatie en autonome ontwikkeling is van 

belang om een referentiekader te ontwikkelen waartegen de milieugevolgen van het 

initiatief afgewogen worden. Het hoofdstuk beschrijft per milieuthema welke waarden er in 

de huidige situatie met betrekking tot dit thema zijn en welke ontwikkelingen zich hierin 

voordoen. 

4.1 L a n d s c h a p 

De landschappelijke waarden In het plan- en studiegebied zijn onderzocht In het kader van de 

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit. Dit onderzoek Is uitgevoerd door H+N-i-S 

Landschapsarchitecten^. In de handreiking zijn de belangrijkste ruimtelijke kwaliteiten van het 

gebied beschreven als kemkwaliteiten. In deze paragraaf worden de kemkwaliteiten van het 

gebied trenoemd. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de Handreiking 

Ruimtelijke Kwaliteit. 

4.1.1 Verschillende schaalniveaus 

Om de kemkwaliteiten van een dijk en de omgeving rondom de dijk te kunnen trenoemen is het 

belangrijk om stil te staan bij de verschillende schaalniveaus waarop de dijk beschouwd kan 

worden. Dijken maken een t)elangrijk onderdeel uit van een rivier als geheel, daarom wordt 

begonnen op het hogere schaalniveau, de Neder Rijn- en Lekdijk als geheel. Vervolgens wordt 

stapsgewijs ingezoomd op het plangebied zelf. In figuur 4.1 is gevisualiseerd hoe de dijk van de 

Neder Rijn / Lek In het landschap ligt. 

Figuur 4.1 Visiekaart dijk van de Neder Rijn/ Lek in het landschap (bron: H-f N+S landschapsarchitecten) 

H+N+S landscfiapsarchitecten (2009) Dijkversterking Schoonhoven - Diefdijk (dijkring 16) Handreiking Ruimtelijke 

Kwaliteit, in opdracht van Waterschap Rivierenland 
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De Neder Rijn- en Lekdijk als geheel 
De Neder Rijn / Lek stroomt vanaf het splitsingspunt van de IJssel en Neder Rijn bij Arnhem tot 
de samenvloeiing met de Noord bij Kinderdijk. De dijk is langs dit traject vrijwel overal een 
lijnvormig, hooggelegen grondlichaam, met een weg op de kruin, die een fraai zicht op de lager 
gelegen omgeving biedt. De dijk is vrijwel nergens een monofunctioneel waterstaatswerk, de dijk 
kent juist een meervoudig gebruik: als route, woonomgeving of ondenjeel van het ecologische 
netwertc. Het landschap verideurt geleidelijk van oost naar west, hierdoor verandert tevens het 
karakter van de dijk. 

Oeverwallen 
Van oost naar west verandert het landschap van een duidelijk oevenwallenlandschap rtchti'ng een 
veenweidelandschap. De dijk verandert hierin langzaam van gedaante. In het oosten, van de 
IJsselkop tot aan Culemborg wordt het landschap bepaald door de oevenA/allen langs de rivier. 
De oevenwallen zijn van oudsher bewoond en kennen een relatief kleinschalig karakter en 
mozaïekachtig beplantingspatroon. De dijk ligt ontspannen in het kleinschalige, groene landschap 
aan weerszijden. De dijk vormt de verbinding tussen het binnendijkse en buitendijkse landschap. 
In dit gebied vormt de dijk (naast een lineaire structuur) een groene verbinding tussen het binnen-
en buitendijkse gebied. 

Knoop 
Verder naar hef westen, In de omgeving van Vianen, is het gebied het beste te typwren als een 
knoop. Vele structuren kruisen In dit gebied de rivieren, zoals de snelwegen A2 en A27, de 
Nieuwe Hollandse Wateriinie, het Menvedekanaal en de stuw bij Hagestein. Deze stuw vormt de 
grens tussen het gereguleerde oostelijk deel en het westelijk deel van de rivier wat onder Invloed 
staat van de getijdenwertcing van de zee. In dit gebied is de positie van de dijk het moeilijkst te 
duiden. 

De dijk vormt overwegend een landschapp>elijke grens, echter wel met verschillende gedaantes. 
Van Culemborg tot de A27 is de dijk ontginningslint Ter hoogte van Vianen vormt de dijk een 
luwe achtericant van het stedelijk gebied. 

Verder naar het westen is het karakter van de dlik weer beter te duiden, hier is de dijk een 
duidelijk ontginningslint In dit gebied ligt het plan- en studiegebied. 

Ontginningslint 
Ten westen van Vianen kent het landschap een eenduidiger beeld. De rivier kent hier een hier 
een serie ruime bochten, zogenaamde getijden meanders. De dijk volgt deze bochten, maar wel 
enigszins 'uit fase'. In de buitenbochten van de ri\rier liggen de dorpen Ameide en Lexmond. Het 
binnendijkse landschap is een overduidelijk veenweidelandschap, met de karakteristieke 
openheid, opstrekkende vertcaveling en ontginningslinten. In eerste instantie is het beeld dichter 
bij de dijk minder eenduidig, er ligt nog een aantal smalle oeverwallen. 
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De dijk is echter wel een overduidelijk ontginningslint, een scherpe grens tussen het binnen- en 

buitendijkse gebied. De expressie van de grens wordt mede gekleurd door de grote mate van 

afwisseling, zowel in het binnendijkse als in buitendijkse landschap. 

In figuur 4.2 is ter illustratie een kaartbeeld opgenomen uit de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit, 

voor de volledige kaartbeelden wordt venvezen naar de handreiking. 

Figuur 4.2 Uitsnede uit kaart 'kenmerken en kwaliteiten Dijklandschap', omgeving 
Ameide (bron: H+N+S landschapsarchitecten) 

Verder naar het westen, vanaf de Langesteinseweg tussen Ameide en Nieuwpoort, verandert de 

rivier van karakter, de grote bochten maken plaats voor lange rechtstanden, de invloed van de 

zee op de waterstand neemt toe. Buitendijks zijn de uitenwaarden nauwelijks meer aanwezig, het 

zomertied van de rivier is veel breder dan verder naar het oosten. Binnendijks ligt het 

veenweidegebied. De dijk zelf is een overduidelijk ontginningslint, met Intensieve bebouwing aan 

de binnendijkse zijde. De dijk vormt een scherpe grens tussen het binnen- en buitendijkse gebied. 

4.1.2 Kern kwaliteiten 

Om de kemkwaliteiten van de dijk en het omringende landschap te beschrijven is het plangebied 

In verschillende segmenten opgedeeld. De handreiking ruimtelijke kwaliteit heeft voor elk van 

deze segmenten aan wat de specifieke kemkwaliteiten zijn, hierbij worden de kwaliteiten steeds 

afgezet tegen het kader van de dijk als ontginningslint en scherpe grens. 
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Veersedijk en Nieuwpoort 
Het dijktraject wijkt op deze locatie op een aantal punten flink af van de overige dijksegmenten. 
De Veersedijk bestaat uit een lange rechtstand, met daarop een breed wegprofiel met 
parallelweg, aangelegd tijdens de laatste dijkverstericing. De wcwnkavels liggen onder een 
scherpe hoek ten opzichte van de dijk en worden via de parallelweg Individueel ontsloten. Ter 
ho(}gte van Nieuwpoort heeft de dijk de vorm van een vestingwal met kenmertcende, goed 
zichtbare bastions. 

Figuur 4.3 SD-mcxlel deeltraject Veersedijk en Nieuwpoort (bron: H+N+S landschapsarchttecten) 

Langerak 
Het tracé vanaf Langerak tot aan de Langesteinseweg bestaat uit een schaardijk, met aan de 
binnendijkse zijde een dichtbebouwd lint. De recent uitgevoerde versterkingen door middel van 
een steunbemn zijn zichtt)aar. Ter hcx}gte van Langerak heeft de dijkweg het karakter van een 
dorpsstraat. Aan de buitendijkse zijde Is in het westen een uitenwaard aanwezig, deze wordt naar 
het oosten toe steeds smaller. 

Figuur 4.4 3D-model deettraject Langerak (bron: H+N+S landschapsarchitecten) 
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Tienhoven 
Vanaf de Langesteinseweg naar het oosten kent de Lek een aantal grote meanders. Deze zijn 
ontstaan door opstuwing van het water bij vloed op de Noordzee. In de binnenbochten liggen aan 
de buitendijkse zijde de uiterwaarden. In dit dijksegment ligt de eerste en kleinste uiterwaard, met 
een kleinschalig karakter. Ter hoogte van Tienhoven liggen de kavels gedraald ten opzichte van 
de dijk, hierdoor komt de dijk als ontginningslint minder goed tot uitdrukking. 
Onderdeel van het deeltraject Tienhoven is het dorp Ameide. Ameide vormt een bijzonder dorp, 
door de ligging direct aan de rivier, met een duidelijk en zeer kenmerkend watertront. 

Figuur 4.5 3[>-model deeltraject Tienhoven, situatie ter hoogte van Ameide (bron: H+N+S 
landschapsarchitecten) 

Zouwe - Achthoven 
In dit dijksegment liggen de andere twee meanders, met de ultenwaarden in de binnenbochten 
van de Lek. De uitenwaarden bevatten grote natuunwaarden. Aan het begin van de tweede 
meander ligt Sluis, hier watert de Zouwetwezem af op de Lek. Hoewel dit punt een t)elangrijk 
element Is in het watersysteem van het veenweidegebied is het uitslagpunt door venommeling 
niet goed beleefbaar. Ter hoogte van Lexmond is bij de laatste verstertcing een ringdijk aangelegd 
rondom de dorpskern. De oude dijk is echter nog goed zichtbaar in het landschap. 
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Rguur 4.6 3D-m(Klel deettraject Zouwe-Achthoven (bron: H+N+S landschapsarchttecrten) 

Helsdingen 

In het laatste segment heeft de dijk een smalle kmin en wegdek. Op de steunbermen is op een 

aantal plaatsen beplanting in de vorm van fruiti^omen, er is weinig bebouwing langs de dijk. 

Figuur 4.7 3D-fn(xlel deenraject Helsdingen (bron: H+N+S landschapsarchitecten) 
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4.2 Cultuurhistor ie 
Cultuurhistorie staat voor archeologie en historische bouwkunde en -geografie, aspecten die 
nauw venwant zijn elkaar. Archeologie doet onderzoek naar materiële overblijfselen uit het 
verieden en hun context. Historische geografie is het beschrijven, vertdaren en dateren van oude 
elementen en structuren in het landschap die door mensenhanden zijn gemaakt. Van belang 
daarbij Is de relatie tussen deze elementen en stnjcturen en vroegere natuuriijke gesteldheid van 
een gebied. 

Historische (steden)bouwkunde richt zich vooral op de verschillende aspecten van de bebouwde 
omgeving. Enerzijds richt het zich op stedenbouwkundige structuren en de ontwikkelingen die 
zich daarin hebben v(X)rgedaan en anderzijds op de geschiedenis van de gebouwen zelf. 

4.2.1 Archeologie 
Om de huidige situatie en autonome ontwikkeling voor het thema archeologie te kunnen 
beschrijven is een archeologisch onderzoek uitgevoerd dcKir Archeologisch Adviesbureau RAAP .̂ 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de onderzoeksresultaten wordt venwezen naar dit 
rapport. Hieronder worden de belangrijkste archeologische waarden toegelicht. 

Archeologische verwachting 
De archeologische venwachting wordt gedefinieerd als de kans op het voortcomen van 
archeologische vindplaatsen. Hoe hoger de verwachting, hoe hoger de verwachte dichtheid van 
vindplaatsen in de betreffende zone. In het archeologisch onderzoek is een archeologische 
verwachtingskaart opgesteld, gebaseerd op een analyse van landschappelijke kenmertcen van 
bekende nederzettingslocaties in het te onderzoeken gebied. Uit deze kaart blijkt dat de 
archeologische verwachting in het plangebied grotendeels middelmatig Is, voor alle relevante 
periodes. 

Uitzonderingen hierop zijn de volgende: 
• Crevasse^ afzetting direct ten westen van Nieuwpoort (AW248-AW251). Vanwege de kans op 

crevasse afzettingen geldt een middelmatige tot hoge archeologische venwachting 
• Crevasse afzetting tussen Langerak en Tienhoven (AW260-AW264). Vanwege de kans op 

crevasse afzettingen geldt een middelmatige tot hoge archeologische venwachting 

Archeologische monumenten en vindplaatsen 
In het plangebied zijn verschillende archeologische monumenten en vindplaatsen aanwezig. In 
bijlage 6 wordt aangegeven om welke elementen het hierbij gaat. 

* RAAP Archeologisch Adviesbureau (2009) Archeologisch cffiderzoek ten tiehoeve van de Startnotitie m.e.r. van de 
dijkverstericing Ruimte voor de Rivier en Hcxjgwatertwschermingsprogramma; in opdracht van Waterschap 
Rivierenland 
' Een crevasse-afzetting bestaat uit een doorbraak van een rivier die niet heeft d(X)rgezet. Door de doorbraak is een 
afzetting ontstaan met sediment uit de oevenwal 
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4.2.2 Historische bouwkunde en - geografie 
Ten behoeve van de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit" heeft H-i-N+S een analyse van de 
cultijurhistorische waarden in het plan- en studiegebied uitgevoerd. De resultaten van deze 
analyse zijn opgenomen In een cultijurtiistorische kaart. Deze kaart is een uitwerking van de 
Cultuurtiistorische Hoofdstructuur van de provincie Zuid-Holland. De belangrijkste 
cultuurhistorische waarden op het traject liggen in de volgende aspecten: 

• De Lekdijk Is onlosmakelijk verix)nden met de betx>uwing aan de dijk. Het grcMtste deel van 
het lint dateert van voor 1850 

• De Lekdijk is zeer bijzonder In Nederiand door de continuïteit van het bebouwingslint 
• Het traject vormt de overgang van het dichte bebouwingslint op de dijken aan de 

benedenrivieren naar het lossere bewoninglint aan de dijken van de bovenrivieren 
• De relatie tussen de bebouwing aan de dijk en het achteriiggende land is vaak nog intact 
• Het binnendijkse watersysteem, met het slotenpatroon, de tiendweg- en -wetering, de 

2ouwet>oezem en de uitwatering ter h(x>gte van Sluis 
• Het dijktracé is nog grotendeels origineel en van oorsprong middeleeuws 
• De nederzettingstyp>ologie langs de dlik, met dijkdorpen als Tienhoven en Lexmond en het 

beschermde gezicht van Ameide en Nieuwpoort 
• Enkele historische woonhuizen en boerderijen, net als enkele historische kericen en 

kasteelterreinen 
• Binnendijks liggen twee wielen, dit zijn restanten van vroegere dijkd(X)rbraken. Deze wielen 

liggen ter hoogte van (.angerak en ten westen van Lexmond (Achthoven) 

Ter illustratie is in figuur 4.8 een uitsnede van de cultuurhistorische kaart opgenomen. Voor de 
volledige kaart wordt venwezen naar de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit. 

* H+N+S larïdschapsarchitecten (2009) Dijkversterking Schoonhoven - Diefdijk (dijkring 16) Handreiking Ruimtelijke 
Kwaliteit, in opdracht van Waterschap Rivierenland 
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Figuur 4.8 Uitsnede kaartbeeld 'cultuurhistorische elementen en structuren', omgeving Nieuwpoort 
(bron: H+N+S landschapsarchitecten) 

4.3 Natuur 

De huidige situatie en autonome ontwikkelingen voor wat betreft de aanwezige natuurwaarden in 

het plan- en studiegebied Is In beeld gebracht door middel van een ecologisch vooronderzoek, 

uitgevoerd door Econsultancy^. 

4.3.1 Flora- en faunawet 

In het plan- en studiegebied komt een groot aantal soorten voor wat bescherming geniet in het 

kader van de Flora- en faunawet. Het betreft met name broedvogels, amfibieën, vleermuizen, 

grondgebonden zoogdieren en vissen. Daamaast komen in mindere mate beschenmde 

vaatplanten, vlinders en libellen voor. De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal in 

Nederiand voorkomende wilde dier- en plantensoorten. 

Econsultancy.nl (2009) Dijkvetteteringsprojecten Ruimte voor rivieren en l-kx)gvvateTbes(̂ ermingsprogramma, 
Ecologisch vooronderzoek, eindrapportage; in opdracht van Waterschap Rivierenland 
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De beschermde diersoorten (vogels, vissen, zoogdieren, amfibieën, reptielen, Insecten, et cetera) 
en ongeveer 100 plantensoorten zijn te vinden in tabellen, die deel uitmaken van de Flora- en 
faunawet. Niet elke soort is even zwaar beschemid, er wordt onderscheid gemaakt in 
verschillende categorieën: 
Tabel 1: Algemene en niet bedreigde soorten 
Tabel 2: Schaarse soorten 
Tabel 3: Meest zeldzame en bedreigde soorten 

Naast de genoemde groepen zijn gedurende het broedselzoen alle broedvogels, broedplaatsen 
én de functionele omgeving van de broedplaatsen beschennd. Tevens zijn vaste vert^lijfplaatsen 
van een aantal vogelsoorten jaanond beschenrol. 

In bijlage 7 Is een inventarisatietabel opgenomen van in het plan- en/ of studiegebied 
vooricomende tabel 2 en -3 scrorten. 

4.3.2 Natura2000-gebieden 
Het plangebied grenst direct aan Natura2000-gebied Uiterwaarden Lek, tussen Lexmond en 
Ameide. De exacte begrenzing van het Natura2000-gebied is aangegeven in de kaart behorende 
bij het aanwijzingsbesluit. Daamaast ligt in de directe omgeving van het plangebied het 
Natura2000-gebied Zouweboezem. De Natura2000-gebieden zijn beschermd in het kader van de 
Natuurt^eschermingswet. 

Uiterwaarden Lek 
Het Natijra2000-gebied Uitenwaarden Lek bestaat uit vier terreinen in de uiterwaarden van de Lek 
tussen Vianen en Schoonhoven. Het gaat om de Willige Langerak en het nabij gelegen 
schiereiland De Bol op de noordoever van de rivier (provincie Utrecht) en - op de zuidoever - de 
Koekoeksche Waard en de Kersbergsche- en Achthovensche uitenwaarden, met daarin het 
terrein^e Luistenbuul (provincie Zuid-Holtand). Gezamenlijk bevatten deze teneinen de best 
ontwikkelde voorbeelden van het habitattype stroomdalgraslanden langs de Lek. 

In figuur 4.9 is aangegeven hoe de begrenzing van het Natura2000-gebied l(X)pt 
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Rguur 4.9 Begrenzing Natura2000 gebied 'Zouweboezem' (links) en 'Uiterwaarden Lek'(rechts) 

(bron: Ministerie van LNV) 

Zouweboezem 
De Zouweboezem bestaat uit open water, riet- en zeggemoerassen, wllgengrienden en 
elzenbroekbos. De Zouweboezem is het kleinste "Belangrijke Vogelgebied" van Nederiand, met 
als voomaamste broedvogel de purpeneiger. Voor de habitatrichtiijn is het gebied van belang 
vanwege de grote populatie grote modderknjiper, waarop de purperreigers foerageren. Het deel 
van de Polder Achthoven dat binnen de begrenzing ligt, bevat een aanzienlijke oppervlakte 
blauwgrasland, tegenwcx}rdig een zeldzaam begroeiingstype in het veenweidegebied en een 
belangrijk broedgebied van soorten van rietmoeras (purpeneiger), geïnundeerde 
kruidenvegetaties (porseleinhoen) en drijvende waterplanten vegetaties (zwarte stem). 
Het gebied is verder van enige betekenis voor de krakeend. Deze en andere watervogels maken 
vooral gebruik van de beschutte open watergebieden, tenwijl de rietianden onder andere als 
slaapplaats voor diverse trekvogels in gebruik zijn. 

4.3.3 Ecologische Hoofdstructuur 
Vrijwel het gehele plangebied grenst direct aan de Ecologische Hoofdstructuur. De uitwaarden 
van de Lek zijn opgenomen in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en genieten daarom 
beschenning. Onderzoek naar de effecten hierop als gevolg van de voorgenomen dijkverstericing 
is noodzakelijk. In figuur 4.10 zijn de aanwezige natuurgebieden in het plan- en studiegebied 
weergegeven. 
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Figuur 4.10 Ugging EHS en Natura2000 

4.4 Bodem en water 

In de beschrijving van de huidige situatie en autonome ontwikkeling voor het thema bodem en 
water wordt ingegaan op de volgende punten: bodemkwaliteit, bodemopbouw, hydrologie en 
grond watericwaliteit. 
De bodemkwaliteit wordt beschreven aan de hand van een historisch bcxJemonderzoek, 
uitgevoerd door Geofox-Lexmond^°. Hieruit blijkt dat er verschillende locaties zijn die extra 
ciandacht vragen bij het uitwertcen van de dijkversterkingsmaatregelen. In het plangebied komt 
een vijftal locaties voor met een potentieel sterke verontreiniging in de categorie 'complexe 
sanering', de overige geconstateerde verontreinigingen worden Ingedeeld in de categorie 
'eenvoudige sanering'. Een gedetailleerd overzicht is opgenomen in het eindrapport van dit 
historisch bcxJemonderzoek. 

De bodem in het studiegebied bestaat voomamelijk uit vaaggronden, variërend van 
polden/aaggronden en vlakvaaggronden tot cx)ivaaggronden. Het bodemmateriaal bestaat 
voomamelijk uit rivieridei. Verder van de rivier af komt cx}k veengrond vcx)r. 

'" Geofox-Lexmond (2009) Historisch txxlemonderzoek. Dijkversterkingsprojecten RvR/HWBP Rivierenland, In 
opdracht van Waterschap Rivierenland 
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Er zijn geen directe plannen voor wijziging van de watertiuishouding. Wel moet er rekening mee 
worden gehouden dat de polderpeilen regelmatig zullen worden veriaagd. Deze veriaging volgt 
de bodemdaling. Verandering van grondwaterstanden kan leiden tot zakking van gebouwen. In 
het ontwerp wordt hier aan aandacht besteed. Grondwaterstandsveranderingen hebtien ook 
invloed op de leefomstandigheden voor fiora en fauna. In de m.e.r.-fase zal aandacht worden 
besteed aan bodem- en waterkwaliteit alsmede aan verandering van grondwaterstanden. 

Een deel van het studiegebied Is aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied. Dit betekent 
dat er strenge eisen gesteld worden aan de grondwaterkwaliteit. De gestelde eisen zijn 
opgenomen in de Provinciale Milieuverordening van de provincie Zuid-Holland. Deze eisen 
houden onder meer in dat er strikte voon/vaarden verbonden zijn aan de mate van ingrepen in de 
bodem en aan de gebruikte bouwmaterialen, het gebruik van uitiogende materialen is 
bijvoorbeeld niet toegestaan. Een ontheffing van de provincie Zuid-Holland is noodzakelijk. 
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4.5 Verkeer en infrastructuur 

De huidige situatie en autonome ontwikkelingen voor het thema vericeer en infrastmctuur zijn in 
beeld gebracht door Via^̂  en opgenomen in de verantwoordingsrapportage van het 
vericeersonderzoek bij dijkversterking. De wegen op de dijk zijn in de huidige situatie 
gecïategoriseerd als erftoegangsweg. De wegen vormen een belangrijke verbindende route 
tussen de verschillende kemen. Daamaast heeft de weg binnen de bebouwde kom een 
ontsluitende func^e voor aanliggende percelen. 

Op het gebied van vertceersveiligheid zijn er enkele aandachtspunten. Hard rijdende motoren en 
auto's op de dijk zorgen ervoor dat de situatie als onveilig wordt ervaren. Er zijn over het 
algemeen veel klachten over hard rijden. Objectief onveilige locaties zijn er echter niet in het 
plangebied. De vertceersveiligheid van fietsers verdient extra aandacht. Een specifiek 
aandachtspunt is de aansluiting van de dijk op het veer Gelkenes - Schoonhoven. Op deze 
locatie wordt hard rijden en fietsverkeer in combinatie met ander vericeer als onveilig ervaren. 
Daamaast is er sprake van ervaren hinder als gevolg van vrachtverkeer. 

In het plangebied en omgeving bestaan verschillende initiatieven op het gebied van verkeer en 
infrastmctuur 
• Op verschillende plaatsen vindt wegonderhoud plaats in de vorm van het aanleggen van 

nieuwe deklagen. Dit biedt mogelijkheden om de weginrichting aan te passen, onder meer 
om de fietsveiligheid te vert>eteren 

• De gemeente Liesveld wil de positie van de fiets vert>eteren. Het aanleggen van een 
vrijliggende fietsvoorziening of fietssuggestiestroken zijn hierbij een optie 

• De provincie Zuid-Holland heeft in haar Fietsplan 2008 opgenomen dat er een 
fietsvcwrziening komt tussen Ameide en Lexmond, het betreft hier een directe route die niet 
over de dijk voert, de relatie hiermee wordt in het MER meegenomen 

" Via.nl (2009) Vetkeersonderzoek bij dijkversterking, venuitwoordingsrapporta ,̂ in opdracht van 
Waterschap Rivierenland 
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4.6 Woon-, werk- en leefmilieu 
In de huidige situatie wordt het dijktraject voor veel verschillende doeleinden gebmikt. De dijk zelf 
wordt intensief gebmikt voor onder meer woon- werkverkeer, recreatief verkeer, landbouwvericeer 
en schoolgaande kinderen. Direct aan of op de dijk bevinden zich veel woningen en andere 
bebouwingsvormen. Daamaast ligt er direct ten oosten van Nieuwpoort een buitendijks 
bedrijventerrein. De dijk wordt gebmikt als ontsluiting voor verschillende t)edrijven. Verder naar 
het oosten is de intensiteit van het bebouwingslint dunner en komen er ook agrarische functies op 
en naast de dijk voor. 

Het gaat hierbij met name om boomgaarden. De aanwezige uitenvaarden kennen naast een 
natuurfunctie ook een belangrijke recreatieve functie. De zandstranden direct aan de rivier zijn 's 
zomers populair bij badgasten. 
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5 Voorgenomen activiteit en alternatieven 

Dit hoofdstuk beschrijft de voorgenomen activiteit en de alternatieven die in het MER 
onderzocht zullen worden. Aan de hand van de visie op veiligheid en de visie op 
dijkversterking wordt bepaald welke principeopfossingen toegepast kunnen worden. 
Vervolgens wordt onderzocht welke oplossingen waar mogelijk zijn, op basis van de 
versterkingsopgave en de lokale situatie. Aan de hand hiervan worden vervolgens 
realistische alternatieven ontwikkeld. 

5.1 Visie op vei l igheid 
Waterschap Rivierenland hanteert diverse principes om te bepalen aan welke eisen het ontwerp 
van een waterkering moet voldoen om voldoende veiligheid te kunnen garanderen. Deze 
principes zijn mede bepalend voor de mogelijkheden voor dijkversterking. 

Veilig voor lange tijd 
Voor het ontwerp van de waterkering baseert WSRL zich op de uitgangspunten voor het bepalen 
van de hydraulische belasting (met name waterstanden en golven) uit de Leidraad Rivieren. 
WSRL houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden, zoals 
klimaatverandering, door robuust en toekomstvast te ontwerpen. Als uitgangspunt geldt de 
wettelijke norm uit de Watenwet, een overschrijdingskans van gemiddeld 1 /2.000 per jaar. In dit 
project Is de planperiode voor het aanpassen van een dijk in grond, een periode van 50 jaar. Voor 
aanpassing of aanleg van waterkerende kunstwerken en bijzondere waterkerende constmcties 
zoals damwanden en keermuren is dat 100 jaar. Voor deze periode wordt rekening gehouden 
met de kil maatontwikkeling volgens het WB21 -middenscenario. 

Dij kringbenadering 
Voor het berekenen van de dijkhoogte wordt de 'dijkringbenadering' toegepast Dit is een 
gebmikelijke benadering in het benedenrivierengebied. Het plangebied is gelegen in dijkring 16 
(het gebied tussen Lek en Menwede, grofweg tussen Vianen, Leerdam, Gorinchem en 
Alblasserdam), voor deze dijkring geldt dat de dijken hoog en sterk genoeg moet zijn bij 
waterstanden die statistisch gezien eens per 2000 jaar voor komen. Om aan de wettelijke nonm 
voor de hele dijkring te voldoen wordt bij de dijkringbenadering per individueel stuk van de dijk 
gerekend met strengere eisen waartDij hogere waterstanden en golven worden gehanteerd. Naast 
het rekenen met de dijkringbenadering wordt bij het bepalen van de nieuwe dijkhoogte ook nog 
een robuustheidstoeslag van 30 cm op de waterstand gehanteerd (beleid waterschap 
Rivierenland), dit om onzekerheden in de toekomst over de optredende waterstanden te 
vertekenen en er zo voor te zorgen dat we niet binnen 50 jaar weer de dijk moeten verstericen. 
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De dijkringbenadering geeft extra zekerheid: een voorbeeld 

Het toepassen van de rramifrequentie (1/2000 jaar) op de hele dijkring in plaats van individuele stukken van de dijk 

zorgt ervoor dat er gerekend moet worden met hogere waterstanden. Om dit te illustreren wordt de kans dat een 

individueel stuk van de dijk faalt vergeleken met het gooien van een dobt}elsteen. Vcxir één worp met een 

dobt}elsteen (één individueel stuk dijk) is de kans dat er '6' gegooid wordt 1/6. V(x>r een dijkring, bestaande uit 

meerdere stukken dijk, worden er meer dobtielstenen gegostd. De kans dat er in één van de worpen '6' geg<x>id 

wordt is dus groter voor de dijkring als geheet dan vcwr het irnlividuele stuk dijk. 

Om toch het benodigde veiligheidsniveau in de dijkring te halen, vmrdt voor een stuk dijk van een cjijkring gebnjik 

gemaakt van een hcigere tïelasting dan voor de dijkring als geheel. Dit tietekent dat een ontwerp dat gebaseerd is 

op de dijkringbenadering leidt tot hogere dijken dan een tienadering waarin individuele stukken dijk tieschouwd 

worden. 

WSRL rekent verder standaard met een toelaatbaar golfoverslagdebiet van 1,0 l/s/m. Bij 

constmcties in kemen, wordt een hoger toelaatbaar overslagdeblet gehanteerd; 10 l/s/m. 

Op de waterstand aan de oever wordt een waakhoogte gehanteerd op de ontwerpwaterstand van 

minimaal 0,5 m. 

V(x>r het berekenen van de geotechnische stabiliteit wordt een ontwerpwaterstand gehanteerd 

bestaand uit de MhfW vermeerderd met 0,3 meter robuustheidtoeslag. 

5.2 Visie op de di jkversterking 

Bij het zoeken naar oplossingen hanteert het waterschap de in deze paragraaf twschreven 

uitgangspunten. 

Trits bij versterking: versterken binnendijks in grond, bij knelpunten constructies, 

buitendijks versterken als laatste optie 

Waar de dijk versterid moet worden wordt eerst gekeken naar een oplossing in grond. 

Oplossingen in grond hebben zichzelf bewezen en zijn in de toekomst aanpasbaar. Daamaast 

zijn de kosten voor aanleg en beheer van oplossingen In grond relatief laag. Vereisten vanuit de 

omgeving kunnen tot oplossingen met constmcties leiden. Als constmcties nodig zijn wordt in 

eerste instantie gezocht naar een oplossing waarbij grond in combinatie met constmctieve 

elementen zorgt vcx)r voldoende sterkte. In uitzonderiijke gevallen kan gekozen worden vcx)r een 

constmctie die zelfstandig als watericering werid, de dijk rondom de (x>nstiiictie kan dan 

verdwijnen zonder dat de constmctie zelf bezwijkt. 

Om zo min mogelijk mimte van de rivier In te nemen, is verstertcing binnendijks het uitgangspunt. 

Op locaties waar er buitendijks land aanwezig is en er binnendijks sprake is van veel knelpunten 

(zoals bebouwing) kan een buitenwaartse variant een optie zijn. Wel moet er voor gezorgd 

worden dat dit niet zorgt voor een hogere rivlen/vaterstand. Dit kan door de veriegging te 

compenseren dcror direc t̂ bij of benedenstrcwms van de veriegging de rivier meer mimte te geven. 
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Aandacht voor wensen vanuit de omgeving 
Bij de totstandkoming van het dijkversterkingsontwerp zoals het uiteindelijk wordt vastgelegd in 
het projectplan voor dijkverstericing moet er rekening gehouden worden met de wensen van de 
omgeving. Om de wensen te kunnen meenemen bij het opstellen van het ontwerp en cwk om de 
kennis van de belanghebbenden (zoals bewoners, huiseigenaren, bedrijven, grondeigenaren en 
pachters) te kunnen gebmiken bij het opstellen van het ontwerp is voor de diikversterking een 
klankbordgroep samengesteld die periodiek bijeenkomt, waarin t>elanghebbenden zitting hebben 
genomen. Daamaast zijn er informatieavonden georganiseerd en zullen er nog 
informatieavonden georganiseerd worden. Zie paragraaf 3.3 voor meer informatie over het 
proces. 
Tijdens deze bijeenkomsten en naar aanleiding daarvan zijn veel ondenwerpen naar boven 
gekomen. Met deze ondenwerpen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. 
Enkele belangrijke aandachtspunten die in de bijeenkomsten naar voren zijn gekomen zijn: 
• Aandacht voor de verkeerssituatie (zoals: aandacht voor fietsers, overzichtelijkheid van de 

driesprong bij Sluis, onoverzichtelijke bochten in het tracé zoals In Tienhoven, de 
vericeerssituatie in Nieuwpoort, pariceren op de dijk, het bepertcen van vericeersdrempels op 
de dijk en de toegankeliikheid van de veriegde dijk bij Lexmond. Dit laatste is vanuit de 
bewoners direct aan deze dijk om privacyredenen ongewenst) 

• Steile opritten niet nog steiler 
• Parallelweg bij de Veersedijk handhaven 
• Handhaven van de strandjes langs de Lek 
• Het verzorgen van een duidelijk aanspreekpunt ti'jdens de uitvoering 
• Grond venwerving voor reële martdconforme prijzen 
• Zo veel mogelijk voortcomen van overiast tijdens de uitvoering 
• Mogelijkheid van particulier gebmik van de dijk door derden 

Effectief, robuust en uitbreidbaar 
De oplossing is effectief In verhelpen van de relevante faalmechanismen. Daart)ij zijn de 
oplossingen robuust, zodat bij wijzigende omstandigheden er niet direct een nieuwe 
dijkverstericing nodig is. Een andere eis is dat oplossingen in de toekomst uitbreidbaar zijn. Dat 
l>etekent dat als er, ondanks het robuust ontwerpen toch een aanpassing nodig is, deze met een 
relatief eenvoudige aanpassing kan worden gedaan. 

Startnotitie m.e.r. dijkverstericing Schoonhovenseveer - Zijpkade 61\104 



Kenmeric ROOI-4691567DBJ-aao-V09-NL 

Versterking van het huidige tracé. 
In de visie van het waterschap is het gewenst om zoveel mogelijk het huidige tracé van de dijk te 
volgen. Een grootschalige dijkveriegging waarbij de dijk achter het bestaande bebouwingslint 
landinwaarts wordt veriegd wordt niet als reëel altematief meegenomen. Hiervoor zijn de 
volgende redenen: 
1. Het gebied tussen oude en nieuwe dijk (met daarin het grcx}tste deel van de bebouwing) dat 

nu een wettelijk beschermingsniveau heeft, zou een lager beschermingsniveau moeten 
krijgen 

2. De aanleg van een nieuwe dijk in het achteriand is veel duurder dan het verstericen van de 
bestaande dijk. Daamaast moet de bestaande dijk ook op voldoende sterkte worden 
gehouden om de mensen In het tussengelegen gebied afdoende te beschermen 

3. Het bestaande tracé Is het resultaat van de lange geschiedenis van de dijk. Een geheel nieuw 
tracé zou een breuk zijn in deze geschiedenis. Aanleg van een nieuwe grote dijk door het 
landschap heeft enorme implicaties voor landschap en milieu 

De versterkte dijk is goed te beheren 
De dijkverstericing brengt de veiligheid van de dijk op orde, daama moet de dijk ook worden 
beheerd. De dijk moet zo zijn vormgegeven dat het beheer ook goed kan. 
Goed te beheren betekent: 
1. De dijk is te Inspecteren 

De dijk is begaanbaar en bereikbaar (ook bij hoog water) en het waterkerend vermogen Is 
zichtbaar te controleren. Op en in de dijk zijn geen elementen (kabels en leidingen, bomen of 
t}ebouwing) aanwezig die het waterkerend vermogen aantasten, of er zijn maatregelen 
getroffen om de negatieve invloed op het watertterend vermogen te compenseren 

2. De dijk is goed te onderhouden 
Een vcx r̂beeld hien/an is het maaiwertc. Het maaien van taluds kan met standaardmateriaal 
en er zijn geen voor machines onbereikbare hoekjes of vervelende knikken in de dijk 

3. De dijk is toetsbaar 
Elke zes jaar moet volgens de Waterwet worden getoetst of de dijk nog veilig genoeg is. De 
dijk is toetsbaar als zonder geavanceerde methoden een oordeel gegeven kan worden over 
alle veiligheidsaspecten van de dijk 

Ruimtelijke kwaliteit 
In de visie op de dijkverstericing staat het behalen van de wettelijk vereiste veiligheid voorop, met 
behoud en waar mogelijk versterking van de mimtelijke kwaliteit. Behoud van de karakteristiek 
van de dijk en haar omgeving Is een belangrijk landschappelijk uitgangspunt vcx)r de 
dijkverstericing. Het versterken van de kwaliteit van het landschap door een goede inpassing van 
de dijk in haar omgeving is hiermee een kans v(X)r het (dijk-) ontwerp. De landschappelijke 
waarden van de omgeving zijn groot. De dijk vonnt een belangrijke stmctuur in het landschap. 
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5.3 Principeoplossingen 
In paragraaf 2.7 staat per deeltraject beschreven wat de in de versterking te verhelpen 
veiligheidsproblemen zijn. In deze paragraaf worden per relevant faalmechanisme de mogelijke 
versterk!ngsmaatregelen weergegeven. Per faalmechanisme bestaan vaak meerdere 
oplossingsrichtingen om aan de vereiste sterkte te voldoen. Eén principeoplossing kan meerdere 
faalmechanismen verhelpen; zo kan de aanleg van een binnenberm of een constmctie zowel 
macro-instabiliteit van het binnentalud als piping oplossen. 
Tabel 5.1 laat per faalmechanisme zien welke oplossingsrichting mogelijk zijn. Ven/olgens 
worden de oplossingsrichtingen nader toegelicht. 

Tabel 5.1 Principeoplossingen per faalmechanisme 
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5.3.1 Oplossingen tekort aan dijkhoogte 

Verhoging in grond 
Verhoging in grond vraagt naast een vertioging ook dIjkverbreding om de dijk stabiel te houden. 
De benodigde verhoging varieert tussen O en 1 meter. Waar weike verhoging nodig is, is 
weergegeven In tabel 5.2. Als de dijk veriioogd wordt, wordt daariDij ook gekeken of het 
buitentalud flauw genoeg Is om het beheer uit te kunnen voeren. Als het talud steiler is dan 1:3 
wordt dit verflauwd naar 1:3 (per 3 meter 1 meter omlaag). 

Voor het verhogen in grond is een drietal opties mogelijk. Binnenwaarts, recht omhoog (dit wordt 
'viertcant versterken' genoemd) en bultenwaarts. Bultenwaarts en vierkant versterken Is alleen 
daar een optie waar de rivier niet direct tegen de dijk aan ligt 
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Figuur 5.1 Ophogen in grond; binnenwaarts, 'vierkant en bultenwaarts 

Verhoging met een vaste, permanente constructie 

De dijk kan ook worden verhcx)gd d(X)r een constmctie aan te brengen. Een aandachtspunt bij 

het ophogen met behulp van een constmctie is dat hij onder maatgevende omstandigheden ook 

bereikbaar moet zijn, achter de constmctie moet er een voldoende brede en berijdbare weg zijn. 

Waarom geen demontabele constructies? 

Het feit dat tijdelijke constructies rKig aangebracht moeten worden op het moment dat er hoogwater optreedt, al dan 

niet automatisch, zorgt ervoor dat de dijk slecht sccxirt in de veiligheidst}erekeningen. in de veiligheidssommen zal 

de dijk snel niet volck>en. Op andere locaties in het land zijn tijdelijke constructies wel aangelegd. Een v(X)rt>eeld 

waar deze tijdelijke constmcties veel vrorden toegepast is langs de Maas in Limburg. De dijk kent daar een veel 

lagere veilighetdsnomi. Als er iets get>eurt zijn de gevolgen veelal tïeperict cxndat het achteriiggende land hcxx| ligt 

Bij Nieuw/pcxsrt zit er ook een 'gat in de dijk', dat is de coupure die toegang geeft tot het buiterxjijkse pariceerterrein. 

Het waterschap heeft voor deze coupure een draaiboek waarin geregeld is dat de altijd aanwezige deur op tijd dicht 

gaat en heeft om voldtiende veiligheid te kunnen garanderen ook nog een stel balken achter de tiand die ze aan 

kunnen brengen voor als de deur niet goed functioneert. Daarmee is de dijk veilig genoeg, al werkt de (»upure ook 

dan nog negatief in de veiligheidssommen dcxir. 
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Accepteren van meer overslag 
Wanneer voor verhoging erg weinig mimte is kan er voor gekozen te accepteren dat er meer 
water over de dijk slaat. Voor het hele traject wordt als norm gebmikt dat gemiddeld één liter per 
seconde per meter (l/s/m) over de dijk mag slaan. Dat lijkt weinig, maar doordat dit gemiddeld is 
zijn er ook uitschieters bij waarbij in die ene seconde vele malen meer water over de dijk komt. 
Bij 1 l/s/m overslag debiet moet de bekleding op kmin en binnentalud (vcwmamelijk klei en gras) 
al aan bepertde sterkte-eisen voldoen. 
Lokaal kan het waterschap kiezen voor een overslagdeblet van 10 I/s/m. 

De dijk moet daar echter wel tegen bestand zijn en er zal onder maatgevende omstandigheden 
sprake zijn van wateroveriast, wat gepaard kan gaan met schade aan persoonlijke eigendommen. 
Het waterschap vindt het accepteren van 10 l/s/m overslagdeblet enkel een oplossing wanneer: 
1. Aan weerszijden van de dijk in talud of kmin bebouwing staat, en 
2. De watertcering bestaat uit een constmctie die zelfstandig als waterkering kan functioneren 

(voorbeeld Is de ondertieide keermuur in Sluis), of de bekleding van de dijk op kmin en 
binnentalud is tiestand tegen dit overslagdeblet (de bekleding bestaat uit een goed kleipakket 
of steenbekleding die lang genoeg de belasting kan weerstaan) 

5.3.2 Oplossingen macrostabiliteit binnenwaarts 

Aanleg berm 
De aanleg van een berm betekent dat aan de binnenzijde van de dijk grond aangebracht wordt 
die als tegengewlcht functioneert. De grond wordt aangebracht als stabiliteitsbenn. Afhankelijk 
van de hoogte van de dijk ten opzichte van het achteriiggende land, de grondopbouw en de 
optredende waterstanden (tegen de dijk, maar ook in en onder de dijk) variëren de benodigde 
afmetingen sterk. In een eerste indicatieve tierekening is een inschatting gemaakt van de 
benodigde afmetingen per deeltraject. De bermen zijn twee a drie meter dik. 

Figuur 5.2 Aanleg of verbreden binnenberm 
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Als principeoplossingen worden drie verschillende bermbreedtes In het gebied onderscheiden: 
A. Kleine bermen van 5 tot 20 meter .. _, _ . 
B. Middelgrote bermen van 15 tot 30 meter 
C. Grote bermen van 25 tot 35 meter 

De benoemde breedtes zijn totaal breedtes in de eindsituatie tiJssen dijk en achteriand. Daar 
waar nu al een berm aanwezig is kan dat in mindering gebracht worden op de aan te leggen 
bermbreedte. De genoemde bermbreedtes zijn indicatief, in de nadere uitwerking in het MER 
worden de daadwericelijke afmetingen bepaald. 

Op basis van deze afmetingen zijn er nu al locaties benoemd waar het aanbrengen van bermen 
niet reëel worden geacht. In tabel 5.2 is per deeltraject weergegeven of de aanleg van een berm 
als oplossing gezien wordt Zo ja, dan Is daar ook de nu voorziene t)enodigde bermbreedte 
weergegeven. Buiten de aangegeven bermbreedtes kan het mogelijk zijn dat sloten gedempt en 
verder van de dijk opnieuw gegraven moeten worden. In vrijwel alle deeltrajecten bestaan de 
sloten uit kopsloten die haaks op de dijk liggen deze zouden dus deels gedempt moeten worden. 

Berm met sloop bebouwing en eventueel herbouw buiten dijkprofiel 
Deze oplossing wordt niet uitgesloten, maar zal vanwege grote gevolgen voor de betrokkenen en 
de hoge kosten slechts zeer beperid worden toegepast. Als het wordt toegepast en er wordt 
opnieuw gebouwd dan wordt ook rekening gehouden met een mogelijke volgende dijkversterking 
in de toekomst zodat het huis dan niet weer een knelpunt vormt. 

Figuur 5.3 Stoop bebouwing en eventueel herbouw buiten profiel waterkering 

Combinatie van berm met constructie 
Om de bermbreedte ter plaatse van de bebouwing te t)epertcen wordt in de berm een constmctie 
toegepast. De constmctie zorgt dan samen met de berm voor voldoende stabiliteit. 
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Figuur 5.4 Berm in combinatie met constructie bij knelpunten 

Versterken dijk met constructie 
Als er geen mimte is om een berm aan te brengen kan er gekozen worden voor het aanbrengen 
van een constmctie die samen met het uit grond bestaande dijklichaam zorgt voor voldoende 
stertde. Afhankelijk van de beschikbare mimte en de soort constmctie wordt de beste locatie voor 
de constmctie gekozen. Er zijn verschillende constmcties mogelijk om de dijk te versterken en 
ervoor te zorgen dat de macrostabillteit in orde is. Deze mogelijke oplossingen worden toegelicht 
in bijlage 10. 

Aanbrengen constructie als waterkering 
Buiten de voorgaand beschreven constmcties die samen met de grond de waterkering vonnen 
zijn er ook cx}nstmcties die zelfstandig als watertcering fungeren. Zelfs als de dijk door golven 
wegslaat blijft de constmctie zijn watericerende functie vervullen. Deze constructies zijn erg 
kostbaar en verzorgen veelal veel overiast bij het aanbrengen. Het toepassen van dit scx)rt 
constmcties wordt ovenwogen daar waar aan weerszijden van de dijk knelpunten zijn. Een 
voort>eeid van een dergelijke constmctie is de keermuur In Sluis waar in de voorgaande 
dijkversterking een onderiieide muur is aangelegd. Een aandachtspunt bii de zelfstandige 
constmcties Is dat deze onder maatgevende omstandigheden ook bereikbaar moet zijn. Als de 
dijk daadwerkelijk bezwijkt moet er een voldoende hooggelegen en brede berijdbare weg zijn. 

Buitenwaartse asverschuiving 
Door de dijk naar buiten te verieggen en de oude diik deels af te graven ontstaat een benn die 
voor voldoende stevigheid kan zorgen. Deze wijze van verstericen is alleen daar een reële optie 
waar de dijk niet direct langs het water ligt en waar compensatie van d(x>rstroomprotiel en 
natuunvaarden mogelijk is. 
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Figuur 5.5 Buitenwaartse asverschuiving 

5.3.3 Piping 

Het faalmechanisme piping is te verhelpen door ervoor te zorgen dat de weg die het water moet 

afleggen, de kwelweg, zodanig lang is dat er geen zand meer kan uitspoelen of door de zandlaag 

vlak bij de dijk helemaal af te sluiten zodat er geen water meer onder de dijk doorstroomt. 

Enkele maatregelen om de macrostabiliteit te verhelpen zijn (X)k effectief om piping tegen te gaan 

en worden hier niet nogmaals beschreven: 

1. Constmctie (al dan niet aan het eind van een benn) 

2. Zelfstandige constmcties, diepwand, combiwand, kistdam 

3. Zelfstandige constmctie keermuur (mits uitgevoerd met voldoende diepstekend kwetscherm) 

Aanvullend op bovengenoemde maatregelen zijn onderstaande maatregelen mogelijk om te 

voortcomen dat piping optreedt: 

Aanleg klei-ingraving voorland 

Als aan de riviericant van de dijk nog land aanwezig is kan hier de bovenste grondlaag worden 

vervangen dcx)r een laag klei die zo dik is dat hij ondooriatend Is. Hierdoor wordt de kwelweg 

langer. Deze maatregel kan gepaard gaan met het vergraven van watergangen en waterpartijen. 

Uiteraard wordt eerst gekeken of de aanwezige grond al voldoende ondooriatend is. 

Rguur 5.6 Schematische weergave kleiingraving voorland en kleikist voorland 
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Aanleg kleikist in voorland 

Als de dooriatende zandlaag relatief dun is en dicht aan de oppervlakte ligt kan de zandlaag ook 

onderbroken worden door lokaal de zandlaag af te graven en te vervangen door een 

ondooriatend materiaal als klei. 

Aanleg pipingberm en dempen / vergraven watergangen 

Net als bij macrostabillteit werid ook het aanleggen van een berm aan de binnenzijde van de dijk 

tegen piping. Hierdoor wordt de kwelweg langer. Normaal gesproken zal een pipingberm alleen 

veel breder moeten zijn dan een stabiliteitsbemn, zo breed dat deze mimte veelal niet 

beschikbaar is. De pipingbemnen hoeven wel minder dik te zijn dan stabiliteitsbenrten. Eventueel 

aanwezige watergangen moeten worden gedempt. 

Figuur 5.7 Aanleg pipingberm 

Aanleg kwel scherm 

Een manier om de watervoerende zandlaag af te sluiten is het aanbrengen van kwelschermen, 

door het aanbrengen van een lichte stalen damwand (of andere meer innovatieve materialen als 

bentonietschermen) wordt de zandlaag afgesloten en de waterstrcrom gestopt. 

Figuur 5.B Sehoinatlsche weergave aanbrengen kwelschemi 
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5.3.4 Oplossingen bij overige mogelijk relevante faalmechanismen 

Macrostabiliteit bultenwaarts 
Macrostabillteit bultenwaarts is qua mechanisme identiek aan macrostabiliteit binnenwaarts: 
onder belasting kan een gedeelte van de dijk gaan schuiven langs een ciricelvotmig glijvlak. De 
belasting vindt echter plaats onder andere omstandigheden. De binnenwaartse stabiliteit worcit 
het sterkst belast tijdens hoogwater, tenwijl de buitenwaartse stabiliteit het meest op de proef 
wordt gesteld bij een snelle daling van de buitendijkse waterstand. Als de buitenwaartse stabiliteit 
onvoldoende is, kan een deel van de dijk na een snelle daling van de buitenwaterstand 
afschuiven. Om de dijk te behoeden voor dit faalmechanisme zijn In principe dezelfde 
maatregelen mogelijk als bij het faalmechanisme marcostabiliteit binnenwaarts. Als dit 
faalmechanisme optreecit zal veelal een berm toegepast kunnen worden aan de buitenteen van 
de dijk (orde grootte 10-20 meter lang tot 2 meter dik) als er geen vooriand aanwezig is kan het 
probleem worden opgelost door het verzwaren van het ondenwatertalud (het vervangen van licht 
materiaal als slib en klei door materialen als zand en steen). Er zijn nog geen t>erekenlngen 
uitgevoerd om te kijken of de dijk voldoet wat betreft stabiliteit bultenwaarts. Om te voorkomen 
dat we in deze startnotitie maatregelen onvermeld laten die we later tcx;h moeten uitvoeren gaan 
we er dus vooralsnog vanuit dat er maatregelen nodig zijn, al is het niet de venwachting dat het (^ 
grote schaal zal moet worden toegepast. 

Bekleding 
De buitendijkse bekleding van de dijk bestaat veelal uit gras In combinatie met een 
erosiebestendige kleilaag. Waar de grasbekleding en/of klei te slecht van kwaliteit zijn, moeten 
deze worden verbeterd zodat ze bestand zijn tegen de hier optredende (golf-) belasting. Dit 
gebeurt door de bestaande bekleding te venwljderen en een laag goede klei van voldoende dikte 
aan te brengen. Hierî ij wordt het talud verflauwd naar een helling van 1:3 (per drie meter één 
meter naar beneden). Op de nieuwe kleilaag wordt een nieuwe grasbekleding aangebracht. Dit 
gras moet zo worden beheerd dat er een goede grasmat ontstaat. De huidige bekleding is nog 
niet getoetst aan de optredende golfbelasting. We nemen aan dat de steenbekleding overal 
voldoet, waarbij nog wordt bekeken of er aan de binnendijkse zijde drainage ncxjig is om te 
vooricomen dat de hele bekledingslaag gaat schuiven. 

Zettingsvloeiing 
Zettingsvloeiing ontstaat als een zandlaag zich als een vloeistof gaat gedragen onder invloed van 
toegenomen grondwaterspanningen. Het gevolg van zettingsvloeiing kan zijn dat er delen van de 
dijk of het vcx}riand de riviergeul inschuiven, v(X)ral als het (ondenvater)talud erg steil is. Om 
zettingsvloeiing te vcwricomen kunnen (onderwater)taluds worden verflauwd of verzwaard met 
een steenbestorting. Er moet nog worden vastgesteld of zettingsvloeiing daadwerkelijk een 
probleem vormt. Naar venvachting is dit niet, of meer zeer lokaal, het geval. 
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Bebouwing in buitentalud / buitenkruin 

Waar t>ebouwing aan de bultenkmin of in het buitentalud staat is het mogelijk een 

damwandscherm als erosiescherm te plaatsen. Dit erosiescherm voorkomt dat in noodsituaties 

de dijk afkalft door golfaanval en stroming van het rivienwater. Het scherm wordt niet verankerd 

en wordt minder zwaar uitgevoerd dan de binnendijkse damwandschermen. 

Waar bij vorige dijkverstericingen al erosieschermen zijn aangebracht wordt onderzocht of deze 

blijven voldoen. In bijlage 11 Is een lijst toegevoegd met de bestaande constmcties. 

5.3.5 Uitzonderlijke situaties 

Hier volgt een beschrijving van de belangrijkste constmcties in het projectgebied. Een volledige 

opsomming van alle constmcties staat in bijlage 11. 

De kerk van Tienhoven 

In Tienhoven staat de keric aan de binnenkmin van de dijk. Omdat er verder maar weinig mimte 

is, is er In 2002 een keermuur aangebracht, ln dit ontwerp maakt de kerk fomieel deel uit van de 

waterkering. Normaal gesproken wordt dit niet gedaan, omdat bebouwing doorgaans geen 

eigendom is van de treheerder (WSRL), die daar dan maar beperkt Invloed op heeft. De eigenaar 

kan beslissen om de t)ebouwing te verwijderen of aan te passen, wat de sterkte van de 

watericering in gevaar kan brengen. In dit geval is er dus een uitzondering gemaakt, het formeel 

opnemen van bebouwing in de waterkering is ook geen oplossing op andere locaties. 

In het geval van de keric is er een uitzondering gemaakt: de keric is opgenomen in de waterkering 

omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat de kerk als gebouw met een belangrijke maatschappelijke 

functie venwijderd of ingrijpend aangepast zal worden. 

De Keermuur in Sluis 

In sluis is bij de vorige dijkverstericing een keermuur aangelegd. De keermuur fungeert als 

zelfstandig waterkerende constmctie. De keermuur is uitbreidbaar ontworpen. De keermuur is zo 

steric ontworpen dat hij nog 40 cm kan worden verhoogd. Uit een berekening blijkt dat de 

keennuur niet hoeft te worden verhoogd. Wat in de dijkverstericing nu wel speelt is dat de dijk 

tijdens calamiteiten bereikbaar moet zijn. De keermuur ligt in het binnentalud. Onder 

maatgevende omstandigheden moet er rekening mee worden gehouden dat de buitendijks 

gelegen bebouwing instort en de dijk deels wegspoelt. De keermuur verzorgt op dat moment 

weliswaar de watericerende functie maar de dijk is niet meer begaanbaar. 
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De stadswallen rond Nieuwpoort 
De watericering rond Nieuwpoort worcft gevonnd dcwr de monumentale stadswallen. Vanwege de 
aanwezigheid van steile buitentaluds is het aannemelijk dat buitenwaartse stabiliteit hier een 
probleem is. Mcxïht dit via berekeningen bevestigd worden, dan zijn er gezien de 
cultuurhistorische waarde van de stadswallen maar weinig mogelijkheden om de problemen op te 
lossen. Het aanbrengen van een constmctie in kmin of buitentalud is een kostbare maar 
doeltreffende ingreep. 

Volgens berekeningen is de westelijke toegang naar Nieuwpoort (met aan weerszijde de gracht) 
niet hoog genoeg. Lokaal kan er hier voor worden gekozen de benodigde verhoging te bepericen 
dcx)r maatregelen op het buitentalud. Bijvoortjeeld het ruwer maken van het buitentalud zal de 
golfopicwp verminderen waardcwr wellicht minder tot geen veriioging nodig zal zijn. Dit zal in een 
later stadium nader moeten worden onderzocht. 

Coupure Nieuwpoort 
Voor de coupure In Nieuwpoort moet nog worden Iwrekend of deze bestand is tegen de hogere 
waterstanden. Zo niet dan zal deze moeten worden verhoogd en/of versterkt. Mocht dit nodig zijn 
dan zal de vorm van de coupure hierdcx>r niet wezenlijk wijzigen. 

Watergangen met cultuurhistorische waarde 
Er komen langs de delen van de dijk die versterkt moeten worden watergangen voor die een 
grote cultijurhistorische waarde hebt)en. Handhaven van die watergangen kan niet gewenst zijn 
in verband met pipingproblemen. Om de watergangen te behouden en ook de pipingproblemen te 
verhelpen kan ervcror gekozen worden om de bcxJem van de watergangen te verzwaren zodat 
opbarsten van de ondergrond niet optreedt. 

Veerplateau 
Bij Schoonhovenseveer kmist de provinciale weg N216 de dijk en sluit aan op het veer naar 
Schoonhoven. De aansluiting van de N216 op de dijk ligt hier op palen. Volgens de berekeningen 
moet de watericering hier een halve meter verhoogd worden. Dat levert een knelpunt op. De 
verhoging van de dijk moet zodanig worden ingepast dat de veerstoep (de oprit van het veer naar 
de dijk) niet te steil wordt voor zwaar vericeer. In het ven/olg wordt dit apart uitgewertd. 
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Veersedijk 
Vanuit de gemeente üesveld is de mogelijkheid geopperd om de Veersedijk af te sluiten voor 
bestemmingsverkeer. Het vericeer uit Nieuwpoort wordt dan via de Wllgenweg en de N216 naar 
het Veerplateau geleid. Op de kmin van de dijk kan dan een fietspad worden gerealiseerd. De 
parallelweg blijft In functie voor bestemmingsverkeer. Deze optie wordt in de m.e.r.-fase verder 
bekeken. 

5.4 Mogeli jke oplossingen per locatie 
In paragraaf 5.3 zijn de principeoplossingen bij de drie belangrijkste faalmechanismen 
beschreven. Om tot altematieven te komen is vervolgens onderzocht welke oplossingen waar 
mogelijk zijn. Welke oplossingen waar mogelijk zijn hangt af van 2 factoren: 
1. De situatie langs de dijk 
2. De dimensies van de maatregelen 

Per dijksituatie kunnen een aantal oplossingen als niet-reëel worden beschouwd. Bijvoorbeeld, 
als er buitendijks geen enkele mimte Is (schaardijk), dan is een buitendijkse maatregel zoals een 
asverschuiving bultenwaarts of een kleiingraving niet haalbaar. 
De dijksituatie is dus van grote invloed op de oplossingsmogelijkheden. De situatie is dan oók per 
deeltraject in beeld gebracht Dit is gedaan door aan de hand van een drietal aspecten de dijk te 
beschrijven. Die aspecten zijn: 
1. Aanwezigheid van vooriand 
2. Aanwezigheid van buitendijkse bebouwing, en 
3. Afstand van binnendijkse bebouwing tot de dijk 

In het bovenste gedeelte van Tabel 5.2 wordt die sitijatieschets per deeltraject weergegeven. 
Hierbij moet worden opgemerid dat dit de kenmerkende (meest vooricomende) situatie voor het 
dijkvak is. Het sluit niet uit dat er ook individuele hulzen dichter bij de dijk staan. 

In de tabel hebben de kolommen verschillende kleuren gekregen. Kolommen met dezelfde kleur 
representeren deeltrajecten met dezelfde dijksituatie (voortand, bebouwing et cetera). 
Bijvoorbeeld de drie groen gekleurde kolommen (deeltraject 3,11 en 16) hebben gemeen dat er 
vooriand en buitendijkse bebouwing aanwezig is en dat de binnendijkse bebouwing zich dichtbij 
bevindt. Deeltrajecten met dezelfde dijksituatie hebben doorgaans overeenkomstige 
oplossingsmogelijkheden, dus kolommen met dezelfde kleur zouden vergelijkbare maatregelen 
moeten laten zien. 
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Tabel 5.2 (volgende pagina) Te onderzoeken oplossingen per deeltraject (onderste deel), gericht op de 

situatieschets per deeltraject (bovenste deel). Tussenvakken zijn in grijs aangegeven. 
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^' De waarden van de kruinverhoging is gebaseerd op de uitgangspunten uit hoofdstuk 2; hierbij moet nog bedacht worden dat er overhoogte nodig Is om zakking als gevolg van de 
dijkverhoging zelf te compenseren. 
'^ De totale bemioplossing met eventueel sloop van huizen is vanwege de hoge kosten ntet reöel om over hele deeltrajecten toe te passen. 
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Het onderste deel van tat}el 5.2 bevat per deeltraject de reële oplossingen met indicatieve 
dimensies. De bencxJigde kminverhoglng is globaal weergegeven, evenals de benodigde breedte 
van de stabillteitsbermen. De weergegeven t>ermbreedte is de totale benodigde breedte inclusief 
het aflop>ende talud naar het maaiveld. Wanneer de tabel verschillende bermgroottes in één 
deeltraject laat zien, betekend dit dat er binnen het deeltraject verschillen zitten in de benodigde 
bermbreedte. 

5.5 Ontwikkel ing alternatieven 
Om tot een werkbaar overzicht van de dijkversterkingsaltematieven te komen en de bandbreedte 
van de milieueffecten in beeld te brengen, Is gekozen voor twee uiteenlopende altematieven: 
1. Binnendijks: Bij dit altematief worden de problemen zoveel mogelijk binnendijks opgelost 

Buitendijkse maatregelen worden tot een minimum beperkt 
2. Buitendijks: Bij dit altematief worden de problemen zoveel mogelijk buitendijks opgelost. 

Binnendijkse maatregelen worden tot een minimum beperkt 

Deze altematieven zijn een weergave van de uiterste altematieven die mogelijk zijn, cx>k wel de 
maximale bandbreedte genoemd. Zo wordt aan beide zijden van de waterkering het maximale 
mimtebeslag bepaald. Hierdoor wordt in de effectt)epaling in de projectnota / MER uitgegaan van 
het maximale mimtebeslag. De altematieven worden In het MER gedetailleerder uitgewertct dan 
nu het geval Is. Hierbij wordt gebmik gemaakt van het lopende grondonderzoek waarmee de 
afmetingen van de maatregelen nauwkeuriger berekend kunnen worden. Door de altematieven te 
beoordelen op de milieueffecten die ermee gepaard gaan wordt de bandbreedte van de 
milieueffecten duidelijk. Deze informatie vormt de input voor het vooriceursaltematief (zie tiguur 
5.9 en hoofdstuk 6). Dit vooriceursaltematief kan bestaan uit oplossingen van het altematief 
buitendijks, het altematief binnendijks of combinaties daarvan. 

De altematieven moeten in de eerste plaats probleemoplossend zijn, waarbij de fysieke mimte de 
enige harde randvoorwaarde is. De fysieke mimte wordt buitendijks begrenst door de Lek en 
binnendijks door concentraties van bebouwing. Oplossingen die deze grenzen overschrijden, 
worden als niet reëel beschouwd. Zo is bijvoorî eeld een asverschuiving bultenwaarts niet 
haalbaar bij een schaardijk (een dijk die direct naast de rivier ligt), en Is een pipingberm alleen 
maar toepasbaar in een beperid aantal deeltrajecten (zie tabel 5.2) waar weinig bebouwing Is. Bij 
deze uitwerking is nog geen rekening gehouden met mogelijke knelpunten gevormd door natuur. 
De twee altematieven zijn in de volgende paragraaf nader uitgewerkt. 
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Bandbreedte ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

i Alternatief Binnendijks . 

^ f c ^ _ , . ^ 

V\ . optimalisatie V ^ ^ ^ H 

Alternatief Binnendijks 

• ^ i 

^^^^^^^^F ' 
Alternatief Buitendijks 

1 Vj. optimalisatie 

^ 1 Alternatief Buitendijks i 

1 
Figuur 5.9 Schematische weergave uitwerking alternatieven tot voorkeursaltematief (VKA) 

5.6 Beschri jv ing alternatieven 
In deze paragraaf zijn op hoofdlijnen de altematieven beschreven die in het MER onderzocht 
gaan worden. Zoals in paragraaf 5.5 is beschreven is er onderscheid gemaakt in een altematief 
waarbii zo veel mogelijk binnendijks wordt versterid en een altematief waarbij zo veel mogelijk 
buitendijks wordt versterid. 

Alternatief Binnendijks 
Uitgangspunt voor het binnendijkse altematief is dat oplossingen zoveel als reëel gezien mogelijk 
binnendijks wordt gezocht. Indien mogelijk blijft de buitenteenlijn op dezelfde plaats liggen. De 
problemen met piping, kminhoogte en stabiliteit worden in dit altematief binnendliks opgelost met 
een t}erm tegen het binnentalud. Knelpunten (bijvoort}eeld bij bebouwing) worden opgelost met 
constmcties. Zoals beschreven in paragraaf 5.2 wordt er dan in eerste instantie gekeken naar 
een combinatie tussen bemn en constmctie, vervolgens naar de combinatie constmctie samen 
met grond en wordt in uitzonderiijke situaties een zelfstandige constmctie oven/vogen. Sloop en 
eventueel hertx}uw van bet>ouwing wordt niet uitgesloten. 

Maatregelen vcxir problemen met de stabiliteit buitenwaarts en de bekleding van het buitentalud 
kunnen niet binnendijks worden opgelost en zullen dus buitendijks worden aangepakt. 
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Mternatief Buitendijks 
Uitgangspunt voor dit alternatief is dat waar mogelijk de teen van de binnenberm op dezelfde 
plaats blijft liggen. De oplossingen worden in eerste instantie buitendijks gezocht in grond door 
het toepassen van asversch ui vingen, al dan niet gecombineerd met kwelschermen en 
kleiingravingen In het vooriand / kleikisten. 
Door het toepassen van buitenwaartse asverschuivingen zijn binnendijks geen of minder grote 
bermen nodig, waardoor er minder knelpunten zullen ontstaan. Zoals beschreven in paragraaf 5.5 
wordt een asverschuiving alleen daar reëel geacht waar de dijk niet direct naast de rivier ligt. 
Daar waar de Lek wel direct naast de dijk licht, wordt gekozen voor constmctieve oplossingen om 
het binnendijkse mimtebeslag zoveel mogelijk te bepertcen. 

Op de voigende bladzijden zijn per deeltraject de alternatieven in tabelvorm weergegeven. 
Generieke aspecten (zoals genoemd In paragraaf 5.2) worden hier niet overal herhaald, waar de 
klankbordgroep trajectspecifieke opmertcingen had zijn die aangeduid met 'KBG:' 

Per deeltraject worden opgesomd: 
• De relevante faalmechanismen 
• De mogelijke oplossingen voor beide altematieven met een voomaamste oplossing en 

daaronder (waar van toepassing) een secundaire oplossing (toepasbaar bij knelpunten), en 
• De voor dat deeltraject relevante bouwstenen van mimtelijke kwaliteit, afkomstig uit de 

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit. 

De gegeven maatregelen vomien samen een totaaloplossing voor de relevante 
faalmechanismen. Bij stabillteitsbermen geeft een letter (A, B of C) weer hoe groot de benodigde 
berm is. Deze letters komen overeen met de indeling uit paragraaf 5.3.2. 
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1 . V e e r s e d i j k 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

Bijzonderheden: 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Hoogte 

• Stabiliteit binnenwas^ 

• Piping 

• Stabiliteit t>uitenwaarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

BinnerKJijks alterr^atief: 

• Kruinverttoging 

• Stabiltteitet}emi 

binnenteen (B, C) 

• Kvirelscherm 

• Statiilltefteberm 

buitenteen 

• Comtnrtatie t)erm met 

constructie 

• Constnxlie in dijk 

• Zelfstandige ccMistnjctie 

• Oplossing waarisij de 

ckxirgaande weg wordt 

vervangen dcwr een 

fietspad (zie pag 68) 

Buitendijks alternatief: 

• Kruinvertioging 

• Asverschuiving 

buitenwaarts (KBG: in 

c^cxntiinatie met 

verlengen bestaande 

t>erm binnendijks) 

• Kleiingraving vooriand / 

kleikist 

• Kwelscherm 

• Stabiliteitsberm 

txjitenteen 

• Constructie In dijk 

• Zetfstandige constructie 

Ruimtelijke kwaltteK 

(bouwstenen) 

Verkeer 

huidige inrichting en 

gebruik als uitgangspunt 

Gebnjik en beheer 

kans: herstel buitendijks 

getjjdengebied en herstel 

zicht op de vesting vanaf 

de dijk 

Complexe opgave. 

bijzoTKJer 

ultwericingsgebted 

2. Nieuwpoort 

Huidige situatie en 

versterk! nqsopgave 

Bijzonderheden: 

Vesting Nieuwpoort met 

o.m. (XMjpure (bijzorxjere 

ccïnstructie) 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Stabiliteit binnenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit buitenwaarts 

• Zettingsvloeiing 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Constructie in dijk 

• Zelfstandige (Xïnstructie 

• Aanpassen 

onderwatertalud 

BuiterxJijks altematief: 

• Constnjctie in dijk 

• Zelfstandige constructie 

• Aanpassen 

ondenwatertalud 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Gebnjik en beheen 

kans: combinatie met 

war>delpad op de kmin 

Complexe opgave, 

bijzonder 

uitwericingsgetHed 
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3. Langerak-West 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

BIjzondertieden: 

Binnendijks archeologisch 

monument; terrein Kasteel 

Langerak 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Hcxïgte 

• Stabiliteit binnenwaarts 

• Piping 

• StatMliteit buitenwaarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Kminverhoglng 

• Stabiliteitebenn 

binnenteen (B) 

• Kweisctwrm 

• Stabiliteitsbemi 

buitenteen 

• Combinatie berni met 

constmctie 

• ConstnJctie in dijk 

• Zelfstandige ccxistructie 

BuiterKjijks altematief: 

• Kruinverhoging 

• Constructie in dijk 

• Zelfstandige constructie 

• Stabititeitsbenm 

buitenteen 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Verkeer 

onderzoek bepericte 

openstelling 

gemotoriseend verkeer 

Gebmik en beheer 

kans: herinrichting 

omgeving kasteel 

Lsuigerak 

Kans: herstel zicht op de 

vestingwallen over 

getijdengebied 

Complexe opgave, 

bijzonder 

uitwericingsgebied 

4. Langerak-Oost 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

Bijzonderiieden: 

Schaardijk (KBG) 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Stabiliteit binnenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit buitenwaarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Stabiliteitsbemi 

binnenteen (A) 

• Kwelscherm 

• Stabiliteitst}enTi 

buitenteen 

• Combinatie tïerm met 

constructie 

• Constructie in dijk 

• Zelfstandige (xinstnjctie 

Buitendijks altematief: 

• Asverschuiving 

buitenwaarts 

• Kleiingraving vooriarKJ / 

kleikist 

• Kwelschemn 

• Stabiliteitsberm 

buitenteen 

• ConstrucUe in dijk 

• Zelfstandige cxmstrucjtie 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Vericeer: 

onderzoek tieperkte 

openstelling 

gemotoriseerd vericeer 
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5. W a a l - W e s t 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

Bijzonderheden: 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Stat>iliteit binnenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit buitenwaarts 

• Zettingsvloeiing 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Stabiliteitsberm 

Ijinnenteen (A, B) 

• Kwelscherm 

• Aanpassen 

onderwatertalud 

• Combinatie t)emi met 

ccxistruc:tie 

• Constructie in dijk 

• Zelfstandige constructie 

Buitendijks altematief: 

• Constructie in dijk 

• ZelfstarxJige constnjctie 

• Aanpassen 

onderwatertalud 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Vericeer 

onderzoek bepericte 

openstelling 

gemotoriseerd verkeer 

6 . W a a l - K e r n 

Huidige situatie en 

verster ki ngsopgave 

BijzoTKJertieden: 

Aanwezigheid historisch 

bebouwingslint cfwars op 

de dijk 

Relevante 

faalmecfianismen: 

• Hcx>gte 

• Stat>iliteit binnenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit buitenwaarts 

• Zettingsvloeiing 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• KnjinvertK>ging 

• Constmctie in dijk 

• Zelfstandige constnjctie 

• Aanptassen 

onderwatertalud 

BuiterxJijks altematief: 

• Kruinverhoging 

• Constructie in dijk 

• Zelfstandige constnjctie 

• Aanpassen 

ondenwatertalud 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Vericeer 

onderzoek t}epericte 

openstelling 

gemotoriseerd verkeer 

(KBG: recreatie: behoud 

zandstrandjes langs Lek) 
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7. Langerak ten oosten van Waal 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

BijzorKJerheden: 

Relevante 

faalmechanismen: 

• H(X)gte 

• Stabiliteit tMnnenvraarts 

• Piping 

• StabilKeit buitenwaarts 

• Zettingsvloeiing 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks ^tematief: 

• Kminverhoglng 

• Stabiliteitst>erm 

binnenteen (B) 

• Kwelscherm 

• Aanpassen 

onderwatertalud 

• Combinatie berm met 

(instructie 

• Constructie in dijk 

• Zetfstandige constmctie 

Buitendijks alternatief: 

• KminverfToging 

• Constmctie in dijk 

• Zelfstandige construc:tie 

• Aanpassen 

onderwatertalud 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Verkeer 

onderzoek beperkte 

openstelling 

gemotoriseerd verkeer 

8. Langerak - Lekdi jk 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

Bijzonderiieden: 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Hoogte 

• Statïiliteit binnenwaarts 

• Piping 

• Stat}itit^ bultenwaarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks alternatief: 

• Kminverfioging 

* Stabiliteitsberm 

binnenteen (A) 

• Kw^scherm 

• Stat>iliteitsberm 

buitenteen 

• Combinatie bemi met 

constnjcrtie 

• Constructie in dijk 

• Zelfstandige constmctie 

Buitendijks altematief: 

• Kminverfioging 

• Asverschuiving 

buitenwaarts 

• Kleiingraving vcxjriand / 

kleikist 

• Kwelscherm 

• StatiiliteJtsberm 

buitenteen 

• Constmctie in dijk 

• Zelfstandige constmctie 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Vericeer: 

onderzoek bepericte 

openstelling 

gemotoriseerd verkeer 

Lengteprofiel: 

eenheid in hoogte en 

verkeer 
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9. Lekdijk 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

BijzoTKlerheden: 

Tussenvak 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Hcx)gte 

• Stabilitejt binnenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit buitenwaarts 

Mogelijke oplossingen per altematief 

BinnerKJijks altematief: 

• Kminverhoglng 

• Stabiliteitstwrm 

binnenteen (A) 

• Kwelscherm 

• Stabiliteitsbenn 

buitenteen 

• Combinatie benn met 

construc:tie 

• Constnjctie in dijk 

• Zelfstandige constmctie 

Buitendijks alternatief: 

• Kminverfioging 

• Asverschuiving 

buitenwaarts 

• Kleiingraving v{»riand / 

kleikist 

• Kwelschenn 

• Stabiliteitstierm 

buit^ite^i 

• Constnjctie in dijk 

• Zetfstandige constructie 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Verkeer: 

onderzoek t>epericte 

openstelling 

gemotoriseerd verkeer 

10. T i e n h o v e n - W e s t 

Huidige situatie en 

versterki ngsopgave 

BijzcxKJerheden: 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Hoogte 

• Stabiliteit t}innenwaarts 

• Piping 

• StatMiiteit buitenwaarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Kruinvertioging 

• Statïiliteitstwrm 

binnenteen (A) 

• Kwelscherm 

• Stabiliteitsberm 

buitenteen 

• Comt)inatie berm met 

constnjc:tie 

• Constructie in dijk 

• Zelfstandige constructie 

Buitendijks altematief: 

• Kminverfioging 

• Asverschuiving 

buitenwaarts 

• Kleiingraving vooriand / 

kleikist 

• Kwelscherm 

(eventueel (x>mbineren 

met bestaand schemn) 

• Stabiliteitsbemi 

txjitenteen 

• Constructie in dijk 

• Zelfstandige constructie 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Verkeer 

onderzoek t>epericte 

openstelling 

gemotoriseerd vericeer 
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11. T ienhoven-Kem 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

Bijzonderheden: 

Bijzondere situatie ter 

ficx)gte van keric 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Statiiliteit t>innenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit buitenvraarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Stabiliteitsberm 

bultenteen 

• Stabiliteitsbenn 

binnenteen (A) 

• Kwelscherm 

• Zelfstandige constructie 

• Constructie in dijk 

Buitendijks altematief: 

• Zelfstandige constmctie 

• Constmc:tie in dijk 

• Stabiliteitsberm 

buitenteen 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Vericeer 

onderzoek t)eperkte 

openstelling 

gemotoriseerd vericeer 

Bijzondere oplossing keric 

Tienhoven 

12. Tien hoven-Ameide 

Huidige situatie en 

versterki ngsopgave 

Bijzonderiieden: 

Binnendijks archeologisch 

monument: terrein Slot 

Heriaer 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Stabiliteit binnenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit buitenwaarts 

• Zettingsvloeiing 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Stabiliteitsberm 

tM'nnenteen (A, B) 

• Pipingberm 

• Aanpassen 

onderwatertalud 

• Kv/elscherm 

• Combinatie berm met 

constmctie 

• Constmctie in dijk 

• Zelfstandige constnjctie 

Buitendijks altematief: 

• Constructie in dijk 

• Zelfetandige constmc:tJe 

• Aanpassen 

onderwatertalud 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Verkeer: 

onderzoek tjepericte 

openstelling 

gemotoriseend vericeer 
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13. A m e i d e - K e m 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

BijzcxxJertieden: 

Ameide is een tierschermd 

ckïrps/stadsgezkjtrt. 

Relevante 

faalmechanismen: 

• StatMiiteit binnenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit tHJitenwaarts 

• Zettingsvloeiing 

Mogel i jke op loss ingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Ccxistructie in dijk 

• Zelfstandige constnjctie 

• Aanpassen 

onderwatertalud 

Buitendijks alternatief: 

• Constructie in dijk 

* ZelfstarxJige constructie 

• Aanpassen 

ondenwatertalud 

Ruimtel i jke kwal i te i t 

(bouwstenen) 

Vericeer 

onderzoek bepericte 

openstelling 

gemotoriseerd verkeer 

Bijzondere oplossing kade 

Ameide 

14 . A m e l d e - O o s t 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

Bijzonderheden: 

Relevante 

faalmechanismwi: 

• StatMiiteit binnenwaarts 

• Piping 

• Statiiliteit tHJitenwaarts 

Mogel i jke op loss ingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Statiilitertsberm 

binnenteen (B) 

• Kwelscherm 

• Stabiliteitsberm 

buitenteen 

• Combinatie berm met 

constructie 

• Constnjctie in dijk 

• Zelfstandige constructie 

Buitendijks alternatief: 

• Constructie in dijk 

• Zelfstandige constnjctie 

• Stabiliteitsbenn 

buitenteen 

Ruimtel i jke kwal i te i t 

(bouwstenen) 

Vericeer 

onderzoek beperkte 

openstelling 

gemotoriseerd verkeer 
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15. Ameide-Oost - Sluis 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

Bijzonderiieden: 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Hoogte 

• Stabiliteit tïinnenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit buitenviraarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Kminverhoglng 

• Statiilileitstierm 

binnenteen (B) 

• Rpingbemi 

• Stabilrteitstïerm 

buitentalud 

• Kwelschenn 

• Combinatie berm met 

construcrtie 

• Constmctie in dijk 

• Zelfstandige constmctie 

Buitendijks altematief: 

• Kminverfioging 

• Asverschuiving 

buitenwaarts 

• Kleiingraving vtxiriand / 

kleikist 

• Kvirelscherm 

• Stabiliteitstierm 

buitentalud 

• Constmctie in dijk 

• Zelfstandige construc^e 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Vericeer 

onderzoek bepericte 

openstelling 

gemotoriseerd vericeer 

16. Sluis 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

Bijzonderheden: 

Grenst aan Natura 2000 

gebied en EHS 

Hericenbaarheid historisch 

afwateringssysteem van 

de AltilassenAraard 

Watericering bestaat uit 

zelfstandige constnjctie 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Statiiliteit binnenwaarts 

• Piping 

• Statiiliteit buitenwaarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Zelfstandige constmctie 

Buitendijks altematief: 

• Zetfstandige construcrtie 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Vericeer: 

onderzoek bepericte 

openstelling 

gemcïtoriseerd vericeer 

Aandacht voor tegengaan 

venommeling contactpunt 

Zouweboezem~Lek 
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17. Sluis-Achthoven 

Huidige situatie en 

versterki ngsopgave 

Bijzonderiieden: 

Grenst aan Natura 2000 

gebied 

Relevante 

faalmechanismen; 

• Hoogte 

• Stabiliteit binnenwaarts 

• Piping 

• Statiiliteit buitenwaarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Kminverfioging 

• Statiititeitstierm 

binnenteen (B) 

• Kwetscherm 

• Statiiltteitsbenn 

tHjitenteen 

• Combinatie t>enn met 

constructie 

• Ccxistructie In dijk 

• Zelfstandige construc^e 

Buitendijks altematief: 

• Kminverfioging 

• Asverschuiving 

tHiitenwaarts 

• Kleiingraving vooriand / 

kleikist 

• Kwelschenn 

• Stabiliteitsbenn 

builenteen 

• Constmctie in dijk 

• Zelfstandige constnjctie 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Vericeer 

onderzoek bepericte 

openstelling 

gemotoriseerd verkeer 

18. Achthoven-West 

Huidige situatie en 

versterki ngsopgave 

Bijzonderheden: 

Grenst aan Natura 2000 

get}ied 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Statiiliteit binnenwaarts 

• Piping 

• Statiiliteit buitenwaarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Stabiliteitsberm 

liinnenteen (A, B) 

• Pipingberm 

• Stabiiiteitstierm 

Ijuitenteen 

• Kwelsctiemi 

• Combinatie berm met 

constructie 

• Constructie in dijk 

• Z^fstemdige constructie 

Buitendijks ^ematief: 

• Asverschuiving 

buitenwaarts 

• Kleiingraving vooriand / 

kleikist 

• Kwelscherm 

• Stabiliteitstierm 

buitenteen 

• ConstriKÖe in dijlc 

• Zelfstandige constmc:tie 

Ruimtelijke kwalitett 

(tMuwstenen) 

Verkeer: 

onderzoek tiepericte 

openstelling 

gemotoriseend vericeer 
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19. Achth oven-Noord 

Huidige situatie en 

versterki ngsopgave 

Bijzonderiieden: 

Tussenvak 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Stabiliteit binn^iwaarte 

• Piping 

• Stabiliteit buitenwaarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Stabiliteitstiemi 

binnenteen (A) 

• Pipingbemi 

• Stabiliteitstierm 

buitenteen 

• Kwelscherm 

• Combinatie t}enn met 

constmctie 

• Constructie in dijk 

• Zelfstandige constmctie 

Buitendijks altematief: 

• Asverschuiving 

tHJitenwaarts 

• Kleiingraving vooriand / 

kleikist 

• Kwelscherm 

• Stabiliteitsberm 

buitenteen 

• Constmctie in dijk 

• Zelfstandige constmctie 

Ruimtelijke kwaliteit 

(trouwstenen) 

Vericeer 

onderzoek bepericte 

openstelling 

gemotoriseerd verkeer 

Len0epTofiel: 

eenheid in hoogte en 

verkeer 

20. Achthoven 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

Bijzonderiieden: 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Stabiliteit tiinnenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit tHJitenwaarts 

• Zettingsvloeiing 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Stabiliteitsberm 

binnenteen (A, C) 

• Kwelscherm 

• StatiiliteitstDerm 

tHiitenteen 

• Aanpassen 

ondenwatertalud 

• Combinatie berm met 

cxxistructie 

• Constmctie in dijk 

• Zelfstandige constructie 

Buitendijks alternatief; 

• Constmctie in dijk 

• Zelfstandige constmctie 

• Stabiliteitsbenn 

buitenteen 

• Aanpassen 

onderwatertalud 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Vericeer 

onderzoek beperkte 

openstelling 

gemotoriseerd verkeer 
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2 1 . A c h t h o v e n - O o s t 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

Bijzonderheden: 

Tussenvak 

Relevante 

faalmechanismen; 

• Stabiliteit tiinnenwaarts 

• Piping 

• Statiiliteit tHJitenwaarts 

• Zettingsvloeiing 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Statittiteitstienn 

tiinnenteen (C) 

• Kwetsc;herm 

• Aanpassen 

ondenvatertaJud 

• Combinatie tierm met 

constructie 

• Constructie in dijk 

• Zelfstandige construcrtie 

Buitendijks alternatief: 

• Constnjctie in dijk 

• Zelfstandige constmctie 

• Aanpassen 

ondenwatertalud 

Ruimtelijke kwaliteR 

(bouwstenen) 

Vericeer: 

onderzoek beperkte 

openstelling 

gemotoriseerd verkeer 

22. Achthoven - Verlegde dijk Lexmond 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

Bijzonderheden: 

Tussenvak 

Relevante 

faalmechanismen: 

* Stabiliteit binnenvraarts 

• Piping 

• Stabilitett buitenwaarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Statiiliteitstienn 

tiinnenteen (B, C) 

• Pipingtienn 

• Stabiliteitstierm 

buitenteen 

• Kwelscherm 

• Combinatie benn met 

construc^tie 

• Constmctie in cfijk 

• Zelfetandige constructie 

Buitendijks altematief: 

• Asverschuiving 

tHJitenwaarts 

• Kleiingraving vcxïriand / 

kleikist 

• Kwelschenn 

• Statiiliteitst>erm 

buitenteen 

• Ccxistructie in dijk 

• Zelfstandige ccxistnjc:tie 

Ruimtelijke kwal'rteH 

(bouwstenen) 

Verkeer 

onderzoek tiepericte 

openstelling 

gemotoriseerd verkeer 
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23. Verlegde di jk Lexmond 

Huidige situatie en 

versterki ngsopgave 

Bijzonderiieden: 

Relevante 

faalmechanismwi: 

• Stabiliteit binnenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit txjitenwaarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks ^tematief: 

• Stabiliteitsbenn 

binnenteen (A, B) 

• Kwelscherm 

• Stabiliteitsberm 

txjitenteen 

• Comtiinatie berm met 

constmctie 

• Constnj<:tie in dijk 

• Zelfstandige constmctie 

Buitendijks altematief: 

• Asverschuiving 

buitenwaarts 

• Kleiingraving vcxïriand / 

kleikist 

• Kwetscherm 

• Stabiliteitsberm 

tHjitenteen 

• Constmctie in dijk 

• Zelfstandige constmctie 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Verkeer: 

onderzoek beperkte 

openstelling 

gemotoriseerd vericeer 

Versteric relatie Lexmond 

en het water 

(toegankeliikheid dijk, 

jachthaven en Killestein) 

24. Lexmond-Oost 

Huidige situatie en 

versterki ngsopgave 

Bijzonderiieden: 

Buitendijks archeologisch 

monument: tenein Kasteel 

Killestein 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Stabiliteit binnenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit buitenwaarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Stabiliteitsbemi 

binnenteen (A) 

• Kwelscherm 

• Stabiliteitsberm 

buitenteen 

• Combinatie berm met 

constructie 

• Constructie in dijk 

• Zelfstandige cxinstruc:tie 

Buitendijks altematief: 

• Asverschuiving 

buitenwaarts 

• Kleiingraving vooriand / 

kleikist 

• Kwelscherm 

• St^liteitsberm 

buitenteen 

• Constmctie in dijk 

• Zetfstandige ccxistructie 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Vericeer 

onderzoek bepericte 

c^ienstelling 

gemotoriseend vericeer 
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25. Kortenhoeven-West 

Huidige situatie en 

versterki ngsopgave 

Bijzonderheden: 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Hoogte 

• Stabiliteit binnenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit tHJitenwaarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Kminverfioging 

• Statxliteitsbemi 

tiinnenteen (A, 8) 

• Kwfelscherm 

• Stabiliteitstienn 

buitenteen 

• Combinatie berm met 

ccxistructie 

• Constructie in dijk 

• Zelfstandige ccxistruc:tie 

Buitendijks altematief; 

• Kminverfioging 

• Asverschuiving 

tHJitenwaarts 

• Kleiingraving vooriand / 

kleikist 

• Kwelscherm 

• Statxliteitsberm 

buitenteen 

• Ccxistmctie in dijk 

• Zetfstandige construc^tie 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Vericeer: 

cxKJerzoek tiepericte 

openstelling 

gemotoriseerd vericeer 

26. Korten hoeven-Oost 

Huidige situatie en 

versterkingsopgave 

Bijzcxiderfieden; 

Relevante 

faalmechanismen: 

• Stabiliteit txnnenwaarts 

• Piping 

• Stabiliteit buitenvraarts 

Mogelijke oplossingen per alternatief 

Binnendijks altematief: 

• Stabiliteitsbemi 

binnenteen (B) 

• Pipingt)enn 

• Kwelscherm 

• Statiiliteitsberm 

tHjitenteen 

• Combinatie berm met 

ccxistructie 

• Ccxistructie in dijk 

• Zelfstandige constructie 

Buitendijks altematief: 

• Asverschuiving 

buitenwaarts 

• Kleiingraving vooriand / 

kleikist 

• Kwelschemi 

• Statxliteitstierm 

tHjitenteen 

• Construcrtie in dijk 

• Zelfstandige ccxistructie 

Ruimtelijke kwaliteit 

(bouwstenen) 

Verkeer 

onderzoek beperkte 

openstelling 

gemotoriseerd verkeer 

Mogelijk tierm i.c.m. 

beperict rivienwaartse 

veriegging en herinrichting 

uitenwaard 

(compensatiemimte) 

Mogelijkheden versterking 

kleinschalig landschap in 

de dijkvoet (buitendijks) 
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Omgang met ruimtelijke kwaliteit in alternatieven 
Ruimtelijke kwaliteit geldt als tweede doelstelling van Ruimte voor de Rivier. Daarom is het 
belangrijk om aan te geven hoe in de te onderzoeken altematieven omgegaan wordt met 
ruimtelijke kwaliteit. In de alternatieventabel is voor ruimtelijke kwaliteit per dijksectle aangegeven 
wat relevante bouwstenen zijn om de njimtelijke kwaliteit te behouden of te verbeteren. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om het onderzoeken van de mogelijkheden tot het tieperkt openstellen van de 
dijk voor gemotoriseerd verkeer. Op enkele plaatsen is aangegeven dat een aparte uitwerking 
gewenst Is, bijvcxirbeeld ter hoogte van Nieuwpoort waar de dijk de contouren van de vestingwal 
volgt. 
De genoemde bouwstenen zijn overgenomen uit de handreiking ruimtelijke kwaliteit, opgesteld 
door H-i-N+S Landschapsarchitecten. De handreiking geeft tevens een basisvisie op 
dijkversterking, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de ruimtelijke kwaliteit 
Deze basisvisie geldt als uitgangspunt bij het nader uitwerken van de altematieven in het MER. 
Zodoende wordt ruimtelijke kwaliteit volwaardig meegenomen In de te onderzoeken altematieven. 

De basisvisie bestaat uit de volgende elementen: 
• Versterkingsprincipe, technisch functioneren (dwarsprofiel) 

De ruimte voor dijkverhoging wordt in eerste instantie gevonden aan de binnendijkse zijde 
door hier het talud te verlengen. De huidige tatudhellingen vormen uitgangspunt. 
Dijkversterking vindt plaats een mix van maatregelen in het binnentalud. Het behoud van de 
binnendijkse bebouwing is uitgangspunt. Afhankelijk van de lokale situatie kunnen de 
maatregelen zijn: 
- verlenging of verhoging van bestaande stabillteitsbermen 
- aanleg van nieuwe stabillteitsbermen 
- technische maatregelen 

Op dit moment Is nog niet volledig duidelijk hoe groot de opgave in ruimtelijke zin nu werkelijk 
Is. Gaat het om een beperkte verhoging of verlenging van de huidige stabillteitsbermen? Of 
zou er sprake moeten zijn een verdubbeling? In het laatste geval is dit waarschijnlijk moeilijk 
te realiseren en komt de nadruk meer te liggen op technische maatregelen. 

• Verkeer 
De dijkvertioging schept mogelijkheden om de weg op de kruin opnieuw in te richten. 
Voorgesteld wordt een eenvoudige inrichting waarbij op de dnikkere delen 
fietssuggestiestroken worden aangelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de richtlijnen 
van Duurzaam Veilig Verkeer. 
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• Lengteprofiel 
De landschappelijke continuïteit van de dijk wordt versterkt d<x)r eenheid in materiaalgebruik. 
Dit materiaalgebnjik ('dijkmeubilair* zoals bebording, vericeerskundige Inrichting) is 
'terughoudend'. 

• Gebruik en beheer 
Het huidige (deels particuliere) gebruik van het dijktalud blijft behouden. 

Er zijn mogeliikheden om van de basisvisie af te wijken en daarmee de njimtelijke kwaliteit ten 
opzichte van deze basis verder te vergroten. Of dat cwk werkelijk mogelijk is, moet blijken bij de 
uitwerking van altematieven in het kader van het MER. In de handreiking ruimtelijke kwaliteit 
wordt geadviseerd om in het vervolgproces voor de verschillende bouwstenen naast de basisvisie 
ook de volgende variabele bouwstenen te onderzoeken: 

• Versterkingsprincipe 
Plaatselijke buitenwaartse verschuiving als de njimtelijke kwaliteit hierdoor vert)eterd kan 
worden en de rivierruimte kan worden gecompenseerd. 

Verkeer 
Verluwen van het verkeer op de dijk door een 'beperkte openstelling' (bijvoort>eeld alleen 
bestemmingsvericeer, of zondagafsluiting gemotoriseerd verkeer). Dit heeft voor het dijkprofiel 
(verhardingsbreecfte) geen gevolgen. 

Gebruik en beheer 
- Uitbreiding van het particuliere beheer (in aansluiting op het achteriiggende erf) van de 

huidige bermen en dijktaluds aan de binnendijkse zijde. Dit versterid de positie van de 
dijk als scherpe grens. 

- Lokaal sloop & herbouw van woningen om aanleg van stabillteitsbermen mogelijk te 
maken. -

Lengteprofiel 
Meenemen van de tussenliggende vakken' die niet versterid hoeven te worden om de 
eenheid van de dijk te vergroten. Het gaat hierbij in eerste instantie om de verkeerskundige 
inrichting (eenheid van het wegprofiel en fietspaden). 
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Verkeer 

Bij de vcKirgenomen dijkverstericing is de vericeerssituatie op de dijk een bel^igrijk aandachtspunt, ln de 

altematieven die in het MER onderzocht worden is uitgegaan van een dijk die toegankelijk en tierijdbaar 

moeten blijven voor autoverkeer omdat de ontsluiting van de bebouwing via de dijk loopt. Vericeer wordt 

daarom gezien als aspect wat tiij de verdere uitwerking van een altematief wordt ingepast. 

Vericeerskundige aspecten worden verder uitgewertct door een aparte wericgroep, getrokken ckior de 

gemeentes. Hierin worden cxik aspecten onderzocht als tiepericte openstelling (te denken v^t bijvoortieeld 

aan vertiod voor motorrijders op bepaalde dagen m.u.v. bestemmingsverkeer of alternatieve cxitsluitingen). 

5.7 Mogeli jkheden voor compensatie beïnvloeding waterstand. 
Buitendijkse asverschuiving is alleen acceptabel als de Invloed op de rivien/vaterstanden wordt 

gecompenseerd. In het traject Schoonhovenseveer-Zijpkade is dit een erg moeilijke opgave. Als 

compensatie op grote schaal haalbaar was geweest, zou dit worden uitgevoerd in het kader van 

Ruimte voor de Rivier, en was de nu voorgenomen dijkverstericing vooriopig nog niet ncxiig 

geweest. Bij het compenseren van het doorstroomprofiel moeten de volgende regels in acht 

worden genomen: 

1. Als er ruimte gecompenseerd wordt dan moet dit gebeuren op de locatie zelf (door 

bijvoorbeeld daar waar naar bulten gegaan wordt In vooriand of tegenoveriiggend vooriand 

mimte voor de rivier te creëren) of benedenstrooms van de locatie 

2. Het verkleinen van de weerstand moet duurzaam zijn, concreet betekent dit dat het dieper 

uitgraven van de rivier zelf geen goede optie is omdat deze in de loop der tijd weer dichtslibt 

De volgende oplossingen ziet het waterschap, hoewel moeilijk, als opties om de rivier op dit 

traject meer ruimte geven: 

1. 

2. 

Kribveriaging 

Door gedeelten van kribben die in de rivier steken te veriagen kan een beperkte 

waterstandsdaling ontstaan 

Ontgraven vcwriand (als dit de pipingproblemen niet vergroot) 

Door in het vooriand grond af te graven, bijvoortjeeld door een geul aan te leggen die bij 

hoog water meestroomt kan de afvoercapaciteit worden gecompenseerd. Dit kan ook aan de 

overzijde van de rivier gebeuren. De aanleg van een geul Is met name in binnenbochten van 

de rivier effec^ef. Een andere mogelijkheid voor compensatie is het venvijderen of veriagen 

van kades, met name het veriagen van kades die haaks op de rivier staan blijven op de lange 

tennijn effectief 
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Buitendijks is in vrijwel alle gevallen sprake van natuurwaarden, bijna het hele traject maakt 
onderdeel uit van de EHS en lokaal is het vooriand onderdeel van een Natura2000-gebied (zie 
ook paragraaf 4.3). Naast het compenseren voor het veriies aan natuurwaarden op de locatie van 
de verschoven dijk dient cx)k het eventuele veriies aan natuunn/aarde door de 
waterstandsveriagende maatregelen gecompenseerd te worden. 

L-
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6 Het m.e.r.-onderzoek 

Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze het milieubelang in het vervolg van de ontwikkeling 
een rol speelt. Het vervolg bestaat uit het opstellen van de projectnota, met daaraan 
gekoppeld het milieueffectrapport. Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk de wijze waarop in 
het MER omgegaan zal worden met de beschrijving en beoordeling van de milieueffecten. 
Hiertoe wordt het beoordelingskader voor de verschillende milieuthema's uiteengezet 

6.1 Waar moet het mil ieueffectrapport aan voldoen? 

Het op te stellen milieueffectrapport brengt de milieueffecten die gepaard gaan met de 
voorgenomen dijkverstericing in beeld. Het rapport dient ter ondersteuning van het 
goedkeuringsbesluit over het projecïtplan voor diikversterking. Een dergelijk mllleueffectrapport 
moet aan een aantal eisen voldoen. Als eerste zijn daar de wettelijke eisen: 
• Beschrijving voorgenomen activiteit op basis van een probleem- en doelstelling 
• Beschrijving te onderzoeken alternatieven om invulling te geven aan de doelstelling van het 

project. Het Meest MilJeuvriendeliik Altematief (MMA) maakt in ieder geval onderdeel uit van 
het Milieurapport. Het MMA beschrijft op welke wijze het project zo kan worden vormgegeven 
dat het milieu de minste schade oploopt of soms hoe het milieu eventueel verbeterd kan 
worden 

• Beschrijving binnen welk wettelijk kader de voorgenomen activiteit valt (genomen en te 
nemen besluiten) 

• Beschrijving van de milieueffecten van de voorgenomen activiteit (altematieven). Voor een 
goede vergelijking is het nodig na te gaan hoe het milieu zich ontwikkelt ten gevolge van 
toekomstige overheidsplannen en andere activiteiten die in het betreffende gebied 
gerealiseerd gaan worden en waarover al besloten Is. Dit wordt de autonome ontwikkelirig 
genoemd en die dient als basis voor de beschrijving van de milieueffecten 

• Beschrijving van de leemten in kennis, indien die relevant zijn voor de besluitvonning 
• Goede en publieksvriendelijke samenvatting 

Het begrip milieu moet zeer ruim worden opgevat. Het gaat dan om de gevolgen voor mens, plant 
en dier (bijvoortieeld geluidhinder, gezondheid, verkeeisveiltgheid, versnippering van natuur, 
bodem en water) en om gevolgen voor cultuurhistorie, archeologie en landschap. 
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Richtlijnen 
Naast de wettelijke eisen, moet het milleueffectrappod inhoudelijk ook voldoen aan richtlijnen die 
door het bevoegd gezag, In dit geval het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
worden vastgesteld. Een onderdeel van deze richtlijnen kan bijvoorbeeld de beschrijving van 
compenserende maatregelen zijn. Als bijvcx}ri3eeld natuur verioren gaat door uitvoering van het 
project en dit niet Is te vooricomen, dan kan de mogelijkheid dat elders gelijkwaardige natuur 
gecreëerd wordt, in het rappod worden beschreven. 

6.2 Alternatieven 

Naast de in het vcxirgaande hoofdstuk beschreven dijkversterkingsaltematieven komen in het 
MER de volgende altematieven aan bod: 

Nulalternatief / referentiesituatie 
De milieueffecten van het initiatief worden becxirdeeld ten opzichte van de huidige sitijatie en de 
autonome ontwikkeling daarin. De huidige situatie en autonome ontwikkeling dient dan ook als 
referentiesituatie, oftewel het nulaltematief. ln het nulaltematief wordt ervan uitgegaan dat er 
geen dijkverstericing plaatsvindt. Dit altematief wordt alleen gebruikt als referentiesituatie, het is 
geen realistisch altematief, aangezien er in die situatie niet aan de veiligheidsnormen voldaan 
wordt. De huidige situatie en autonome ontwikkeling is reeds beschreven in hcx>fdstuk vier van 
deze startnotitie. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 
In ieder MER moet een zogenaamd meest milieuvriendelijk altematief opgesteld worden. Het 
MMA Is een realistisch altematief, passend binnen de doelstellingen die voor het initiatief gesteld 
zijn, 'Vaarislj de nadelige gevolgen voor het milieu worden vooricomen, dan wel, voor zover dat 
niet mogelijk is, deze met gebnjikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter beschenning 
van het milieu, worden beperkt'"." 

Het MMA wordt ontwikkeld op basis van de resultaten In het milieuonderzoek vcxsr het MER. De 
resultaten van het onderzoek geven aan waar negatieve effecten op het milieu te verwachten zijn 
en waar maatregelen om deze negatieve effec t̂en weg te nemen gewenst, dan wel noodzakelijk 
zijn. Het waterschap geeft in haar ontwerpuitgangspunten aan dat naast veiligheid ook veel 
waarde wordt gehecht aan de landschappeliike-, cultuurhistorische- en natuurwaarden. Dit 
betekent dat in de uitwericing van het voortceursaltematief al rekening gehouden wordt met deze 
waarden, waardoor een altematief ontstaat waarbij goed rekening gehouden wordt met eventuele 
negatieve effecten op het milieu. Het MMA zal daarom een altematief zijn waarbij aanvullende 
bouwstenen en maatregelen opgenomen zijn om het milieuaspect zo volwaardig mogelijk mee te 
nemen in het dijkontwerp. 

*̂ Artikel 7.10, lid 3, Wet milieubeheer 
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Voorkeursalternatief 

Op basis van de in het MER geconstateerde milieueffecten en een onderiing vergelijk van de 

verschillende altematieven en varianten wordt in het projectplan voor dijkversterking een 

voortceursaltematief ontwikkeld. Met het vctoriceursaltematief maakt het waterschap de keuze 

voor een bepaald altematief. 

6.3 Beschri jv ing van de effecten 
In de Projectnota / MER worden de tijdelijke en blijvende milieueffecten van de verschillende 

altematieven In beeld gebracht. Onderstaande tabel geeft voor de verschillende relevante 

milieuthema's aan waar de belangrijke aandachtspunten voor de effectbeschrijving in het MER 

zulten liggen. 

Tabel 6.1 Aandachtspunten bij effecttieoordenng 

Milieuthema Aandachtspunten in MER 

Landschap Kemkwaliteiten zoals beschreven in de Handreiking 

Ruimtelijke Kwaliteit 

ln het MMA kunnen handreikingen gedaan worden 

om deze landschappelijke kwaliteiten te behouden 

en/ of te verstericen 

Cultuurhistorie Aanwezige cultuuriiistorische waarden in het plan- en 

studiegebied (archeologie, historische bouwkunde en 

-geografie) 

ln het MMA kunnen handreikingen gedaan wordwi 

om deze landschappelijke kwaliteiten te behouden 

en/ of te verstericen 

Natuur Er dient een voortoets in het kader van de 

Natuurtiescherm ings wet uitgevoerd te worden, op 

basis daarvan wordt bepaald of een passende 

beoordeling ncxidzakelijk is 

Effecten op Natura2000-gebieden 

Effecten op beschemride soorten Rora- en Faunawet 

Effecten op EHS 

BcxJ&n en water Effecten op grondwatertieschermingsgebieden 

Effec:ten van de altematieven op de hydrologische 

Vericeer en infrastructuur Bijdrage initiatief aan oplossen lokale 
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Milieuthema 

VVcxm- weric- en leetinilieu 

Aandachtspunten in MER 

• 
• 

• 

Vericearshinder gedurende de aanlegfase 

Vericeersveiligheid 

Effec:ten op het woon- weric- en leefmilieu, met name 

aantallen te amoveren woningen 

Duurzaamheid • Aanbevelingen om het ontwerp uit cxigpunt van 

duurzaamheid te optimaliseren 

• Aandacht voor materiaalgebniik 

• Aandacht voor levensduur en uitbreidtiaarh^d 

• Aandacht vcxir duurzaamheid t)tj de uitvoering van 

wericzaarnheden 

6.4 Beoordel ing van de effecten 

De milieueffecten van de verschillende altematieven en varianten moeten in beeld worden 

gebracht en worden becxirdeeld. In principe wordt de effecïtbeschrijving en -becxirdeling 

toegespitst op de aanwezige waarden In het studiegebied. Voor enkele thema's is het daamaast 

ook relevant om in te gaan op de potentiële waarden, In dat geval wordt dit in de 

effectbecxirdeling meegenomen. 

Om de milieueffecten te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van verschillende 

toetsingscriteria. Deze criteria verschillen per milieuthema. Toetsingscriteria kunnen bijvoori^eeld 

geformuleerd worden als: 

• Vemletiging van bestaande waarden 

• Versnippering 

• Verstoring 

De becxirdeling van milieueffecten kan zowel op kwantitatieve als op kwalitatieve wijze uitgevoerd 

worden. Een kwantitatieve beoordeling kan bijvoort>eeld uitgednjkt worden in het aantal hectares 

waardevolle natuur dat verioren gaat. Een kwalitatieve beoordeling kan bijvoorbeeld uitgedrukt 

worden In de mate waarin de aanwezige landschappelijke stnjctuur wordt beïnvloed. In 

onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de te onderzoeken milieuaspecten en de 

bijbehorende toetsingscriteria. Voor elk van de toetsingscriteria is aangegeven of de 

effe<nbe<x)rdeling op kwantitatieve of kwalitatieve wijze uitgevoerd wordt. 
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Tabel 6.2 Milieuaspecten en toeteingscriteria 

Aspec:ten en criteria Wijze van 

effectbeoordel ing 

Aanlegfase Gebruiksfase/ 

ciefinttieve situatie 

Landschap 

Beïnvloeding huidigejandschappelijke waarden Kwalitatief 

Cultuurhistorie 

Beïnvloeding archeologische waarden Kwalitatief 

Beïnvloeding historisch- geografisctie waarden Kwalitatief 

Beïnvloeding bouwkundige waarden Kwalitatief 

Natuur 

Aantasting beschermde gebieden: 

• Natijra 2000 

• PENS 

Kwalitatief/kwantitatief 

Kwalitatief/kwantitatief 

Aantasting leefgebied beschermde soorten: 

• Vaatplanten 

• GrondgetxMiden zoogdieren 

• Vleemiuizen 

• Broedvogels 

• Amfibieën 

• Reptielen 

• Vissen 

Verstoring: 

Geluid en trillingwi 

Beweging 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

X 

X 

X 

X 

X 

'X: 

Bodem en water 

Grondwaterkwaliteit 

Oppen/laktewaterkwaliteit 

Bodemkwaliteit 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Verkeer en infrastructuur 

Verkeershinder tijdens de aanlegfase 

Beïnvloeding van de (recreatieve) 

verkeersfunctie 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Woon- werk en leefmilieu 

Ruimtebeslag 

Aantal te amoveren woningen 

Verandering van recreatieve functies 

Kwantitatief 

Kwantitatief 

Kwalitatief 
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Aspecten en criteria 

Bereikbaarheid woningen en t)edrijven 

Hinder tijdens de aaniegfase 

Geluidhinder in de definitieve situatie 

Kosten 

Realisatiekosten 

Beheer en onderhoud 

Wijze van 

effectbeoordeting 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwantitatief (€) 

Kwantitatief (€) 

Aanlegfase Gebruiksfase/ 

definitieve situatie 

X X 

X 

X 

X 

X 

Duurzaamheid en uitbreidbaarheid 

Duurzaam materiaalgebruik 

Levensduur en uitbreidtjaarheki 

Duur^amheid ttij de uitvoering van 

werkzaamheden 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Kwalitatief 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Op basis van de geconstateerde milieueffecten in het MER wordt bepaald of mitigerende, dan wel 

compenserende maatregelen ncKidzakelijk zijn. Als er negatieve milieueffecten verwacht worden 

moet worden aangegeven hoe hiermee wordt omgegaan. In eerste instantie moeten de negatieve 

effecten worden gemitigeerd. Dit wil zeggen dat door aanvullende maatregelen binnen het plan 

de negatieve effecten tenietgedaan worden. Als dit niet mogelijk is dan kunnen compenserende 

maatregeien genomen worden. 

Compenserende maatregelen zijn maatregelen waarbij de waarden die aangetast worden elders 

teruggebracht worden. Denk hier bijvoorbeeld aan natuurontwikkeling elders omdat dcx)r de 

dijkverstericing een stuk leefgebied wordt aangetast 

Leemten in kennis en evaluatieprogramma 

De effectt>eoordeling in een MER worcit altijd gedaan op basis van de op dat moment 

beschikbare kennis. Het MER geeft daarbij aan of er leemten in kennis zijn en om welke leemten 

het gaat. Ven/olgens beschrijft het MER de eventuele gevolgen van deze leemten In kennis vcwr 

de verdere besluitvorming. Vcror zover relevant worden de leemten opgenomen In een 

evaluatieprogramma, op te stellen door het bevoegd gezag. Het MER geeft een aanzet vcK)r een 

dergelijk evaluatieprogramma. 
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6.5 Hoe nu verder? 
Nu deze startnotitie vastgesteld Is en vrijgegeven is voor inspraak kunt u uw reactie op de 
startnotitie kenbaar maken bij het bevoegd gezag. De contactgegevens zijn opgenomen in het 
eerste hoofdstuk van deze startnotitie. 

Na afloop van de inspraakperiode stelt de Commissie voor de m.e.r. haar richtiijnenadvies op. Op 
basis van dit advies en de inspraak reacties worden de richtiijnen voor het MER opgesteld, 
waama het bevoegd gezag de richtiijnen vaststelt. Op basis van deze richtiijnen wordt vervolgens 
de Projectnota / MER opgesteld. In bijlage 5 Is een voorstel vcwr de inhoudsopgave hiervan 
opgenomen. Na afronding wordt deze Projectnota / MER ter Inzage gelegd en vindt er een 
nieuwe inspraakronde plaats. 
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2 Begrippenlijst 



Achteriand 
Het gebied dat binnen een dijkring ligt en dat door de dijkring beschermd wordt tegen 
overstroming. 

Alternatief 
Een aaneengeknoopt geheel van versterkingsmaatregelen per dijksectie. 

Archeologie 
Wetenschap van de oude historie op grond van bodemvondsten en opgravingen. 

Aspect 
Te onderzoeken thema dat relevant wordt geacht voor het beoordelen van altematieven. 

Asverschuiving 
Het kan zijn dat de dijk ten behoeve van de verstericing zal moeten verschuiven, de (lengte-)as 
van de dijk verschuift dan. Dit noemen we asverschuiving. 

Autonome ontwikkelingen 
De ontwikkeling van het milieu en andere factoren als de voorgenomen activiteit niet wordt 
uitgevoerd; het t>etreft alleen die ontwikkelingen die kunnen worden afgeleid uit vastgesteld 
beleid. 

Barrière 
Belemmering (bijvoorbeeld voor fauna of voor fietsers: een weg). 

Bekleding 
Gras of stenen die op de dijk zijn aangebracht om het dijklichaam te beschermen tegen erosie 
door wind- of golfkracht 

Benton iet 
Een in de natuur vooricomende natrium-kleisoort met deeltjes die zo klein zijn dat ze de grond 
waterdicht kunnen maken. 

Bevoegd gezag 
Overheidsorgaan dat bevoegd is (in dit geval Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland) besluit te 
nemen over de voorgenomen activiteit van de initiatiefnemer (in dit geval waterschap 
Rivierenland). 



Binnen(-dijks, -teen) 
Aan de kant van het land. 

Buiten (-dijks, -teen) 
Aan de kant van het water. 

Commissie voor de m.e.r. 
Onafhankelijke commissie die het Bevoegd Gezag adviseert over richtiijnen voor de inhoud en de 
beoordeling van de kwaliteit van de Projectnota/MER en die een MER toetst op juistheid en 
volledigheid. 

Compenserende maatregelen 
Maatregelen die gericht zijn op het vervangen van (natuur)waarden die verioren gaan. 

Cultuurhistorie 
De geschiedenis van de beschaving, bestaand uit archeologie en historische bouwkunde en -
geografie. 

Debiet 
De waterafvoer, uitgednjkt in kubieke meter per seconde. Ook gebruikt als overslagdeblet, 
waarbij het gaat om de hoeveelheid water die over de primaire waterkering heenloopt. 

Deeltraject 
Een hericenbaar (geografisch of qua kenmertcen) geheel van de dijk, gevormd door meerdere 
dijksecties. 

Dijkdeuvels 
Innovatieve dijkverstericlngsmethcxie: stalen buizen waaromheen een ontvouwbare kunststof 
hoes over de dikte van de zachte klel/veenlagen is aangebracht. Deze worden in de kmin dóór 
het dijklichaam en de onderiiggende zachte lagen tot In het draagkrachtige zand geplaatst, 
waama de hoes gevuld wordt met vulvloeistof zodat de buis verankerd wordt. Door de deuvels in 
een waaiervorm te plaatsen, wordt de dijk effe<:tief 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. 

Dijkprofiel 
Dcwrsnede van de (opbouw van de) dijk. 



Dijkringgebied 
Gebied dat door een aaneengesloten stelsel van watericeringen of hoge gronden beveiligd is 
tegen overstroming d<x)r het buitenwater. De in de Wet op de watericering genoemde 
dijkringgebieden worden beschermd door primaire waterkeringen. 

Dijksectie 
De kleinste eenheid van een dijk, met een eigen specitieke samenhang en hericenbaarheid. 

Dijkvemageling 
Grondversterking, een soort grondwapening vergelijkbaar met de bencxJigde wapening in beton. 
De nagels geven de bestaande dijk extra sterkte waardoor het afschuiven van de dijk wordt 
verhinderd. 

Dijkversterkingsplan 
Plan dat volgens de Watenwet wordt opgesteld als voorstel voor de verstericing van de dijk, 
dijkversterkingplan is eigenlijk de oude term volgens de Wet op de waterkering, de Waterwet 
gebruikt formeel de term projectplan. 

Doorstroomprofiel 
De d(X)rsnede van de rivier, het profiel waariangs het water afgevoerd wordt. 

Ecologie 
Wetenschap die de relaties bestudeert van levensvormen en hun omgeving. 

Ecologische hoofdstructuur (EHS) 
Samenhangend stelsel van natuuricemgebleden, ontwikkelingsgebieden en verbindingszones. 

Ecosysteem 
Stelsel van levende organismen en onderdelen van niet levende natuur, inclusief alle onderiinge 
betrekkingen in een bepaald geografisch gebied. 

Erosie 
Erosie is de afslijting door de invloed van het water op het dijklichaam. 

Fauna 
Verzameling van diersoorten die in een gebied wordt aangetroffen. 

Flora 
Verzameling van plantensoorten die In een gebied worcit aangetroffen. 



Freatisch Grondwater 
Ondiep grondwater. 

Geohydrologie 
Wetenschap die de directe relatie tussen hydrologie en geologische opbouw bestudeert. 

Geometrie 
Afmetingen van de dijk. 

Geomorfologie 

De vorm en structuur van het aardoppervlak; hiertoe behoort ook het landschapsrelièf. 

Grout 
Mengsel van cement en water. 

Historisch - geografisch 

Geschiedkundige aardrijkskunde t>etreffend. 

Hydraulisch 
Door waterkracht bewogen. Druk die door bewegend water uitgeoefend wordt. 

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

Inklinking 
Daling van het grondoppervlak door volumeverideining van grondlagen. 

Inspraak 
Gelegenheid voor een betrokkene om zijn mening / zienswijze kenbaar te maken. 

Knelpunt 

Plaatsen waar LNC-waarden of bebouwing aanwezig zijn die bij uit te voeren dijkversterking in 
het gedrang kunnen komen. 

Kreukeiberm 
Verdediging van dat deel van de waterkering dat ligt tussen de teen van de waterkering en het 
vooriand. 

lOrlmp 
Relatieve vermindering van het volume van de grond vercx)rzaakt dcx)r uitdroging. 



Kruinhoogte 
Hoogte van de watericering. 

Kunstwerk 
Civieltechnische constructies, in deze startnotitie vaak met de functie om water te keren. 

Kwel 
Het aan het oppervlakte treden van water onder invloed van stijghoogteverschillen ter plaatse van 
het binnendijks talud van de dijk of in het achteriand, dat direct aan de dijk grenst. 

Kwelwegiengte 
De afstand die door water ondergronds wordt afgelegd van Intree- naar uittreepunt. 

Kwelscherm 
Een waterdicht scherm dat verticaal in de grond wordt aangebracht, waannee de kwelwegiengte 
wordt veriengd. 

Kwelsloot 
Sloot aan de binnenzijde van de dijk die onder andere als doel heeft kwelwater op te vangen en 
af te voeren. 

Maatgevende omstandigheden 
De omstandigheden (waterstanden/ rivierafvoeren) waan/oor de primaire watertcering is 
ontworpen 

Macrostabiliteit 
Weerstand tegen afschuiven van grote delen van een grondlichaam langs rechte of gebogen 
glijvlakken in het talud en/ of de ondergrond. 

Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 
Altematief voor de voorgenomen activiteit, opgesteld vanuit de doelstelling zo min mogelijk 
schade aan het milieu toe te brengen, respectievelijk zoveel mogelijk verbetering te realiseren 
uitgaande van de gegeven doelstelling. 

MER 
Het milieueffectrapport. 

m.e.r. 
Milieueffectrapportage (de procedure). 



MHW 
De berekende waterstand aan het einde van de planperiode met een gemiddelde 
overschrijdingskans per jaar waarop de waterkering moet zijn berekend. 

Mitigerende maatregelen 
Verzachtende maatregelen, waardoor het effect positiever wordt. 

Mixed tn Place 
Innovatieve dijkversterkingsmethcxJe waarbij de sterkte van het dijklichaam worcjt verbeterd ÓOOT 

het aanbrengen van een bindmiddel in de aanwezige grond. 

Nulalternatief of referentiealternatief 
Het altematief waarbij de dijkverstericing niet wordt uitgevoerd, maar de autonome ontwikkeling 
wel doorgang vindt. Dit Is de referentiesituatie, in het MER worden de altematieven hiermee 
vergeleken om inzicht te kriigen in de effec t̂en. 

Opdrijven 

Een vorm van hydraulische grondbreuk waarbij een samenhangende, afdekkende laag wordt 
opgelicht als gevolg van wateroverspanning In de onderiiggende watervoerende laag. 

Overslag 
Water dat over de knjin slaat als gevolg van golfslag overslagdeblet de hoeveelheid water die in 
het geval van overslag over de kruin slaat. 

Piping 
Het verschijnsel dat water onder de dijk doorstroomt, met een zodanige stroomsnelheid dat 
gronddeel^es worden meegenomen, waardoor zich onder de dijk holle njimten (pipes) kunnen 
ontwikkelen. 

Primaire waterkering 

Dijken en duinen die een dijkringgebied direct afschermen tegen bedreigend buitenwater. 

Plangebied 
Het gebied waarin de voorgenomen activiteit wordt ondemomen. 

Potentiële natuurwaarden 
De natuurwaanjen die kunnen ontstaan wanneer de autonome ontwikkelingen worden 
gerealiseerd worden 'potentiële waarden' genoemd. 

Projectnota/ MER 

Rapport waarin milieu- en andere aspecten, zoals dijkontwerp, geotechniek, kosten en beheer, 
van dijkversterkingsaltematieven integraal worden behandeld. 



Provinciaal ecologische hoofdstructuur (PENS) 
Samenhangend stelsel van natuuricemgebleden, ontwikkelingsgebieden en verbindingszones in 
een provincie. 
Resttaakstelling 
Het hoogteverschil tussen de waterstand bii een afvoer van 3380 m /̂sec (na realisering van de 
verruimende maatregelen) en de waterstand bij een afvoer van 3180 m /̂sec (huidige situatie). 

Robuust ontwerpen 
Ontwerpen waarbij rekening gehouden wordt met onzekerheden in de ontwerpuitgangspunten 
gedurende een bepaalde levensduur. 

Schaardijk 
Een winterdijk die direct aan het zomerbed grenst. Bij een schaardijk is geen vooriand aanwezig. 

Studiegebied 
Het gebied tot waar de milieugevolgen ten gevolge van de opwaardering van de Westfrisiaweg 
reiken. 

Vaaggrond 
Alle minerale gronden zonder duidellike ontwikkeling van bodemhorizonten. Een vaaggrond heeft 
ook geen humusrijke bovengrond. Het zijn over het algemeen jonge, weinig ontwikkelde gronden 
waarin de verschillende bcKfemvomnende processen nog weinig invloed hebben gehad. 

Veerstoep 
Het punt waarop een veert̂ oot aanmeert. Inclusief de aflopende weg naar dat punt toe. 

Vegetatie 
Samenhangend geheel van in een gebied voortcomende plantensoorten. 

Vigerend beleid 
Beleid dat door een overheid Is vastgesteld en wordt uitgevoerd. 

VKA 

Voortceursaltematief, het altematief dat de vooriceur van de initiatiefnemer heeft. 

Voorland 
Buitendijks gelegen land. 



Waakhoogte 
Veiligheidsmarge tussen de kruinhoogte van een dijk en de MHW ter voortcoming van emstige 
golfoverslag, ter compensatie van onzekerheden in de berekening van MHW en begaanbaar 
houden van de dijk; voor de waakhoogte wordt een minimale waarde van 0,5m gehanteerd. 
Windworp 
Windworp ontstaat wanneer bomen op de dijk omvallen en daarbij stijkken dijk meenemen, 
waardoor er schade ontstaat aan de dijk. 

Zetting 
BcxJemdaling als gevolg van een bovenbelasting, bijvoorbeeld door het gewicht van een 
aangebrachte ophoging of een vertaagde grondwaterstand. 
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3 Kaart met deeltrajectindeling, twee kaartbladen 



Overzicht projectgebied (West) met trajectindeling 5.2 

4S91567_10006U.MXI 



Overzicht projectgebied (Oost) met trajectindeling 6.2 
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4 Kaart met recente dijkversterkingen, twee kaartbladen 



Overzicht recentste versterking (West) 7.2 

4691567_10007U,MXD 



Overzicht recentste versterking (Oost) 8.2 
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5 Voorstel inhoudsopgave MER 



Voorstel Inhoudsopgave proiectMER 

Verantwoording en colofon 

SAMENVATTING (los of voorin het hoofdrapport) 

DEEL A (algemeen) 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding dijkverstericing Schoonhovenseveer - Zijpkade 
1.2 Waarom dit m.e.r.? 
1.3 stappen in de m.e.r.-procedure 
1.4 Afstemming tussen m.e.r en ruimtelijk besluit 
1.5 Leeswijzer 

2. Kader 
2.1 Plan- en studiegebied 
2.2.Relevant beleid 
2.3 Probleem- en doelstelling 
2.4 Te nemen en reeds genomen besluiten 

3. Voorgenomen activiteit en alternatieven 

3.1 Inleiding 
3.2 Projectgeschiedenis 
3.3 Uitgangspunten en doelstellingen dijkverstericing 
3.4 Te onderzoeken altematieven en varianten (inleidend) 
3.5 Referentiesituatie (nulaltematief) 
3.6 Altematief 1: buitendijks 
3.7 Altematief 2: binnendijks 
3.8 Varianten 

4. Vergelijking en optimalisering alternatieven 
4.1 Overzicht effectbeoordeling (per criterium/thema, incl overzichtstabel effectscores) 
4.2 Vergelijking altematieven 
4.3 Optimalisering 
4.4 Het vooriceursaltematief 



5. Leemten in kennis en evaluatie 
5.1 Leemten In kennis 
5.2 Aanzet evaluatieprogramma 

DEEL B Het milieuonderzoek 
(uitwerking per milieuthema, evt als bijlagerapport) 

6. Landschap 
6.1 Relevant beleidskader 
6.2 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 
6.3 Toetsingscriteria 
6.4 Onderzoek en effectbeoordeling 
6.5 Bouwstenen voor optimalisering 

7. Cultuurhistorie 
(idem) 

8. Natuur 
(idem) 

9. Bodem en water 
(idem) 

10. Verkeer en infrastructuur 
(idem) 

10. Woon- werk- en lee^i l ieu 
(idem) 

11. Kosten 

(idem) 

12. Duurzaamheid en uitbreidbaarheid 
(idem) 

BIJLAGE(N) 

1. Gebruikte infonnatiebronnen 
2. Begrippen- en afkortingenlijst 
3. ... 
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6 Archeologische monumenten en vindplaatsen 



Monumenten en vinciplaatsen Waarde ARCHIS-n ummer 

Monumenten 

Terrein met de resten van kasteel Langerak uit cJe 13^ tot eind 18* 

eeuw, gelegen ten oosten van Nieuwpoorl. 

Hoge archeologische 

waarde 

Monumentnummer 

6395 

Terrein met de resten van kasteel Herlaar uit de middeleeuwen en 

NteuweJ^d. gelegenten_westenyanAmejde. 

Hoge archeologische 

waarde. 

Monumentnummer 

15908 

Terrein met de resten van kasteel Killestein uit de Late 

Middeleeuwen, gelegen ter hoogte van Lexmond. 

Hoge archeologische 

waarde 

Monumentnummer 

6767 

Terrein met sporen van steenbouw uit de Middeleeuwen, gelegen 

in het uiterste oosten van het plangebied. 

Hoge archeologische 

waarde. 

Monumentnummer 

6765 

Vindplaatsen: 

Vindplaats van enkele muntjes in de Nederlands-Hervormde Kerk 

van Langerak. 

Waamemingsnummer 

26072. 

Vindplaats van onder meer een altaarsteen van bremerzandsteen 

en enkele tufstenen grafkelder^es in de Nederlands-Hervormde 

Kerk van Tienhoven. 

Vi/aamemingsnummw 

26070 

Vindplaats van de resten van kasteel Herlaar, ten westen van 

Ameide. 

Ltx:atie van een kapel te Achthoven. 

Mogelijke locatie van een kerk en kerkhof ten noorden van 

Lexmond, op basis van literaluuronderzoek. 

Terrein met de resten van het verplaatste kasteel van Killestein, in 

Lexmond. 

Lcwatie van voormalig landhuis Killestein, in Lexmond. 

Resten van het vcxirmalige Killestein in Lexmond. 

Vindplaats van fragmenten van tufstenen muren. 

Vindplaats van fragmenten van tufstenen bouwmateriaal. 

Waamemingsnummer 

32433. 

Waamemingsnummer 

58249. 

Waamemingsnummer 

58051. 

Waamaningsnummer 

21890 

Waamemingsnummer 

54102. 

Waiamemingsnummer 

58173. 

Waamemingsnummer 

26100. 

Waamemingsnummer 

26101. 
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7 Inventarisatie tabel 2 en -3 soorten Flora en faunawet 



Tabel 2 soorten 

Tabel 2 

Damhert 

Eekhoorn 

Bermpje 

Kleine mtxJderkruiper 

Meerval 

Rivierdonderpad 

Biaasvaren 

Gele helmbioem 

Klein glaskruid 

Rapunzelklokje 

Rietorchis 

Spaanse njiter 

Tonqvaren 

Veldsalie 

Watend rieblad 

Weideklokje 

Wilde marjolein 

Econsultancy 

Dama dama 

Sciurvs vulgaris 

Noemacheilus bart)atulus 

Cobitis taenia 

Silunjs qianis 

Cottus gobio 

Cystopteris fragilis 

Pseudofumaria lutea 

Parietaria judaica 

Campanula mpunculus 

Ja 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Dactylorhiza majalis praetermissa Ja 

Cirsium dissectum 

Asplenium scolopendrium 

Salvia pratensis 

Menyanthes trifoliata 

Campanula patuia 

Origanum vulgare 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Tauw 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Nee 

Nee 

Bron 

Zcx>qdieratlas 

Zcx}gdieratlas 

Ravon 

Ravon 

Ravon 

Ravon 

FLORON 

Waameming.nl 

Waameming.nl 

Waameming.nl 

FLORON 

FLORON 

Waameminq.nl 

Waameming.nl 

Waameming.nl 

Waameming.nl 

Waameming.nl 

http://Waameming.nl
http://Waameming.nl
http://Waameming.nl
http://Waameminq.nl
http://Waameming.nl
http://Waameming.nl
http://Waameming.nl
http://Waameming.nl


Tabel 3 soorten 

Tabel 3 

Das 

Bocxnmarter 

Waterspitsmuis 

Ringslang 

Bittervcxjm 

Grote modderknjiper 

Rivierprik 

Gewone dwerqvleermuis 

Gewone qrootoorvleermuis 

Laatvlieqer 

Meervleermuis 

Ruiqe dwerqvleemiuis 

Noordse woelmuis 

Rosse vleermuis 

Watervteermuis 

Heikikker 

Kamsalamander 

Poelkikker 

Rugstreeppad 

Groene qlazenmaker 

Rivierrom tx)ut 

Meles meles 

Martes martes 

Neomys fodiens 

Natrix natrix 

Rhodeus cericeus 

Misqumus fossilis 

Lampetm fluviatHis 

Pipistrellus pipistrellus 

Plecotus auritus 

Eptesicus serotinus 

Myotis dasycneme 

Pipistrellus nathusii 

Microtus oeconomus 

Nyctalus noctuia 

Myotis daut>entonii 

Rana arvalis 

Triturus cristatus 

Rana lessonae 

Bufo calamita 

Aeshna viridis 

Stylurus flavipes 

Econsultancy Tauw 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Bron 

Z(X)gdiervereniqinq 

ZcxKjdiervereniging 

Zooqdieratlas 

Ravon 

Ravon 

Ravon 

Ravon 

Zoogdieratias 

Zoogdierattas 

Zooqdieratlas 

Zoogdieratlas 

Zoogdieratlas 

Ztx>gdieratlas 

Zoogdieratlas 

Z(X)gdierattas 

Ravon 

Ravon 

Ravon 

Ravon 

Llbeilennet.nl 

Litiellennet.nl 

http://Llbeilennet.nl
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8 Stroomschema procedure m.e.r. en projectplan 



Temiijnen 

4 w 

3 w 

2 - 8 w 

6 w 

6 w 

5 w 

M.e.r. 

IN/BG 

Opstdien 

Bekendmaken 

Ande ren 

tnsprsak 

Advies 
richtNjnen Cmer 

Opatelen MER 

Indienen MER 

Asnvsardirtg htER BG 

Beltendmaking 
MER 

Inspraali/advie* 

Tootsings-
adviesCrner 

Evaluatia 
mtbaugevolgen 

iNao 

Opstelten ontwerp 
DTOtectplan 

Indianm ontvMrp 
proiectplan 

Beitendmaliing 
ontwerp protectplan 

Inspraak/advies 

Vaststellen projectplan 
WSRL 

Goedlteuri ng^jesluü 
GS 

Bekendmaking 
projectplan 

Projectplan 

Anderen 

Inzage en mogefijktietd 

t>eroep 

Uitvoering projectplan 

IN = Initiatiefrtefner 

BG = Bevoegd Gezag 

Cmer = C^onmissie voor de m.e.r. 

WSRL = Waterschap RJvierenlarxl 

GS = C^edeputeerde Staten 

Termijnen 

6w 

12 w 

I 3 w 

6 w 



Bijlage 

9 Beleidskader 



Tabel b9.1 Beleidskader 

Beleidsnota's Korte omschrijving inhoud 

Rjlksbejejd^ 

Nota Ruimte (2005) In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020. Bovendien bevat het een doorkijk op 

de langere termijn, namelijk de periode 2020-2030. De Nota Ruimte ven/angt de ruimtelijk relevante 

rijksnota's cq . de planologische kernbeslissingen (PKB's) behorende bij de Vierde nota over de ruimtelijke 

ordening Extra (en de Actualisering daarvan in de Vinac) en het Structuurschema Groene Ruimte. 

VcK>r de voorgenomen dijkversterking Is met name het beleid voor de nationale landschappen van belang. 

Het plangebied is gelegen binnen het Nationaal landschap het Groene Hart. Nationale landschappwi zijn 

gebieden met internationaal zeldzame en national kenmerkende kwaliteiten op landschappelijk, 

cultuurhistorisch en natuurlijk gebied. Deze kvraliteiten moeten vranden behouden, duurzaam beheerd en 

waar mogelijk versterkt. Uitgangspunt is 'behoud dcxir ontwikkeling', mits de kemkwaliteiten worden 

behouden of versterkt {'ja, mits' principe) zijn binnen Nationale landschappen mimtelijke ontwikkelingen 

mogelijk. Er is ruimte voor ten hoogste de natuuriijke bevolkingsgroei (migratiesaldo nul) en voor regionale 

en lok^e bedrijvigheid. Provincies zijn verantwoordelijk vcMr de uitwerking van het beleid voor nationale 

landschappen. Het rijk zal het streekplan hierop toetsen. 

Voor het f^angebied relevante txieidsuitspraken: 

In algemene zin gelcft dat binnen nationale landschappen njimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, mits de 

kemkwaliteiten van hel landschap worden behouden of worden vereterid ('ja, mits' principe). Vcxir de 

projecten van de dijkversterking vloeien uit de nota ruimte en de nationale landschappen geen concrete 

beleidsuitspraken. 

Nota Anders Omgaan De nota Anders Omgaan met Water, Watertïeleid in de 2 1 ' eeuw ttevat het kabinetsstandpunt over 

met Water, watert>eleid in de 21 ste eeuw. Met deze nota stelt het kabinet zich achter het advies van de Commissie 

Watert>eleid in de 21° Waterbeleid 21^^ eeuw: waartx)rging veiligheid, wateroveriast temgdringen, meer ruimte voor water en 

eeuw (2000) implementatie van de watertoets. 

Voor het plangebied relevante tjeieidsuitspraken: 

Vcxjr activiteiten in grote rivieren en langs de kust geldt het principe 'nee, tenzij': onder voonvaarden zijn 

öleen activiteiten toegestaan die onlosmakelijk vertwnden zijn met het watersysteem of die vanwege een 

zwaarwegend maatschappelijk belang niet elders terecht kunnen, (red. iDeleidslijn gewijzigd in beleidslijn 

Grote Rivieren) Water zal, meer dan het nu het geval is, sturend zijn bij de ruimtelijke inrichting en 

grondgebruik in Nederiand. Vcx)r buitendijks txiuwen langs de grote vrateren, dus aan de onbeschemde 

buitenkant van de waterkeringen, geldt een strenge regulering. Voor ac:ti\^teiten in grote rivieren en langs de 

kust geldt het principe 'nee, tenzij': orxler vc»rwaarden zijn alleen activiteiten toegestaan die onlosmakelijk 

verbonden zijn met het vi/atersysteem of die vanwege een zwaarwegend maatschappelijk t)elang niet elders 

terecht kunnen. 

Nota Mobiliteit (2004) De Nota Mobiliteit is een nationaal vericeers- en ven/oerplan op grond van de Planwet Vericeer en Ven/oer 

(1998) en is de opvofger van het huidige Structuurschema Vericeer en Vervoer (SW-2). In de Nota Mobiliteit 

wordt het ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in de Nota Ruimte, verder uitgewerid en wordt het verkeers- en 

ven/oert>eleid lïeschreven. 



Beleidsnota's Korte omschrijving inhoud 

Voor het plangebied relevante beleidsuitspraken: 

Er zijn in de nota geen concrete beleidsuitspraken die direct van toepassing zijn op de 

dijkverste_rkincjSf)rojecten_. 

Nota Wonen (2004) In deze nota heeft het kabinet zijn visie op het wonen in de 21e eeuw neergelegd. De nota stelt de burger 

centraal in het woonbeleid. Dat is ncxJig, want uit cxiderzoek is gebleken dat de woonwensen van de burger 

nog onvolck)ende worden bediend. 

Voor het plangebied relevante beleidsuitspraken: 

Er zijn in de nola geen concrete beleidsuitspraken die direct van toepassing zijn op de 

dijkversterkingsprojecten. _ 

Het Nationaal Het Nationaal Waterplan (ontwerp) De Vierde Nota Waterhuishouding, de Commissie Watertieheer 21e 

Waterplan (ontwerp) eeuw en het Nationaal Bestuursakkcmrd Water hebben het waterbeheer de afgelopen tien jaar een 

belangrijke impuls gegeven. Met dit eerste Nationaal Waterplan, dat tevens een structuurvisie is op basis van 

de nieuwe Waterwet en de Wet mimtelijke ordening en is opgesteld vcx)r de planpericxJe 2009-2015, wordt 

een nieuwe fase ingegaan. Omdat ook volgende generaties van Nederiand als veilig en welvarend watertand 

moet kunnen genieten, zijn nu antwcxtrden geformuleerd op ontwikkelingen op het gebied van klimaat, 

demografie en economie en investeren in een duurzaam watertjeheer. Een goede bescherming tegen 

overstromingen, het zoveel mogelijk voorkcxnen van wateroveriast en droogte en het tïereiken van een 

goede watericwaliteit zijn basisvcxjrwaarden voor welvaart en welzijn. Het Nationaal Waterplan is op 12-12-

2008 dcwr de ministerraad vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. 

Voor het plangebied relevante beleidsu'rtsprakerr. 

De beschermingzones rond de primaire waterkeringen worden opnieuw tiekeken mede in het licht v^ i een 

nieuwe normsystematiek in 2011 en zullen mogelijk aangepast worden. N.B. De beleidsuitspraken in het 

nationaal Waterplan voor het rivierengebied volgen in hoofdzaak de PKB Ruimte voor de Rivier. Wat de 

basis vc»r de dijkversterkingsprojec:ten is. Dertialve is er in het waterplan maar een enkel nieuw relevant 

beleidsuitgangspunt voor het project opgencjmen. .__.,„.., 

Leidraad Rivieren Deze leidraad geeft aantwvelingen voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van rivierdijken en 

(2007) riviervermimer>de maatregelen. De leidraad Is van toepassing op de Nederiandse rivieren die in de Waterwet 

tot het buitenwater worden gerekerKJ (boven- en het benedenrivierengetHed). De leidtciad t>estaat uit vier 

d^en. Deel 1 t>evat algemene informatie die van b)elang is bij het ontwerpen van maatregelen in het 

rivierengebied. De Intomnatie omvat een toeschrijving van het rivierengebied en de riviericurxlige presessen 

die daar spelen, de wetgeving, het beleid over veiligheid en de invulling van het begrip mimtelijke kwaliteit, 

ideeèn over rotxjust ontwerpen en het proces van probleemvericenning tot uitvoering. Deel 2 Vericenning en 

OntwerpprcKes gaat nader in op de activiteiten en processen die plaatsvirnjen in de fasen van 

prot)leemverkenning, visievorming en ontwerpen, zcïwel vc»r riviericundige aspecten als vcxjr njimtelijke 

kwaliteit. Ook bevat dit deel infomiatie over het opstellen van het beoordelingskader. De deten 3 en 4 

befiandelen het feitelijke ontwerp van een rivierdijk (Deel 3) of van een riviervenrjimingsprc^ect (Deel 4). Ook 

t)evatten deze delen aandachtspunten voor de fasen van realisatie en beheer en onderiioud. Ruimtelijke 

kwaJiteit wordt in deze processen integraal meegenomen. 
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Voor het plangebied relevante beleidsuitspraken: 

De aanbevelingen voor het ontwerpen, aanleggen en t)eheren van rivierdijken zijn van toepassing c^ de 

dijkversterking in het plangebied. 

Nota Belvedere Nota Belvedere (1999) De Nota Belvedere omvat beleid ten aanzien van de relatie cultuuriiistorie en 

(1999) mimtelijke inrichting, bestaande uit een tieleidsnota en een bijlage. De tieleidsnota bevat een t>eleidsvisie en 

de daamit volgende maatregelen en voornemens. De bijlage bevat een toeschrijving van de wijze waarop de 

Belvedèregebieden zijn geselecteerd. Het plangebied valt in een grote verscheidenheid aan gebieden die in 

de nota aangewezen zijn om specifieke waarde. Het gaat hier om gebieden met een hoge archeologische, 

historisch-geografische, geografische en cultuurhistorische vraarde. Er zijn ook specifiek Ijelvedère gebieden 

aangewezen vEinwege hun unieke waarde. Het plangebied ligt in twee van deze gebieden: AlblasserwEiard 

en Vijfheerenlanden. Tevens grenst het plangebied aan Unesco Werelderfgoed gebieden (Kinderdijk, 

Hollandse Wateriinie) en vomit het plangebied voor een deel de Limes (voormalige grens van het Romeinse 

Rijk). In de analyse van de nota wordt niet ingegaan op de archeologische waardering van het plangebied 

omdat hiervoor een zelfstandig archeolcigisch rapport vrarctt opgezet. 

Voor het plangebied relevante beleidsuitspraken: 

Het garanderen van een vroegtijdige en volwaardige afweging van cultuurhistorische kwaliteiten bij 

mimtelijke planvorming, inrichting en beheer, gericht op het versterken van de cultuurhistorische identiteit en 

de historische mimtelijke samenhang. Het volwraardig tietrekken van cultuurhistorie t>ij planologische 

procedures en planvormingsprocessen. Het stimuleren van het gebmik van ondersteunende planfiguren, 

bijyoorbeejd beeldkwaliteitplannen of welstandsnota's 

Provjnciaa[ tyelejd (Zuld-Holland) 

Streekplan Zuid- In het streekplan formuleert de provincie een samenhangende visie op de mimtelijke ontwikkeling van fiet 

Holland Oost (2003) streekplangebied. Het plan moet hand genoeg zijn om de voorgestane ontwikkeling gestalte te kunnen 

geven. Het moet echter ook flexit>el gerxieg zijn cxn in te kunnen spelen op de ac^aliteit. Het 

streekplangebied Zuid-Holland Oost bestaat uit een (X)mbinatte van grootsctialige op>en gebieden waar de 

grondgebonden veehouderij de txjventoon voert en meer kleinschalige gebieden die naast een functie voor 

de landtmuw veel natuuriijke, waterstaatkundige, recreatieve, landschappelijke en cultuurtiistorische waarden 

kennen. 

Voor fjet plangebied relevante beleidsuitspraken: 

Het gebied van Nieuw-Lekkeriand tot Lexmond is aangewezen als A+ gebied. Behoud van dit open 

landschap vanuit cultuurhistorie en natuur (weidevogels) is van groot tielang. In de uiterwaarde ligt een 

gebied van 445ha tiegrensd In het kader van de subsidieregeling natuurtïeheer. 

In het plangebied liggen de tieschermde ctorpsgezichten Ameide, Nieuwpcxirt en Lexmond. 

De Cultuurhistorische Waanjekaart van de provincie toont aan dat het gebied van Kinderdijk tot Nieuwpoort 

een redelijke hoge vtraarde heeft. Bij de uitwerking van de dijkverstericing dient rekening gehouden te worden 

met de cultuurtiistorische waarde toegekend aari cfe dijk en het omliggende landschap. 

Het Provinciaal Het Provinciaal Vericeers- en Vervoersplan t»evat de provirretale twieidslijnen voor de verkeers- en 

Verkeers- en vervoersproblematiek van de provincie Zuid-Holland. Reizigers en goederen staan daarbij centraal. 

Vervoersplan (2004) nfrastructuur vormt de verbindende schakel tussen de Icx^ties waartussen mensen reizen. Deel A omvat de 
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algemene visie. In deel B wordt een uitwericing gegeven 

van deze visie en is een uitvoeringsprogramma opgencxnen waarin richfing wordt gegeven aan het 

provinciaal investerings- en wericprogramma. Capaciteitsvermiming op langere temiijn op de A27 lijkt niet te 

vermijden. De tielasting van het wegennet in de Alblassenvaard op de huidige vi/egenstrucfijur wordt nu al te 

* hoog geacht. Afleiding van de vericeersdmk naar de Al 5 nrK)et het gebmik meer in overeenstemming 

brengen met het karakter van deze wegen in relatie tal hun landettjke cxngeving. 

Voor het plangebied relevante beleidsuitspraken: 

De mogelijkheden van het vervoer van goederen over water moeten optimaal worden tjenut. 

Zoveel mogelijk benutten van de mogelijkheden die aan het water gelegen t>edrijfskavels voor de 

ontwikkeling van het goederenvervoer bieden. 

Tfians varen circa 45 fiets-Aroetveren in Zuid-Holland. In het Reisplan 2001 en het Provincial Verkeer- en 

Vervoerplan 2004 zijn een vijventwintigtal nieuwe veren dan wel uitbreiding van de dienstregeling van 

Isestaande fiets-Zvoetveren opgenomen. 

De Provinciale In de Provinciale Wcxxivisie 2005-2014 wordt het provinciale volkshuisvestingsbeleid tot 2014 geschetst. In 

Woonvisie (2005) de woonvisie wordt de gewenste woningbouwpnxluctie weergegeven. Daamaast vHxden de uitgangspunten 

voor het volkshuisvestingsbeleid geformuleerd. 

Voor het planget}ied relevante beleidsuitspraken: 

In de regio Alblassenwaanj - Vijfheerenlanden wordt in de pericxle 2005 - 2009 gestreefd naar een 

vervanging en toevoeging van ca. 2700 woningen. De regionale wcwnvisie specificeert dit naar aantallen per 

gemeente. Voor gemeenten waarbinnen het plangebied ligt komt dit neer op: Zederik 641 en üesveld 550. 

Deze aantallen zijn echter niet naar locaties toegedeeld. Directe consequenties vcxir de dijkversterking 

blijven dan cxik uit. 

De wcxHivisie is een sec:torale nota met voomamelijk pnjgrammatisch en thematische beleidsuitspraken. De 

beleidsuitspraken_relevant_TOor de dijkversterkinc|_zj[r2 claarom zeer beperkt. 

Regels voor Ruimte De nota Regels vcwr Ruimte (die geldt vanaf 1 januari 2007) vormt met de streekplannen het 

(2005) beoordelingskader van Gedeputeerde Staten vcxir mimtelijke plannen. Deze nota bevat tevens tieleidsregels 

voor de goedkeuring van mimt^ijke plannen. De beleidsregels van de nota spitsen zich toe op een vijftal 

thema's: Economie, Motiiltteit en Samenleving, Landelijk getHed, Milieu, Water en Cultureel Erfgoed. 

HienDnder volgt een opsomming van relevante uitgangspunten die de provincie zal hanteren tiij het toetsen 

van dijkversterkingsprojecten. 

Voor het plangebied relevante beleidsuitspraken: 

In de nota ckiet de provincie uitspraken over de volgende thema's: Landschap en Recreatie, Milieu, Water en 

Cultureel Erfgoed. 

De Beleidsnota De Beleidsrxita provinciale vaarwegen en scheepvaart legt een reeks van beleidsuitgangspunten vast ten 

provinciale tiehoeve van het technisch en nautisch tieheer van de vaarwegen die in beheer zijn bij de pnavincie 

vaarwegen en Zuid-Holland, tn het Proviruiaal Vericeer- en Vervoerplan 2002 - 2020 zijn de beleidslijnen en ambitie voor 

scheepvaart (2006) de '̂ 330yefl.eO_besch''even- Deze tieladsr>ota provirxjiale vaarwegen vormt daarvan de uitwericing. 



Beleidsnota's Korte omschrijving inhoud 

Voor het plangebied relevante beleidsuitspraken: 

Natuurvriendelijke oevers zijn voorzien daar vraar minder t>eroepsvaart wronjt venwacht. Dat biedt ook de 

gelegenheid geplande ecologische zones te faciliteren. 

Op basis van de BRTN-kaart (Beleidsvisie Recreatie Toen/aart Nederiand) die de hoofdroutes aangeeft vcxir 

zeil- en motortioten, kan op termijn een provinciaal netweric van vaarwegen inzichtelijk worden gemaakt 

Aandachtspunt is eveneens het creëren van alternatieve routes voor de recreatievaart op die trajecten waar 

de intensiteit van de_rec_r_e_atievaart en de_beroepsvaart te groot is. 

Het Fietsplan (2008) Het Fietsplan geeft de ambitie van de provincie weer t.a.v. het fieteverkeer. Het ptan omvat tevens een 

overzicht van bestaande regionale fietsroutes en nieuw te ontwikkelen fietspaden, -tunnels en viaducten en 

bijtiehorende bouwwerken. 

Voor het f^angebied relevante beleidsuitspraken: 

Delen van de dijk vormen onderdeel v^ i provinciale fietsptaden. Delen van de dijk zijn onderdeel van een 

regionaal fietsroutenetweric. 

Beleidsplan Milieu en Met het Beleidsf^an Groen, Water en Milieu (2006) streeft de provincie Zuid-Holl^id naar een duurzame 

Water 2006-2010 ontwikkeling en een gezond, groen en veilig Zuid-Holland waar mensen willen vronen, werken en recreëren 

(2006) en wraar bedrijven zich willen vestigen en willen investeren. Het tieleidsplan geeft op een groot aantal 

OTKJerwerpen vallend binnen de thema's Groen, Water en Milieu hun ambities, de stand van zaken en de 

meettiare doelen weer. Voor dit onderzoek is een beperict aantal onderwerpen van toepassing op het 

plangebied. Deze ondenwerpen komen in de andere tieleidsnota's aan Ixid. Het onderdeel vrater zal in 2010 

vervangen wonJen door het Waterplan waarvan het voorontwerp sinds december 2008 gereed is. 

Voor het plangebied relevante t>eleidsuitspraken: 

Er zijn geen relevante beleidsuitspraken in de nota anders dan vernield bij de overige beleicisnota's 

Ontwerp De provincie ontwikkelt een integrale stmctuurvisie voor de mimtelijke ordening in Zuid-Holland. In deze 

Stmctuurvisie (2009) stnjctuunflsie - genaamd Visie op Zuid-Holland - Iseschrijft de provincie haar doelstellingen en geeft zij haar 

kijk op de mimtelijke ontwikkeling tot 2040. Deze visie zal het streekplan Zuid-Holland Oost vervangen. 

Aangezien het een ontwerp betreft is het document nog in ontwikkeling en hebben de beleidsuitgangspunten 

nog geen definitieve statijs. 

Voor het plangebied relevante (cx)rKXpt)beleidsuitspraken: 

Het plangebied maakt onderdeel uit van Het nationale landschap Groene Hart. 

!è?JP^V}?i'.}h ̂ t e / d (Ufsyeld en Zederik) 

Stmctuunnsie In de structuurvisie van üesveld wordt een duurzame leeftiare gemeente nagestreefd, waarin de mimtelijke 

gemeente Liesveld kwaliteiten van het iar>delijk karakter versterict worden. Er worctt specifiek energie gestoken in het versterken 

van de eigen identiteit van de kemen, een hechte sociale structuur, een bloeiend verenigingsleven, een 

redelijk gevarieerd winkelaanbod, voldoende basisonderwijs en een sterk tiedrijfsleven. In de stmctuurvisie 

wordt aangegeven dat deze nauw aansluit op de region^e stmctuurvisie van de Alblassenwaard-

Vijfherenlanden waar de gemeente onderdeel van uit maakt. 



Beleidsnota's Korte omschrijving inhoud 

Voor het plangebied relevante (conceptjbeleldsuitspraken: 

Integrate kwaliteitsvertïetering rivieroever (water, recreatie, natuur en s^ecrtieve woningbouw) 

Transfonnatie naar water, natuur, amfibisch wonen 

Bevortiering ckiorstroming • verbetering ontsluiting 

Ontwikkeling larxlgoederenzortó 

Realisering groene overgangen 

Verstericing waterrecreatie 

Slot l.angerak zichtt>aar maken 

Respec:teren molenbiotcxip 

BetKHJd cultuurhistorisch karakter en doorzichten dijken + uitplaatsen milieuhinderiijke bedrijven 

Behoud Waardevol Dijkwiel 

Opheffen verkeersknelpunt Nieuwpoort 

Voorontwerp De gemeente Zederik wil een omslag maken van een lieheergerichie gemeente naar een 

structuurplan Zederik ontwikkelingsgerichte gemeente. Hiertiij staat het behoud van de hoge lar>dscfiapskwaliteiten met een sterke 

agrarische se<:tor voorop. 

De gemeente constateert dat de afgelopen jaren op het getiied van wonen en werken te weinig van de grond 

is gekomen. Om nu een goede visie te maken wordt verder gekeken dan de termijn van het provinciale 

streekplan. Tevens slurt de structuurvtsie aan t>ij de gezamenlijke regionale visie voor Alblasserwaard en 

Vijfherenlanden. 

Beleid specific van belang voor de dijkversterking: 

• Verstericing robuuste ecologische vertiinding 

• Behoud waardevol landschapspatroon 

• Aanleg / renovatie passantenhaven 

• Ontwikkelingspotentie na verplaatsing bedrijven 

• Mogelijke woningbouw na 2020 

• Zoekgebied watertjerging 



Bijlage 

10 Constructies ter verbetering van de macrostabiliteit 



Onzelfstandige constructies 

Damwand 

Een beproefde techniek Is het aanbrengen van stalen damwancJen in de grond. 

Figuur blO.1 Damwand als constructie, links schematisch, rechts aanbrengen bij dijkversterking Nederlek 

Een damwand kan ook gekozen worden om een functiescheiding aan te brengen, bijvoorbeeld 

indien bebouwing op of bij de dijk aanwezig is en aan de bebouwing geen waterkerende functie 

toegekend kan worden. 

Bij toepassing van een in lengterichting ononderbroken damwand kan deze ook als kwelschenn 

functioneren (zie figuur 5.8 in paragraaf 5.3.3). 

Invloed constructie op grondwaterstand. 

Door het aanbrengen van een in lengte richting dooriopende constmctie ontstaat een voor water ondoordringbare 

barrière in de dijk. Dat zorgt ervoor dat de grondwaterstanden In de directe natiijheid van de dijk worden beïnvtoectt. 

Dit kan consequenties hebben voor aanwezige tietxiuwing. Om beïnvloeding van de grondwaterstand te 

vcxiricomen zijn sommige constmcties, zoals de hiertxiven beschreven damwanden, aan te brengen met 

onderbrekingen. Hierdoor wordt het effeĉ t voorkomen. Bij arxJere constmcties (zoals een diepw^id of combiwand) 

of als de constnjctie ook piping moet vooricomen is het tjeïnvloeden van de grondwaterstand niet te vooriccxnen en 

moet de invloed waar mogelijk vi/orden beperkt en in elk geval worden meegenomen in de afweging. 

Mixed in Place 

Mixed in Place (MiP) is een innovatieve grondvert^eteringstechniek waarbij de stabiliteit van de 

dijk wordt verhoogd door middel van gestabiliseerde grondkolommen vanuit het binnentalud 

schuin in de slappe grond tot in het Pleistocene zand. De grondkolommen ontstaan door 

bindmiddel (onder andere cement) te vermengen met de aanwezige grond. Deze blokken leveren 

weerstand tegen afschuiven door te functioneren als een soort 'steunberen' die op regelmatige 

afstand van elkaar in de dijk staan. De MlP-methode is in principe uitvoerbaar op elke dijkvorm 

op slappe klei- en veenlagen. 



Figuur b10.2 Mixed in place, links schematisch, rechts praktijkproef traject Kinderdijk -

Schoonhovenseveer 

Dijkdeuvels 
Een dijkdeuvel bestaat uit een buis voorzien van een omhullende kous volgepompt met 
cementbentonlet. De buis wordt schuin in de slappe ondergrond geplaatst tot enkele meters in de 
vaste ondergrond (het Pleistocene zand). De afschuivende dijk wordt dcwr de dijkdeuvels 
gefixeerd aan de draagkrachtige ondergrond. De methcxle 'dijkdeuvels' is bedoeld voor elke 
dijkvorm bestaande uit zand, stijve dijkenklei en slappe klei. 

Figuur b10.3 Dijkdeuvels, links schematisch, rechts praktijkproef traject Kinderdijk - Schoonhovenseveer 



Praktijkproef innovatieve technieken 

Recent is er een praktijkproef met innovatieve technieken uitgevoerd in het naastliggende traject Kinderdijk -

Schoonhovenseveer. Hierbij zijn op enkele locaties de technieken "Mixed in place" en "dijkdeuvels" getest. De 

resultaten van deze proef zijn rxig niet uitgewerict. Wel is gebleken dat er nog wat fiaken en ogen kleven aan de 

toepassing van de onderzcx:hfe technieken. Het waterschap laat de proefneming voor deze twee metfroden nu 

verder evalueren en zal in de m.e.r.-fase tiesluiten of en hoe deze nieuwere methoden in de planvonning verder 

worden betrokken. 

Dijkvemageling 

Dijkvemageling bestaat uit het verankeren van het grondmassief door toepassing van 

trekelementen met een groutomhulling. Dijkvemageling resulteert in een grotere sterkte tegen 

afschuiving, waarbij de nagels vooral op trekkracht worden belast. Dijkvemageling is toepasbaar 

op elke dijkvorm en bij dijken bestaande uit zand, stijve dijkenklei en slappe k l ^ . 

attail taOng en geatcjoM 
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Figuur b10.4 Dijkvemageling schematisch 

Dijkvemageling is in de Nederlandse praktijk in dijkversterkingen nog niet getest. Het toepassen 

van Dijkvemageling wordt daarom niet als volwaardige maatregel meegenomen in de m.e.r-fase. 

Korte damwand 

Bij de korte damwand wordt in de ondergrond waar de grond wil afschuiven een damwand 

aangebracht die het afschuiven moet voorkomen. Voordeel ten opzichte van de meer standaard 

toepasbare damwanden is dat er veel minder staal nodig is, de methode is dus goedkoper. De 

korte damwand is in de praktijk nog niet getest. De korte damwand is vooral effectief waar 

opdrijven (zie de beschrijving van het faalmechanisme macrostabiliteit in paragraaf 2.6) in grote 

mate bijdraagt aan onvoldoende stabiliteit. Voor het nu te versterken traject blijkt opdrijven veelal 

niet maatgevend. Het toepassen van de korte damwand wordt daarom niet meegenomen in de 

m.e.r.fase. 



Figuur b10.5 Schematische weergave korte damwand 

Zelfstandige constructies 

Diepwand 
Bij het aanbrengen van een diepwand wordt in de dijk een dikke betonnen muur gebouwd, 
versterkt met stalen wapening. Vtxir een diepwand wordt eerst de grond diep uitgegraven met 
een smalle grijper. Het ontstane gat wordt gevuld met een bentonietmengsel om te voorkomen 
dat het instort. Daama wordt het staal om het beton te wapenen en vervolgens het beton 
aangebracht, het bentoniet en de vrijkomende grond moeten worden afgevoerd. 

Combiwand 
Bij het aanbrengen van een combiwand wordt een soort van damwand aangebracht. Het verschil 
met een "normale" damwand is dat er elke paar meter een grote ronde stalen buis in de grond 
wordt aangebracht die ervoor zorgt dat de combiwand zo sterk en stijf is dat hij niet hoeft te 
worden voorzien van verankering en dat hij zonder het dijklichaam als watericering functioneert. 

Kistdam 
Bij het aanbrengen van een kistdam wordt in de kruin van de dijk, aan weerszijden van de weg, 
een damwand aangebracht. Deze damwanden worden onder de grond met ankerstangen met 
elkaar vertx>nden. Hierbij is een van de damwanden de kerende constructie en de andere 
damwand fungeert als ankerscherm. 



Figuur b10.6 Schematische weergave diepwand / combiwand, kistdam en keermuur 



Bijlage 

11 Overzicht bestaande constructies in het traject 



Deeltraject 

1. Veersedijk 

2. Nieuwpoort 

4. Langerak-Oost 

8/9. Langerak - Lekdijk / 

lekdijk 

9. Lekdijk 

10/11. Tienhoven-West / 

Tienhoven-Kem 

11. Tienhoven-Kem 

12. Tienhoven - Ameide 

13. Ameide-Kem 

16. Sluis 

19. Achthoven-Noord 

19/20. /Vchthoven-Noord / 

Acfithoven 

20. Achthoven 

Locatie 

AW247+058 

AW252+170 - AW252+192 

AW252+192 

AW253+310 - AW253+340 

AW256+199 - AW257+19 

AW260+060 - AW260+74 

AW278+110 - AW279+100 

AW282+120 - AW283+155 

tpvAW283+105 

AW287+045 - AW287+140 

AW287+156 - AW288+012 

AW288+020 - AW288+052 

AW290+000 - AW291-1-065 

tpvAW295+019 

VY0O+022-VYOO+175 

tpvVY015+150 

VY15+191-VY16+011 

VY16+015-VY16+050 

tpvVY 16+075 

Type 

Vurenhouten palen 

Keermuur binnentalud 

Coupure 

Steenen Beer 

Erosieschem 

Erosiescherm 

Kwelscherm 

Erosieschenn 

Stabiliteitsscherm 

Erosiescherm 

L-wand om NH-keric 

Erosiescherm 

Kwelscherm 

Keermuur 

Keermuur 

Kwelscherm 

Erosiescherm (tniitenkmin) en keermuur (binnenteen) 

Erosiescherm 

Erosieschenn 


