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1 Inleiding 

Voor u ligt de bijlage bij de projectnota/MER voor de verbetering van de waterkering in 
het zuidelijk gebied van de Afgedamde Maas. 

De bijlage bevat meer specifieke informatie over de dijken dan de projectnota/MER zelf. 
Ook is de informatie anders gerangschikt. Daar waar de projectnota een opbouw heeft 
per thema (bijvoorbeeld "landschap" of "natuur"), vindt u in deze bijlage aile thema's bij 
elkaar, maar beperkt tot een dijksectie. Dat heeft weer het voordeel dat u een beter 
overzicht krijgt per locatie. 

De bijlage is sterk toegesneden op de belangrijkste uitgangspunten voor het project. De 
dijken moeten aan de veiligheidsnormen gaan voldoen. Er staat in deze bijlage dus 
beschreven hoe en waarom de dijkhoogte, de taludstabiliteit en onderhouds
mogelijkheden verbeterd moeten worden. 
Aan de andere kant was een belangrijk uitgangspunt de landschappelijke, natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden te sparen. De bijlage besteedt dan ook veel aandacht aan juist 
deze waarden. 

In hoofdstuk 2 treft u een algemeen overzicht aan van de belangrijkste maatregelen die 
moeten worden getroffen om aan de uitgangspunten van het project tegemoet te komen. 

In hoofdstuk 3 staan die dijksecties beschreven waaraan de belangrijkste ingrepen 
plaatsvinden. Dat zijn de ingrepen die de taludstabiliteit voldoende moeten maken en, in 
een sectie voor voldoende hoogte zorgen. 

In hoofdstuk 4 staan maatregelen beschreven die relatief beperkt zijn. 

f'mjcctnota/IViER Afgeclamclc lViaas/bijlagc 5 





2. Aigemene beschrijving noodzakelijke 
d i j kverbeteri ngen 

Rivierdijktalud moet erosiebe

stendig zijn am de krachten van 

golvend water en meegesleurd 

vuil te weerstaan 

2.1 Verbeteringen ten behoeve van de stabiliteit van het buitentalud 

Het belangrijkste veiligheidsprobleem dat optreedt voor de oostelijke en westelijke dijken 
langs de Afgedamde Maas is de stabiliteit van de dijkhelling aan de rivierzijde. Deze 
stabiliteit is in de situatie met de nieuwe keersluis lO'n 10 a 20 procent te laag. Tijdens 
een hoogwater dringt het rivierwater in het grondlichaam van de dijk . De grondkorrels 
drukken daardoor minder stevig op elkaar, waardoor moten grond de neiging hebben om 

weg te glijden.Tijdens een hoogwater zal dat aan de rivierzijde niet gebeuren doordat het 
rivierwater tegendruk biedt. Ais nu het hoogwater snel zakt heeft het grondwater nog 
niet de tijd gehad om rustig uit de dijk weg te vloeien. De tegendruk van het rivierwater is 
dan weg en delen van de dijk zouden dan kunnen afglijden. Op zich is er dan geen direct 
gevaar, tenzij er snel weer een nieuwe hoogwatergolf voigt. Ais het talud dan nog niet 
gerepareerd is, bestaat er wei direct gevaar voor het falen van de dijk. 

Om dit probleem te verhelpen zijn er twee maatregelen mogelijk: 
1. Het flauwer maken van het dijktalud . 

Van nature heeft een flauw talud minder de neiging om af te gliiden dan een steil 

talud. De taluds van de diiken van de Afgedamde Maas ziin extreem steil. Daarvan is 

op een aantal plaatsen berekend dat ze na extreme hoogwaters kunnen afschuiven. 

Deze instabiliteit kan worden tegengegaan door de taluds flauwer te maken. 

2. Het aanleggen van een buitenberm. 
Als het talud een te sterke neiging tot afgliiden vertoont kan men dat ook verhelpen 

door tegendruk te bieden. Als men nu onderaan het talud een hoop grand legt, in 

vaktermen een "buitenberm ", houdt die hoop grand het buitentalud als het ware 

tegen. 

Langs de Afgedamde Maas speelt de instabiliteit van het dijktalud aan de rivierzijde een 
rol op de strekkingen die zijn genummerd van V1 tot en met V7. 

2.2 Verbeteringen ten behoeve van betere onderhoudsmogelijkheden 

Erosiebestendigheid 

Voor de dijken langs de Afgedamde Maas is geconstateerd dat de kleilaag op de taluds 
aan de rivierzijde van de dijk erg veel zand bevat, in vaktermen klei van de categorieen 2 
en 3. Daarbij komt nog dat de grasmat geen goede doorworteling en veel kale plekken 
vertoont. Dat betekent dat het dijktalud tijdens hoogwater kan worden aangevreten door 
golfwerking. Het golvende water krijgt door het ontbreken van een goede grasmat 

gemakkelijk vat op de ondergrond en die ondergrond is dan weer niet samenhangend 
genoeg. Een goede kleisoort lOU dat wei zijn. Men heeft zo dus geconstateerd dat de 
dijken van de Afgedamde Maas niet voldoende erosiebestendig zijn. 

Er zijn nu weer twee mogelijkheden om te zorgen dat de dijk wei erosiebestendig wordt. 

1. Het vervangen van de slechte kleilaag door een kleisoort van de categorie 1. 

Dit zou betekenen dat over de gehele lengte het diiktalud aan de rivierziide ongeveer 
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Gazonbeheer 

Extensieve beweiding 

een meter moet worden afgegraven, en de grand moet worden afgevoerd, waarna 

nieuwe, erasiebestendige klei moet worden aangebracht. 

2. Het zorgen voor een goede grasmat. 
Onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen heeft 

aangetoond dat een goed doorwortelde en gesloten grasmat op zich al voldoende 

erosiebestendig is. De kwaliteit van de afdekkende kleilaag is dan feiteliik niet meer 

van belang doordat de sterkte van die laag nooit wordt aangesproken: het gras biedt 

de weerstand. 
De diiken langs de Afgedamde Maas hebben het in zich om een goede grasmat te 

kriigen, mits de taluds goed worden beheerd en onderhouden 
Het huidige beheer kenmerkt zich vooral door te intensieve beweiding, of met andere 

woorden, er lopen te veel schapen of ander vee op de diik, waardoor de bemesting te 

sterk is en er veel kale looppaden ontstaan. Onderhoud van de grasmat is lastig en 

duur doordat de steile taluds moeiliik toegankeliik ziin. 

Voor de Afgedamde Maas is geconstateerd dat het aanbrengen van een geheel nieuwe 
erosiebestendige kleilaag een onaanvaardbaar strenge ingreep zou zijn met teveel 

negatieve effecten op de omgeving. 
Er is dus voor gekozen om de kleilaag te laten voor wat die is en te gaan zorgen voor een 

goede grasmat. Een goede grasmat vereist weinig of geen bemesting, extensieve 
beweiding, goede bezonning en maaien met afvoer van maaisel am verstikking te 
voorkomen. 

Beheers- en onderhoudsmogelijkheden 
In het voorgaande is geconstateerd dat beheer en onderhoud van de dijken moet 
veranderen am de erosiebestendigheid te garanderen. 

Ter plaatse van de huizen en tuinen zal het waterschap instemmen met het zogenaamde 
gazonbeheer. Dat vereist geen ingrijpende maatregelen die tot dit dijkverbeteringsplan 
zouden moeten horen. 

Op de landelijke strekkingen dient wei een behoorlijk aantal maatregelen te worden 
getroffen am een goede grasmat in de toekomst te kunnen garanderen. 

• Allereerst moet ervoor worden gezorgd dat bomen en struiken worden verwijderd; 
deze onttrekken teveel water en licht, zodat op die plaatsen nooit een goede grasmat 
ontstaat. Tevens vormen zij een obstakel voor maaimachines. Daarnaast is men er 
altijd voor beducht dat bomen juist tijdens een hoogwater omvallen door een 
combinatie van wind en verweking van de grand. De grond komt dan bloat te liggen 
voor de eroderende werking van het rivierwater. 

• De beweiding van de taluds moet worden geextensiveerd, of wei de waterschappen 

moeten bijvoorbeeld afspraken maken met de pachters dat er niet teveel vee op de 
dijk graast. In het algemeen zal het zo zijn dat de waterschappen 
onderhoudsovereenkomsten zullen sluiten in plaats van pachtcontracten. Daardoor 
behoudt het waterschap meer invloed op de onderhoudstoestand van de dijk. 

• Om het onderhoud effectief te kunnen uitvoeren is het gewenst dat de waterschappen 
over een substantiele lengte van de dijken machinaal kunnen maaien en het maaisel 
kunnen afvoeren. In het algemeen kan dat niet vanaf de weg op de dijk plaatsvinden. 
Het onderhoud is nu juist onderaan het talud nodig. 
Een goede mogelijkheid tot machinaal onderhoud wordt geboden door een 
onderhoudsstrook. Om machines daar behoorlijk te kunnen laten rijden dient deze 
ongeveer 4 meter breed te zijn en redelijk droog te liggen. Een verharding is niet 
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nodig. Wei zijn op een aantal plaatsen op- en afritten nodig om toegang tot de strook 
vanaf de dijk te bieden. 

Daar waar een onderhoudsstrook niet gewenst is om bijvoorbeeld landschappelijke 
redenen is een talud van 1:3 of flauwer een alternatief om machinaal onderhoud nog 
mogelijk te maken . 

De vormgeving van het beheer en onderhoud van de dijk in de toekomst gesch iedt 
volgens een bepaalde werkwijze. Deze werkwijze kent de volgende stappen: het 

beheersplan, het toedelingsplan en onderhoudsovereenkomsten. Deze stappen worden 
hieronder toegelicht. 

Beheersp/an 
Tegen het einde van de uitvoering wordt een beheersplan ontwikkeld waarin wordt 
aangegeven waar en hoe, langs de dijk, de verschillende beheersvormen van 
natuurtechnisch beheer worden ingevuld. Er zijn drie vormen van natuurtechnisch 
beheer mogelijk: 
- maaien en afvoeren van het gras/hooi; 
- extensief beweiden met schapen en/of jongvee; 
- een maaibeurt met nabeweiding in het najaar. 

Ter plaatse van bebouwing is een natuurtechnisch beheer van dijktaluds in een aantal 
gevallen moeilijk realiseerbaar (aangrenzend aan tuinen, gazons). In dat geval kan het 
beheer ingevuld worden middels aanwonendenbeheer, in de vorm van bijvoorbeeld : 

Gazonbeheer 
De keuze van de beheersvorm wordt bepaald door een groot aantal factoren . Zo speelt 
de kwaliteit van de ondergrond een rol in de mogelijk te ontwikkelen interessante 
vegetaties. Daarnaast zijn ook van belang: de ligging (bijvoorbeeld binnen of buitendijks 
en noord- of zuidhelling), het hUidige gebru ik, de vorm en omvang van de 
dijktechnische ingreep, de voedingstoestand en de nu aanwezige waardevolle 
vegetaties. De keuze van de beheersvorm wordt, goed beargumenteerd, vervat in het 
beheersplan. Dit beheersplan wordt vastgesteld door de dijkstoel. 

Vervolgens worden er beheersvakken gemaakt. Deze beheersvakken worden, waar 
mogelijk, van afrit tot afrit gelegd om deze van weerszijden toegankelijk te maken en als 
zodanig het beheer zo praktisch mogelijk in te richten . Aan het begin van het perceel 
kan met een machine de onderhoudsstrook worden bereikt en aan het einde van het 
perceel weer worden verlaten . Dit maakt keren op het talud of de onderhoudsstrook 
overbodig. Deze beheersvakken worden in principe ingericht over grotere lengte om 
zodoende het beheer praktisch beter uitvoerbaar en tevens goedkoper te maken. 

Toedelingsp/an 
Tegen het einde van de uitvoeringsperiode wordt het toedelingsplan gemaakt. Hierin 
wordt aan de hand van eigendommen, onderhoudscontracten uit het verleden en 
verzoeken tijdens de grondverwerving, de volgorde van uitgifte bepaald . Deze volgorde 
kent een bepaalde rangorde. De partij met de langste/hoogste rechten komt het eerste 
aan bod. Deze rangorde is globaal als voigt: 

1. de voormalige gebruiker/pachter; 
2. de voormalige eigenaar, indien niet gebruiker; 
3. de aanliggende gebruiker/pachter; 
4. de aanliggende eigenaar indien niet gebru iker; 
5. overige ge·interesseerden. 

Kleine overhoeken of stukken die in beheer niet rendabel zijn door bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van kunstwerken of harde taludbekledingen zullen in beheer en 
onderhoud blijven bij het waterschap . 
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Onderhoudsovereenkomsten 
Om het beheer vast te leggen lOals dit is beschreven in het beheers- en toedelingsplan, 
worden er tussen het waterschap en de diverse gebrui ke rs onderhoudsovereenkomsten 
afgesloten. In deze overeenkomsten is opgenomen dat de looptijd een jaar bet reft, maar 
dat bij een goede uitvoering van het onderhoud de overeenkomst stilzwijgend met 
steeds een jaar zal worden verlengd. De afspraken ten aanzien van de beheersvorm zijn 
ook opgenomen in deze overeenkomst. De hoofdlijnen voor de verschillende 
behee rsvormen zijn : 
- maaien en afvoeren van het gras/hooi: 

- maaien dient tweemaal per jaar plaats te vinden: maaibeurt 1: tweede 
helft juni en maaibeurt 2: tweede helft augustus/eerste helft september; 

- geen bemesting of onkruidbest rijdingsmiddelen. 

- extensief beweiden met schapen en/of jongvee: 
- beweidingsperiode: 15 april tot 1 oktober; 
- maximaal 10 schapen of 3 stuks jongvee per hectare; 
- na afloop van de beweiding eventuele ontstane ruigtes maaien; 
- geen bemesting of onkru idbestrijdingsmiddelen; 
- plaatsi ng en groat onderhoud aan rasters geschied door het waterschap; 
- dagelijks onderhoud aan raster geschiedt door gebruiker. 

- een maaibeurt met nabeweiding in het najaar: 
- maaien dient eenmaal per jaar plaats te vinden in de tweede helft van juni; 
- beweidingsperiode : augustus/ september/oktober; 
- maximaal 10 schapen of 3 stuks jongvee per hectare; 
- na afloop van de beweiding eventuele ruigtes maaien; 
- geen bemesting of onkru idbest rijdingsmiddelen; 
- plaat sing tijdelijke rasters door gebruiker. 

- aanwonendenbeheer: 
- specifieke afspraken over beheersvorm met aanwonenden; 
- geen bemest ing of onkruidbestrijdingsmiddelen; 
- indien van toepass ing: 
- plaatsing van rasters afhankelij k van specifieke afspraken; 
- dagel ijks onderhoud aan eventueel raster geschiedt door gebru iker. 

Rasters 
In de meeste gevallen worden er rasters op de nieuwe eigendomsgrens geplaatst tussen 
het waterschap en de aangrenzende eigenaar. In het geval dat een beheersvak beweid 
zal worden wordt er op de kruin oak een raster geplaatst. Het plaatsen van rasters op 
de kruin van de dijk kent echter restricties. Er mag hooguit aan een zijde van de kruin 
een raster staan omdat het dubbelzijdig plaat sen van rasters de verkeersvei ligheid van 
de dijk verm inderd en tevens de natu urlijke en landschappelij ke waarde aantast. 

De Afsluitdijk, rechts de 2.3 De Afslu itd ijk 
Waalzijde, waar eventueel een 

tuimelkade had kunnen kamen. De dijken langs de Afgedamde M aas zijn door de mogelijkheid om met de kee rsluis het 
Er is vaar gekazen de hele dijk peil te behee rsen allemaal hoog genoeg. Aileen de Afsluitdijk bij And el moet het bekken 

met weg te ve rhagen van de Afgedamde Maas afschermen van hoge waterstanden op de W aal. Deze dijk is 
daarvoor te laag en moet worden verhoogd. 

Voor deze verhoging zijn voor deze dijk twee mogelijkheden: 
1. De aanleg van een lOgenaamde tuimelkade aan de Waalzijde. 

De Afsluitdiik keert hoogwater aan de Waalziide. Indien nu aan die kant een smalle 

diik aan de Waalziide van de diikkruin wordt aangelegd is er in beginsel een goed
kope verhoging te realiseren, waarmee de Maasziide van de diik onaangeroerd zou 
bliiven. Door de aanleg van de hoogwaterkering aan de zuidziide van de Wilh elmina
sluis en een nieuwe brug over de sluis, moet een groot gedeelte van de weg en Maas
ziide van de diik toch worden verlegd, daardoor is er nog een tweede mogeliikheid. 
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Onderhoud vanaf de bovenkant 

2. Integrale of we I vierkante verhoging van de dijk. 

De weg moet vanaf zijn huidige niveau ter plaatse van de aansluitingen met de dijken 

van het hoogheemraadschap aan de westzijde en met die van het polderdistrict aan 

de oostzijde langzaam oplopen naar het niveau van de brug over de sluis (tot 

NAP+9, 10 mJ. Het is dus logisch dat het grondlichaam van de weg oak waterkering 

wordt. Aangezien deze aanpassing tach moet geschieden hoeven een tuimelkade en 

een vierkante verhoging niet zodanig in kosten te verschil/en dat daaruit de voorkeur 

op de tuimelkade zou val/en. 

Het hangt dus af van de positieve en negatieve effecten op de omgeving welke oplossing 

de voorkeur heeft. 

Het westelijk gedeelte van de Afsluitdijk tussen dijkpaal 1 en 4 beschermt het Land van 

Altena tegen hoogwater op het zuidelijke bekken van de Afgedamde Maas. Dit gedeelte 

van de dijk is hoog genoeg. 

2.4 Mitigerende maatregelen 

Negatieve effecten op de omgeving van dijkverbeteringsmaatregelen kunnen worden 

gemitigeerd . Met andere woorden, de dijkverbetering kan zo worden uitgevoerd dat het 

negatieve effect verzacht wordt. Een aantal van dit soort mitigerende maatregelen zit 

eigenlijk al standaard in het ontwerp. Aan andere maatregelen moet speciaal aandacht 

worden geschonken . De scheiding is met het beter worden van de dijkontwerpen in de 

loop der tijd niet goed meer aan te brengen. Voor de waterkering van de Afgedamde 

Maas lOU men kunnen zeggen dat de keuze voor de keersluis een grote mitigerende 

maatregel is om de negatieve effecten van dijkverbetering lOveel mogelijk te beperken. 

Hieronder voigt een opsomming van de mitigerende maatregelen die in dit project 

kunnen worden getroffen . 

• Toplaag wegzetten en weer terugbrengen na ingreep. 

Indien de toplaag van de bestaande taluds in de V-secties potentieel of actueel 

waardevol/e vegetatie bezit. kan deze laag bij taludverandering tijdelijk apart worden 

gehouden. Na taludverbetering wordt deze laag dan weer aangebracht. zodat de 

vegetatie bij een goed natuurtechnisch beheer zich binnen 3 tot 5 jaar kan herstellen. 

Op plaatsen waar deze potentie niet aanwezig is kan men kiezen voor aanbrengen 

van een zavelige, kalkrijke afdeklaag. Dit is overigens eerder een compenserende dan 

een mitigerende maatregel. 

van de dijk is moeilijk; maaien • Onderhoudsstrook niet bestraten, maar ook extensief beheren . 

op een strook onderlangs de dijk Door de onderhoudsstrook niet te bestraten, maar weI droog aan te leggen, wordt het 

is eenvoudiger en goedkoper mogelijk de strook deel te laten uitmaken van het aangrenzende buitendijkse gebied 

of te laten behoren tot het buitentalud van de dijk. Daardoor wordt er geen aparte 

weg gecreeerd onderaan het dijktalud. De strook kan dan zijn waarde behouden am 

bijvoorbeeld dierentrek langs de dijk mogelijk te maken. 

• Maaien na het groei-, bloei - en broedseizoen om negatieve effecten op 

vegetatiegroei, migratie en voortplanting van dieren te verzachten. 

Het natuurtechnisch beheer gaat ervan uit dat onderhoud bij voorkeur niet in die 

periode plaatsvindt. die belangrijk is voor de voortp lanting van plant en dier. 
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Verflauwing van het dijktalud 

maakt de strang smaller en 

minder levensvatbaar. 

Verbreding van de strang aan de 

andere zijde biedt nieuwe 

kansen voor de natuur 

2.5 Compenserende maatregelen 

Rekening houdend met het feit dat mitigerende maatregelen de negatieve effecten niet 

altijd voor 100% kunnen verzachten, blijft er altijd een gedeelte negatieve effecten 
bestaan. 
Verloren gegane natuurwaarden kan men bijvoorbeeld compenseren door op een andere 
plaats nieuwe mogelijkheden voor natuur te creeren. Verloren gegane "oude" waarden, 
bijvoorbeeld geomorfologische laten zich niet compenseren . 

Hieronder staat beschreven hoe de compenserende maatregelen voor resterende 
negatieve effecten van de dijkverbetering zijn ontworpen. 

• Strangen bij versmalling aan de dijkzijde door gedeeltelijke demping naar de rivierzijde 
toe waar nodig verbreden. 
Bii versmalling van de strang komt de levensvatbare doorstroming en oppervlakte in 

het geding. Verbreding naar de andere ziide ligt dan voor de hand. Oit compenseert 

ook de breedte die voor landschappeliik contrast interessant is. Zo bezien is de 

verbreding van de strang een compensatie voor natuur- en landschapswaarden. De 

geomorfologische waarde van de strang laat zich niet compenseren. In totaal gaat er 

5750 m2 strangoppervlak verloren. De compensatie gaat ervan uit dat tenminste 

deze lfde lengte oeverliin wordt teruggebracht. Oit resulteert in dit proiect in 

toevoeging van 8600 m2 strangoppervlak, dus 50 % overcompensatie. Oit gebeurt 

bii de diikpa len 203, tussen 214 en 216 en tussen 44 en 45. 

• Herinrichting strangen zodanig dat goede standplaats ontstaat voor de stroomdalflora, 
de moeras- en oevervegetaties. 
Bii de uitwerking van de verlegging van de strangen wordt ervoor gezorgd dat zii 

voldoende diep en breed ziin. Op deze wiize worden goede voorwaarden gecreeerd 
om natuurwaarden te herstellen of nieuwe te ontwikkelen. 

• Beplanting uit de strook van de teen tot NAP+4,00 m verdwijnt in de autonome 
ontwikkeling, gegeven de beheersvoornemens van de dijkbeheerder. 

• 

Oeze beplanting wordt in beginsel niet gecompenseerd. 

Beplanting die vo lgens dit dijkverbeteringsplan wordt verwijderd, wordt 
gecompenseerd, waarbij wordt gestreefd naar afwissel ing van kleinschalige en 

besloten delen met openheid en uitzicht. 
Oeze compensatie is dus niet een boom voor een boom, maar herplant wordt 

ingebracht via het landschappeliik inrichtingsplan, zodat waardevolle 

landschappeliike structuren kunnen worden geaccentueerd, waardoor 

kwaliteitsverbetering mogeliik is. Hierbii wordt gebruikgemaakt van de visie dat in 

de landschappeliike kwaliteit van het tota le diiktraiect het behoud en versterking van 

de ruimteliike varia tie belangriik is. Oit betekent dat op plaatsen waar de 

kleinschaligheid wordt aangetast door het verdwiinen van beplantingen, deze 

kleinscha ligheid wordt hersteld. Aanvullende beplanting, biivoorbeeld bii 

dorpskernen kan de kleinschalige variatie versterken. Op plaatsen waar openheid 

gewenst is wordt weggehaalde beplanting iuist niet gecompenseerd. Oit geldt 

biivoorbeeld voor komgebieden en voor uitzichten op de rivier. 
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• Verlagen van buitendijks maaiveld. 
Daar waar /aagge/egen natte vegetatie ver/oren gaat, i<an dit worden gecompenseerd 
door een ander gebied te vergraven, waardoor het maaive/d dichterbij het 
grondwater komt te /iggen en natte vegetatie weer moge/iji< wordt. Dit gebeurt 
bijvoorbee/d in dee/sectie 85 tussen dijkpaa/ 19 en 23 in het po/derdistrict Groot 
Maas en Waa/. 

2.6 Overzicht van de dijksecties en de verbeteringen volgens het 

voorkeursalternatief 

In deze bijlage staan die dijksecties in het gebied van de Afgedamde Maas beschreven die 
worden verbeterd, hetzij om de stabiliteit te verbeteren of de hoogte aan te passen, hetzij 
om beter onderhoud mogelijk te maken om de erosiebestendigheid te garanderen. 

De zogenaamde V-secties worden verbeterd vanwege onvoldoende stabiliteit van het 
buitentalud en onvoldoende erosiebestendigheid. Door de ingreep aan het buitentalud 
zijn de effecten op de omgeving van grater belang dan in de zogenaamde 8-secties. 
In deze 8-secties wordt onderaan de rivierzijde van de dijk een strook grond gereserveerd 
om met machines onderhoud te kunnen plegen. In veel gevallen betekent de ingreep niet 

vee I meer dan het verplaatsen van een hek rond agrarisch terrein. 
Om deze reden worden de V-secties uitgebreider beschreven. De 8-secties worden 

gegroepeerd beschreven en de informatie is veel minder gedetailleerd. 
De G-secties liggen binnendijks in het polderdistrict Groot Maas en Waal. Het 
polderdistrict koopt daar stroken grand aan om beter vat te hebben op de 
onderhoudsmogelijkheden. De strook wordt vrijgemaakt en via toeritten toegankelijk. De 
aankoop van deze straken heeft geen effecten op de omgeving en deze stroken worden 

verder niet beschreven. 

Van de V- en 8-secties staat de huidige situatie beschreven met de belangrijkste 
karakteristieken van de dijk. De beschrijving is beperkt tot die onderdelen waar de 
verbetering volgens het voorkeursalternatief een bepaald effect op heeft. 

Dan voigt een korte vermelding welke verbetering noodzakelijk is. Het hoe en waarom 
van de dijkverbetering staat beschreven in hoofdstuk 1 en wordt niet per dijkstrekking 

herhaald. 

De belangrijkste effecten van de verbetering volgens het voorkeursalternatief staan 
beschreven en er staat vermeld in welke zin aan mitigatie is gedacht en hoe er eventueel 
wordt gecompenseerd. 

Huidige situatie en effecten zijn voor de milieueffectrapportage meer in detail onderzocht 
dan in deze bijlage beschreven. Deze informatie kan gevonden worden in het document 
"Deelnota Dijkverbetering". Deze deelnota is opvraagbaar. 
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Dijkpaal Beheerder Sectie Verbetering 

203-205 GMW V1 buitentalud verflauwen tot 1:3 , geen onderhoudsstrook 

213 -220 GMW V2 buitentalud verflauwen tot 1:3, overgaand in 1 m brede berm 

220-229 GMW V2 buitentalud iets verflauwen tot 1:2 met stabi liteitsberm en daarop 

een onderhoudsstrook van 4 m 

254-256 GMW V3 buitentalud iets verflauwen tot 1:2 met stabil iteitsberm en daarop 

een onderhoudsstrook van 4 m 

293 GMW V4 buitentalud verfl auwen tot 1:3, geen onderhoudsstrook 

26-28 GMW V5 buitentalud iets verflauwen tot 1:2 met stabiliteitsberm en daarop 

een smalle onderhoudsstrook van 2 m 

80-83 AB V6 buitentalud verflauwen of herprofileren onder steenbekleding, 

onderhoudsst rook van 4 m op verflauwing 

90-100 AB V7 buitentalud verflauwen of herprof ileren onder steenbekleding, 

onderhoudsstrook van 4 m op verflauwing 

1-1 1 RW S V8 dijkverhoging, beide taluds aanpassen, gedeeltelijke verlegging ter 

plaatse van W ilhelminasluis, verlegging f ietspad naar W aalzijde met 

verbreding tot paralielweg 

198-203 GM W B1 onderhoudsst rook van 4 m breed door aanbrengen van grond , 

verleggen van een greppel 

205-213 GMW B2 onderhoudsstrook van 4 m breed door plaatselijke egalisering van 

terrein 

241-250 GMW B3 onderhoudsstrook van 4 m breed op NAP+3,00 m door plaatselijk 

grond aan te brengen 

252-254 GMW B3 onderhoudsstrook van 4 m breed en herprof ileren van talud tot 1:3 

282 -292 GMW B4 onderhoud sstrook van 4 m breed door plaatselijk grond aan te 

brengen en een sloot te verleggen 

1-26 GMW B5 onderhoudsstrook van 4 m breed door aanbrengen van grond 

38-40 GMW B6 onderhoudsst rook van 4 m breed door verplaatsen van rasters 

42 -58 GMW B6 onderhoudsstrook van 4 m breed door aanbrengen van grond 

50-52 AB B7 onderhoudsst rook van 4 m breed op NAP+3,50 m aansluitend op 

harde taludbekleding 

272-276 GMW B8 onderhoudsstrook van 4 m breed verlopend van NAP+3 ,00 m tot 

NAP+ 1,75 m door aileen rasters te verplaatsen 

234-236 GMW B9 onderhoudsstrook van 4 m breed door plaatselijk grond aan te 

brengen en een sloot te verl eggen 

overige GM W geen 

strekkingen 

overige AB geen 

strekkingen 

Bergse RW S geen 

M aasdij k 

Bern se dijk geen 

198-203 GM W G1 grondaankoop voor 4 meter brede onderhoudsstrook binnendij ks 

211-212 GMW G2 grondaankoop v~~ r 4 meter brede onderhoudsstrook binnendijks 

243-250 GM W G3 grondaankoop voor 4 meter brede onderhoudsstrook binnendijks 

259-262 GMW G4 grondaankoop voor 4 meter brede onderhoudsstrook binnend ijks 

272-277 GM W G5 grondaankoop voor 4 meter brede onderhoudsst rook binnendijks 

9-11 GM W G6 grondaankoop voor 4 meter brede onderhoudsst rook binnendijks 

24-28 GM W G7 grondaankoop voor 4 meter brede onderhoudsst rook binnendijks 

41-44 GMW G8 grondaankoop voor 4 meter brede onderhoudsstrook binnendijks 
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3. Beschrijvingen per dijkstrekking 

3.1 Oostelijke Maasdijken in het polderdistrict Groot Maas en Waal 

De oostelijke Maasdijken beschermen de Bommelerwaard tegen hoge waterstanden op het zuidelijk deel van de 

Afgedamde Maas. 

Dijkverbeteringssectie V1 dijkpaal 203-205 

Huidige situatie 

In de huidige situatie is hier een contrast van binnendijks bebouwing en beplanting en buitendijks een strang. De dijk met zijn 

steile buitentalud hoort sterk bij de strang. Buitendijks is er variatie door het water en het open landschap. 

De strang heeft een goed ontwikkelde water- en oevervegetatie met onder andere moeraswolfsmelk en dotterbloem. De zwarte 

stern broedt er. Amfibieen zouden zich er kunnen voortplanten en voor overwintering naar binnendijks trekken. 

Achter de strang is er buitendijks een reservaatsgebied. 

Cultuurhistorisch kenmerkend is de bebouwing in Slijkwell onderaan en in de dijk met erven, de tuinen en boomgaard, de 

kleinschalige graslandpercelen en de steile erfafritten. 

De geschiedenis van de dijk weerspiegelt zich in de abrupte overgang van de dijk in het water van de strang en in het trace dat 

een meander van de rivier voigt. De steile binnentaluds en buitentaluds met de knik ter plaatse van de oude steenbekledingen zijn 

historische kenmerken. 

De strang met stroomrug is een geomorfologisch waardevol element. De waterbodem is niet zwaar verontreinigd; het materiaal is 

multifunctioneel toepasbaar. 

Prob/eem en ingreep 

Het probleem van deze dijkstrekking ligt in de stabiliteit van het buitentalud. Het talud is te steil en het talud moet worden 

verflauwd tot 1:3 vanaf een hoogte van NAP+4,00 m naar beneden. 

Daardoor komt het nieuwe talud tot in de bestaande strang, die daardoor minder breed zou worden. 

Effecten op de omgeving 

Ais de strang minder breed wordt gaat deze meer op een sloot lijken en vermindert daarmee het contrast tussen het binnendijkse 

en buitendijkse landschap. Door het verflauwen van het talud komt de strang verder van de dijk te liggen waardoor de 

samenhang tussen dijk en strang minder wordt. Een flauwere taludhelling doet ook de scherpe karakteristieke dijkvorm vervagen. 

Het verdwijnen van een gedeelte van de strang met de bestaande oever resulteert in een direct verlies van waardevolle vegetatie 

en mogelijkheden voor amfibieen en broedvogels. Totale oppervlakte-effect op de natuur bedraagt 880 m'. Deze vergraving tast 

dus ook de geomorfologische waarde van de strang aan. Het vergraven oppervlak bedraagt 2800 m'. 

Mitigerende en compenserende maatrege/en 

Mitigatie is gedaan door het nieuwe talud zo steil als verantwoord mogelijk op te zetten. Stabiliteit, goede 

onderhoudsmogelijkheden en de wens voor minimaal ruimtebeslag zijn verenigd in een compromis tot een 1 :3-talud zonder 

onderhoudsstrook. 

Het verlies van de geomorfologische waarde van de strang laat zich niet kunstmatig compenseren. Het smaller worden van de 

strang, het verlies aan natuurwaarden en het verlies aan levensvatbaarheid wordt gecompenseerd door de strang aan de rivierzijde 

breder te maken. Hierbij wordt de nieuwe oever opnieuw natuurvriendelijk ingericht, opdat geen extra natuurwaarden verloren 

gaan. 
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Dijkverbeteringssectie V2 dijkpaal 213-229 

Huidige situatie 

I n de huidige situatie varieert het landschap van deze strekking nogal. Tussen de dijkpalen 213 en 214,5 is er over 150 m 

buitendijks een rij knotwilgen en wilgenopslag en binnendijks bebouwing, Daarna is er over 400 m het contrast tussen de 

buitendijkse strang en de binnendijkse bebouwing, Vanaf dijkpaal 218,5 schaart de dijk aan de rivier, terwijl de bebouwing 

binnendijks doorloopt. De buitendijkse beplanting en de dijk vormen een samenhangend geheel. De vorm van de dijk wisselt 

nogal, soms zijn de taluds erg steil met basaltglooiingen, rond dijkpaal 220 is de breedte van de kruin wisselend en het buitentalud 

rommelig en slecht onderhouden, 

De natuurwaarden in deze sectie op de dijk zelf zijn van weinig belang, De strang kent in de oever een rietvegetatie met onder 

andere de dotterbloem en plaatselijk wat wilgen, Hier liggen potenties voor vegetatie en voor lOogdieren, vogels en amfibieen, 

Buitendijks is er een bestaand reservaatsgebied, 

Cultuurhistorisch gezien ligt de waarde van het buitentalud van de dijk in de steilheid met de oude steenbekleding en in het 

bijzonder tussen dijkpalen 220 en 230 de scherpe grens met het water van de rivier, Het trace voigt mooi de meander van de 

Maas, Een belangrijk cultuurhistorisch monument is de korenmolen bij dijkpaal 229 aan de rivierzijde van de weg, 

De strang tussen dijkpaal 213 en 222 is met zijn stroomrug een waardevol geomorfologisch element. Er zijn 

bodemverontreinigingen van minerale olie en zink bij dijkpaal 214 en 219, 

Het bodemmateriaal aan de teen vertoont tussen dijkpaal 214 en 219 verontreiniging met minerale olien, Lokaal is bij dijkpaal 217 

een zogenaamde puntverontreiniging van olievaten aangetroffen, 

Probleem en ingreep 

Ook van deze dijkstrekking is het talud aan de rivierzijde over vrijwel de gehele lengte niet stabiel in de situatie van het wegzakken 

van hoogwater, Ter plaatse van de strang wordt het talud minder steil gemaakt. Vanaf NAP+4,00 m naar beneden wordt de 

helling 1 :3, Daardoor loopt over een strekking van ongeveer 200 m de nieuwe helling door tot in de strang, Daar waar de dijk aan 

de rivier zelf grenst, kan het talud wat steiler blijven, mits onderaan het talud een buitenberm komt om de stabiliteit te 

garanderen, Het vlakke gedeelte van de buitenberm kan dan gelijk dienen als onderhoudsstrook, Het vlakke gedeelte komt dan op 

NAP+1 ,50 m, zodat de strook goed droog ligt en machines daar lOnder bestrating kunnen rijden, Bomen en struiken verdwijnen 

deels om de grasmat een goede bezonning en vochthuishouding te bieden en machinaal beheer niet te frustreren, 

Effecten op de omgeving 

Het contrast zal door het terugbrengen van de breedte van de strang tot de breedte van een sloot afnemen in het gedeelte van 

dijkpaal213 tot 219, Het contrast tussen de strang en de buitendijkse waterpartijen zal afnemen bij de verflauwing van het talud, 

De variatie buitendijks zal afnemen door het tijdelijk verdwijnen van een groot deel van de buitendijkse beplanting, 

De diikverbetering legt beslag op de ruimte voor (potentiele) natuurwaarden, totaal 2450 m2 Tevens treedt plaatselijk aantasting 

op van de oever van de Afgedamde Maas zelf, die vanwege het getijverschil potentieel van betekenis is voor de zeldzame 

zoetwatergetijdenflora waaronder de driekantige bies en spindotter, Tijdens de aanleg- of onderhoudswerkzaamheden kan sprake 

zijn van verstoring van fauna, lOals broedvogels of migrerende amfibieen, 

Het ruimtebeslag op de geomorfologische waarden van strang en rivierpatroon bedraagt 3700 m', 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Mitigatie is gedaan door het nieuwe talud lo steil als verantwoord mogelijk op te zetten, Stabiliteit, goede 

onderhoudsmogelijkheden en de wens voor minimaal ruimtebeslag zijn verenigd in een compromis tot een 1 :3-talud zonder 

onderhoudsstrook ter plaatse van de strang, Ter plaatse van de schaardijk is dUidelijk gekozen om een zo steil mogelijk talud te 

handhaven, maar dan wei met buitendijkse steunberm en daarop de onderhoudsstrook, 

Het verlies van de geomorfologische waarde van de strang laat zich niet kunstmatig compenseren, Het smaller worden van de 

strang, het verlies aan landschappelijk contrast en natuurwaarden en het verlies aan levensvatbaarheid kan worden gecompen

seerd door de strang aan de rivierzijde breder te maken, Dit is nodig over een strekking van 200 m tussen dijkpaal 214 en 216, 

Beplanting wordt teruggebracht en zal het beeld deels herstellen, Doordat de beplanting echter verder van de dijk af zal worden 

aangebracht, zal beplanting minder sterk sturend werken ten aanzien van het doorzicht over de buitendijkse binnenbocht van de 

dijk, Het landschap wordt over grotere lengte te overzien en minder verrassend, Doordat buitendijks de verschillende elementen 

van het buitendijkse landschap zoals beplantingen, strang en rivieroever naar buiten zullen worden gedrukt zal de samenhang 

tussen de dijk en deze elementen verminderen, 

Doordat er in dit traject over langere lengten zicht is op het buitentalud van de dijk zal de vermindering van de sculptuur door het 

verflauwen van het talud duidelijk waarneembaar zijn, 
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Dijkverbeteringssectie V3 dijkpaal 254-256 

Huidige situatie 

In de huidige situati e schaart de dijk met de ri vier. Plaatselijk is er be planting van essen en w ilgen. Binnendijks is er bebouw ing en 

een gemaal. 

Vanaf de dijk is er zicht ove r de hoofdstroom van de Afgedamde M aas, nog voor de Neswaard en. Doord at de dijk zo dicht aan 

het water ligt is er een samenhang tu ssen dijk en water. 

Deze strekking van de dijk heeft geen natuurwaarde. De oever is begroe id met ruige vegetatie, waaronder moeraskruiskruid en 

verspreidstaande w ilgen. 

Aan de buitendijkse zijde zijn de steile taluds met steenbekled ing en de ligging direct aan het water van cultuurhistorisch belang. 

Het trace is bochtig. 

De aan de dijk grenzende ri vier is ook een oude geomorfologische situering. 

Probleem en ingreep 

Deze korte dijkstrekking is aan de rivi erzijde niet stabiel na de val van een hoogwater. Het nu extreem steile talud wordt iets 

minder steil gemaakt tot 1 :2. Er moet dan wei een buitendijkse steunberm komen. Deze steunberm kan dan tegelijkertijd dienen 

als onderh oudsstrook. 

Opgaande begroei ing als struiken en w ilgen verdw ijnen om de grasmat een goede bezon ning en vochthuishouding te bieden en 

machinaal beheer niet te frustreren. 

Effecten op de omgeving 

De samenhang tu ssen het water en de dijk zal verzwakken als gevolg van de vergroting van de afstand tu ssen beide elementen 

De sculptuur van de dij k zal minder scherp worden als de dijkhelling wordt verflauwd. 

Door de buitendijkse verbeterin g van de dijk gaan de wil gen en struiken verloren, waarmee mogelijkheden voor migratie van 

dieren langs de dijk word en ve rkl eind. In oppervlakte uitgedrukt is het effect op de natuur 1000 m' . 

M et name door de steunberm ve rdw ijnt het typi sche schaardijkkarakter. Het nieuwe dijkprofiel komt voor 1300 m' verd er in de 

rivier te liggen. 

Mitigerende en compenserende maatregeien 

Door de keuze voor een steil talud , weliswaar met steunberm , is het effect op het schaardij kkarakter voor een belangrijk gedeelte 

gemitigeerd . 

De onderh oudsstrook maakt een op natuur gericht beheer goed mogelijk , waard oor migratie van dieren en vegetati e in de 

beheersfase goed tot hun recht kunnen komen. 

V~~r dit traject zijn geen compenserende maatregelen voorzien. 

Klassieke en mod erne vormgeving van 

woongenot op dit traject van de dijk 
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Dijkverbeteringssectie V4 dijkpaal 293 

Huidige situatie 

Buitendijks zorgt een opvallende kolk als restant van een vroegere dijkdoorbraak voor afwisseling. Op deze manier horen dijk en 

kolk voor altijd bij elkaar. 

Aan de oever van de kolk is nog een rietkraag met onder andere de dotterbloem. De natuurwaarde is hier van weinig belang. 

De dijk is na een doorbraak in een bocht om de kolk heen geleid en het cafe ligt op deze historisch interessante plaats. De plaats is 

tevens een oud kruispunt, namelijk van Meidijk en Maasdijk. Er liggen oude uitwaterin gen. 

De waterbodem is licht verontreinigd met klasse-2-slib. 

Probleem en ingreep 

Ook hier is het talud aan rivierzijde niet stabiel. Om het stabiel te krijgen wordt het flauwer gemaakt tot een helling van 1 :3. Ter 

plaatse van de kolk wordt niet in een onderhoudsstrook voorzien om de samenhang tussen dijk en kolk zo sterk mogelijk te 

houden. 

Effecten op de omgeving 

Ten aanzien van sculptuur zal een gerin g effect optreden als gevolg van de voorgestelde verflauwing van het talud. Door de 

positie in de bocht van de dijk zal de ingreep zichtbaar zijn . Er is echter wei voor gekozen om de huidige situatie zoveel mogelijk te 

behouden waardoor de kolk strak in de oksel van de bocht blijft liggen en er 200 m' van de kolk wordt aangetast. 

Tijdens de verbetering kan verstoring optreden van in de rietkraag voorkomende broedvogels en amfibieen. Het effect op 

veranderin g van oppervlakte natuurwaarde en geomorfologische waarde is verwaarloosbaar. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Afgezien van de maatregelen als terugzetten van de toplaag en een natuurtechnisch beheer zijn hier geen aparte mitigerende of 

compenserende maatregelen voorzien. 

Buitendijkse kolk bij de Meidijk 
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Dijkverbeteringssectie V5 dijkpaal 26-28 

Huidige situatie 

De dijk maakt hier een scherpe bocht net buiten het dorp Poederoijen en loopt extreem steil af direct naar de rivier, zodat een 

scherp landschappelijk contrast ontstaat op dit punt waar dijk en rivier zo ste rk aan elkaar gekoppeld zijn. In beide ri chtingen is er 

variatie door het zicht over de Afgedamde M aas. 

Aan de oever staan enkele w ilgen, maar er is geen natuurwaarde van betekenis. 

In de dijk liggen bij dijkpaal 26 zowel binnen- als buitendijks restanten van het voormalige Huis te Poederoijen. Deze resten liggen 

binnen een zogenaamd "archeologisch meldingsgebied". Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen wordt dit dus gemeld 

bij het ROB, dat tot nader onderzoek kan besluiten. De gemeente Brakel heeft de wens geuit deze plaats op passende wijze te 

markeren. 

Het rivierpatroon pal tegen de dijk aan is geomorfologisch waard evol. In het talud is puin aangetroffen, dat vervuild is met 

polycydische aromatische koolwaterstoffen (PAI('s). Het ondergrondmateriaal is wei herbruikbaar als secundaire bouwstof. 

Probleem en ingreep 

Het talud aan de rivierzijde is bij het vallen van een hoogwater niet stabiel. Het talud bl ijft erg steil, maar wordt toch iets verflauwd 

tot een helling van 1:2 vanaf NAP+4,00 m naar beneden tot NAP+ 1,75 m. Om de stabiliteit te verzekeren is er dan nog een 

steunberm nodig, die met een breedte van 2,00 m minimaal van omvang wordt gehouden. De beplanting wordt verwijderd . 

Hierbij wordt het trace van de dijk iets naar binnen verlegd. 

Effecten op de omgeving 
Er is sprake van een toe name van de afstand tussen de kruin en het water van de ri vier en van ve rflauwing van (een deel van) het 

talud. De samenhang tussen dijk en rivier, zo kenmerkend voor een schaardijk, zal daardoor afnemen. 

Naast de toename van de afstand zal de verflauwing van het talud een negatief effect op de sculptuur van de dijk hebben. 

Doordat deze buitenbocht in de huidige situatie zeer markant is, leidt dat tot aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van de plek. 

De verwijdering van de vegetatie heeft een negatieve invloed op migratiemogelijkheden voor dieren langs de dijk. In oppervlakte 

uitgedrukt is het effect gering, 200 m' . 

Het nieuwe dijkprofiel beslaat 600 m' van het bestaande rivierpatroon. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Het belangrijkste effect is landschappelijk. In het ontwerp is hier heel sterk op gestuurd door te kiezen voor een stei l talud met een 

minimale berm. Hierin ligt de belangrijkste verzachting van de ingreep. Het polderdistrict zal in samenwerking met de gemeente 

Brakel zoeken naar een vorm om het voormalig Huis te Poederoijen te markeren . 

De bocht bij Poederoijen 
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3.2 Westelijke Maasdijken in het hoogheemraadschap Aim en Biesbosch 

De westelijke Maasdijken beschermen het Land van Altena tegen hoge waterstanden op het zuidelijk deel van de 
Afgedamde Maas. 

Dijkverbeteringssectie V6 dijkpaal 80-83 

Huidige situatie 

Nadat de dijk enige afstand tot de riv ier bewaart, is de rivier hier opeens goed zichtbaar. De dijk schaart over vrijwe l de gehele 

strekk ing met de rivier en er is dus een scherp contrast tussen land en water. De samenhang tussen dijk en water is hier matig 

sterk , het talud loopt niet extreem schuin af het water in , zoals de schaard ijken aan de oostelij ke zijde. Ook mist de dijk hier een 

duidelijke vorm door w isselingen van de taludhelling. 

De natuurwaarde op de dijkhelling is niet van belang. Aan de oever staan wat rietlandj es met planten als bijvoo rbeeld de 

sp indotter. Buitendijks zijn stukjes moeras en ongestoord grasland van geomorfologische waarde ontstaan bij de kribben. 

In het buitentalud staan fruitbomen. 

Zoals bij de meeste schaardijken is het feit dat de oorspronkelijke rivierstroom tegen de dijk aanligt van geomorfologische waarde . 

De waterbodem is bij dijkpaal 80 zwaar verontreinigd met sl ib klasse 4 en verderop tussen dijkpaal 81 en 83 licht ve rontreinigd 

met slib klasse 2. Op die strekking is ook een puntverontreiniging van minerale oli e aangetroffen. 

Probleem en ingreep 

Het bovenste gedeelte van het buitentalud is na een hoogwater niet overal stabiel. De noodzakelijke verflauw ing begint net onder 

de steenbekleding. De inpassing van een vier meter brede onderhoudsstrook past dan het best op die hoogte. Door de on regel

matigheid van de taludhelling is de noodzakelijke verbetering niet overal even ingrijpend . Op veel plaatsen kan veeleer worden 

gesproken van herprofilering dan van taludverflauwin g. 

Effecten op de omgeving 

De ingreep ten behoeve van veiligheid in deze sectie is minimaal en heeft geen invloed op de oeverlandjes die hier tegen de dijk 

aanliggen. Wei is er sprake van tijdelij ke verstoring voor (potentieel) in deze oeverlandjes broedende vogels. 

Er gaat fe itelijk geen oppervlakte aan natuurwaarde verloren. Wei beslaat de ingreep 3800 m' oorspronkelijk rivierpatroon en 

600 m' ongestoord grasland. 

Goed zichtbaar is dat deze dijksectie als het ware 

al een onderhoudsstrook heeft. 

Het ste ile bovenste gedeelte van het talud is niet 

onder aile omstandigheden stabie l. 

Projectnota/MER Afgedamde M aas/bijlage 27 



V5 
, c 

V7 

\ 
V6 B7 

/ 

Sectie V7. Huidige situatie t.h.v. dijkpaal AM 96.93 in ooste lijke ri chting 

Sectie V7. Toekomstige situatie t.h.v. dijkpaal AM 96.93 in oostelijke richting 

Projectnota/MER Afgedamde Maas/bijlage 28 



Dijkverbeteringssectie V7 dijkpaal 90-100 

Huidige situatie 

Nadat de dijk en ige afstand tot de rivier bewaart, is de rivier hier opeens goed zichtbaar. De dijk schaart hier met de rivier en er is 

dus een scherp contrast tussen land en water. De samenhang tussen dijk en water is hier matig sterk, het talud loopt niet extreem 

schuin af het water in, zoals de schaardijken aan de oostelijke zijde. Ook mist de dijk hier een duidelijke vorm door wisselingen 

van de taludhelling. 

De natuurwaarde op de dijkhelling is niet van belang. Aan de oever staan wat rietlandjes, schietwilgen en populieren. Er ligt ook 

een recreatief strandje. 

Tussen dijkpaal 85 en 100 maakt de dijk deel uit van het dorp Andel met bebouwing aan de binnenkant. De buitenzijde ligt direct 

aan de oever, waar kribben de rivier insteken. De knik in het talud ligt veelal net onder de stenen bekleding. 

Zoals bij de meeste schaard ijken is het feit dat de oorspronkelijke rivierstroom tegen de dijk aanligt van geomorfologische waarde. 

De waterbodem is zwaar verontreinigd met slib klasse 4. 

Prob/eem en ingreep 

Net als in sectie V6 is het bovenste gedeelte van het buitentalud na een hoogwater niet overal stabiel. De noodzakelijke 

verflauwing begint net onder de steenbekleding. De inpassing van een vier meter brede onderhoudsstrook past dan het best op 

die hoogte. Door de onregelmatigheid van de taludhelling is de noodzakelijke verbetering niet overal even ingrijpend. Op vee I 

plaatsen kan veeleer worden gesproken van herprofilering dan van taludverflauwing. 

De aanpassing van het talud blijft vrijwel overal binnen de oeverlijn. 

Effecten op de omgeving 

Ook in deze sectie is sprake van een schaardijk , die aan de buitenzijde versterking behoeft. De oever hier bestaat plaatselijk uit 

rietland, met schietwilgen en populieren. Er is geen sprake van ruimtebeslag op deze vegetatie. Dit kan tevens negatieve gevolgen 

hebben voor migratiemogelijkheden voor dieren langs de dijk, via deze oever. Het recreatieve strandje blijft onaangetast. 

De ingreep beslaat 5800 m' van oorspronkelijk rivierpatroon, maar in de definitieve uitwerking wordt het talud onder de berm 

nog steiler. Daardoor verkleint het voornoemde ruimtebeslag nog. 

Mitigerende en compenserende maatrege/en 

Door inrichting en beheer kan het effect op de natuurwaarden opgeheven worden. 

Recreatiestrandje tussen de kribben bij Andel 

- ' - ~. --
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3.3 De Afsluitdijk onder beheer van Rijkswaterstaat 

De Afsluitdijk scheidt de Waal van de Maas en verhindert daarmee dat hoge waterstanden op de Waal doordringen 
tot het zUidelijk bekken van de Afgedamde Maas. 
Door de verlegging van de dijk ten noorden van de Afsluitdijk (Aim en Biesbosch, fase VI) beschermt de Afsluitdijk 
tussen dijkpaal 1 en 4 ook nog het Land van Altena tegen hoge waterstanden op de Afgedamde Maas. 

Ter plaatse van de Wilhelminasluis is de Afsluitdijk als waterkering opgenomen in het sluiseiland. In de waterkering 
zit feitelijk een coupure, een onderbreking om de scheepvaart doorgang te verlenen. Bij extreem hoge waterstanden 
op de Waal wordt deze onderbreking gesloten door de nieuw aan te leggen hoogwaterkering Wilhelminasluis. 

Dijkverbeteringssectie VB dijkpaal1-11 

Huidige situatie 

De Afsluitdijk vertoont weinig contrast in de lengte- en dwarsrichting van de dijk. De beplanting en bebouwing aan de 

buitendijkse Waalzijde en de binnendijkse Maaszijde zorgen wei voor variatie. AI deze elementen, de laanbeplanting en de brug 

over het sluisje vertonen een sterke samenhang met de dijk. De kruin is breed en de vorm van de dijk is niet overal even goed 

herkenbaar; de hoogte varieert nogal, met name ter plekke van de doorsnijdingen van de armen en het eiland. Bij de 

sluisomlijsting is de dijk niet herkenbaar door de ophogingen die er tegenaan liggen. 

De Afsluitdijk heeft ten westen van de brug over de Wilhelminasluis aan de zuidzijde (Maaszijde) over een lengte van ongeveer 

150 m een soortenrijke, droge graslandvegetatie op het talud en riet aan de oevers. Vanaf de parkeerplaats bij de sluis tot 100 m 

voorbij de gedenksteen heeft de Afsluitdijk aan de Waalzijde een talud met een stroomdalgrasland, dat zich in de uiterwaard 

voortzet. Aan de andere kant aan de Maaszijde liggen natte graslanden en rietoevers met wilgenstruweel; in oostelijke richting 

ligt voorbij de gedenksteen een soortenrijke droge graslandvegetatie op het dijktalud. De droge en natte graslanden zijn natuurlijk 

ontstaan en hebben daardoor ook een geomorfologische waarde. 

Over bijna de gehele lengte kunnen broedvogels aan de Maaszijde van de Afsluitdijk profiteren van de begroeiing. 

De Struikwaard ten westen van de Wilhelminasluis is een gerealiseerd natuurontwikkelingsgebied. 

In verhouding tot de dijken langs de Afgedamde Maas is de Afsluitdijk zeer recht en onbebouwd. Door het wisselend profiel is de 

dijk niet optimaal herkenbaar. Het sluizencomplex, de meelfabriek en pompstation verlenen deze omgeving een industrieel 

karakter. Het sluizencomplex met brug, waaiersluis en dienstwoningen dateren grotendeels uit 1904. Aan de scheiding van Maas 

en Waal herinnert een stenen monument uit 1904, onthuld door koningin Wilhelmina. 

Probleem en ingreep 

De Afsluitdijk is te laag en moet worden verhoogd. De eigenlijke waterkering moet aansluiten op de nieuwe hoogwaterkering 

Wilhelminasluis. De verbetering van de waterkering geeft meteen de gelegenheid de verkeerssituatie aan te pakken. De nieuwe 

weg moet aansluiten op de nieuwe brug. De wens van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Woudrichem het fietspad aan 

de Waalzijde te leggen en te verbreden tot parallelweg is in de planvorming gehonoreerd. 

Integrale dijkverhoging biedt de duidelijkste oplossing om ruimte te geven aan bovenstaande eisen. Vanuit de projectvisie op de 

verbetering van de waterkering ligt een integrale ophoging ook meer voor de hand dan een tuimelkade. Dit staat beschreven in 

het document "Visie op hoofdlijnen", dat indertijd voor de startnotitie is gemaakt. 

Effecten op de omgeving 

Ten aanzien van variatie en samenhang buitendijks zal eerst een negatief effect optreden, doordat er beplanting bij de aanleg van 

de dijk zal verdwijnen. Dit is echter wei in overeenstemming met de "Visie op hoofdlijnen". 

Ten aanzien van de sculptuur zal voor de beide oplossingen een verschillend effect optreden. Bij een integrale ophoging blijft de 

bestaande sculptuur van het dwarsprofiel in grote lijnen intact, echter de belijning van de dijk - nu een rechte afsluiting - krijgt 

door de bochten in het trace meer het karakter van een normale rivierdijk. Omdat dit nu juist niet het kenmerk zou moeten zijn 

van de Afsluitdijk wordt dit niet positief gewaardeerd, hoewel beter dan de onduidelijkheid die een tuimelkade teweeg zou 

brengen. Bij de variant 'Integrale ophoging' vindt ruimtebeslag plaats op taluds met soortenrijke droge graslanden (circa 7400 m2), 

natte graslanden (circa 2200 m') en de bosjes bij de sluis (circa 3000 m'). Er is een klein ruimtebeslag op de Struikwaard 

(circa 500 m'). Effecten op de moerasstrook aan de westzijde van de sluis betreffen vooral verstoring in de aanlegfase, geen 

permanente effecten. Bij de variant tuimelkade is het ruimtebeslag op deze gebieden nagenoeg gelijk. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Bij het opnieuw aanbrengen van inpassende beplanting zal een deel van de variatie weer opnieuw tevoorschijn komen. 
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4. Verbetering van de 8-secties 

4.1 Dijkverbeteringssedies B van het polderdistrid Groot Maas en Waal 

In de B-secties worden aileen maatregelen getroffen am de erosiebestendigheid te waarborgen. De stabiliteit van het 

talud aan de rivierzijde is hier geen probleem. De maatregelen zijn bij lange na niet zo ingrijpend als in de V-secties. 

In het voorkeursalternatief is ervoor gekozen de onderhoudsmogelijkheden te verbeteren door een strook grasland 

onderaan het dijktalud vrij te maken voor machinaal onderhoud. Op laag gelegen plaatsen moet deze strook soms 

nag worden aangelegd, omdat de strook anders te nat is en machines zouden wegzakken. Op andere plaatsen moet 

er aileen voor gezorgd worden dat deze strook voor machines bereikbaar wordt door op- en afritten, waarop 
grasbetontegels liggen. 

Het probleem is voor aile B-secties gelijk, namelijk dat door beter onderhoud een betere grasmat moet ontstaan, 

waardoor weer de erosiebestendigheid moet worden gewaarborgd. Dit probleem wordt dus niet voor aile B-secties 

weer opnieuw beschreven. 

Dijkverbeteringssectie 81, dijkpaal 198-203 

Huidige situatie 

Er ligt een greppel met meidoorns. Verder is er grasland, mogelijk soortenrijk met stroomdalflora. 

Ingreep 

Onderhoudsstrook van 4 m breed door aanbrengen van grond en verleggen van de greppel. 

Effecten op de omgeving 

Door verwijderen van beplanting neemt de variatie in het landschapsbeeld tijdelijk af. Buiten de beheerszone, verder van de dijk at 

vindt herplant plaats, waardoor deze variatie weer terugkomt. 

Het verwijderen van de meidoorns en het verleggen van de greppel heeft een gering effect op de potenties. 

Het ruimtebeslag op de natuurwaarden bedraagt 1200 m'. 
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Dijkverbeteringssectie 82, dijkpaal 205-213 

Huidige situatie 

Tussen dijkpaal 205 en 208 is landschappelijk een sterke variatie. Door de aanwezige beplanting in combinatie met binnendijkse 

beplanting ontstaat als het ware een poort van beplanting. 

Verderop is tussen de dijkpalen 208 en 213 een sterke variatie door ritme van rabattenstructuur en de bosstrook langs de strang. 

Ingreep 

De onderhoudsstrook van 4 m breed wordt gerealiseerd door plaatselijke egali sering van terrein. 

Effecten op de omgeving 

Door het verdwijnen van de beplanting zal in tegenstelling tot de huidige situatie de dijk steeds over grotere lengten te zien zijn. 

Daardoor verdwijnt het verrassende element van steeds nieuwe beelden. De smalle scu lptuur van de dijk vermindert ogenschijn lijk 

doordat de beplanting verder van de dijk komt, die daardoor breder lijkt. 

Een strook van de als waardevol beoordeelde rabatten verdwijnt direct onderaan de dijk. De samenhang tussen dijk en rabatten 

wordt daardoor verzwakt. Het ruimtebeslag bedraagt 3200 m' . 

Oude riviergeul of "strang" in de Doornwaard 
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Dijkverbeteringssectie 83, dijkpaal 241-250 en 252-254 

Huidige situatie 

Buitendijks w isselen bos en weide met meidoorns elkaar af. 

Verder buitendijks ligt een uiterwaard met uitgegroeid griend, grasland en kleiputten. Aan de dijkvoet ligt tussen dijkpaal 244 en 

247 een perceelsloot. Tussen 250 en 252 ligt de opslagplaats van de betonfabriek en verder bij dijkpaal 253 een smalle oeverrand 

ter hoogte van uitwatering De Rietschoof. 

De grond onderaan het talud blijkt verontreinigd met minerale olie. 

Ingreep 

Tussen dijkpaal 241 en 250 komt een onderhoudsstrook van 4 m breed op NAP+3,00 m door plaatselijk grond aan te brengen. 

Tussen dijkpaal 250 en 252 wordt een strook van 4 m breed vrijgemaakt en wordt het talud geherprofileerd tot 1 :3. 

Effecten op de omgeving 

De aanwezige rijen bomen verdwijnen ten behoeve van de onderhoudsstrook. De variatie van bochten en beplanting wordt 

daardoor minder. De dijk komt vrijer te liggen door de grotere afstand tussen dijk en beplanting; de samenhang daartussen 

verzwakt daardoor. 

Het beslag op de ruimte voor natuurwaarden is 3600 m' . 

Afwisseling van landschap langs de dijk 
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Dijkverbeteringssectie 84, dijkpaal 282-292 

Huidige situatie 

Buitendijks is er veel variatie door fruitbomen, een wilgenbosje en diverse alleenstaande populieren en w ilgen. 

De dijk wisselt nogal van vorm. Het talud is aan de onderzijde tamelijk flauw. Verder is er niet aileen een buitenberm die in 

breedte wisselt, maar ligt de weg voor een gedeelte ook lager dan de kruin aan de landzijde en over 200 m ligt er tussen dijkpaal 

287 en 289 aan de rivierzijde bijna op kruinhoogte weer een pad. 

Het land aan de rivierzijde van de dijk is laag gelegen en in het algemeen vochtig met bijbehorende vegetatie. Over een kilometer 

lengte tussen dijkpaal 288 en 298 is er sprake van een ongestoord grasland. Tussen dijkpalen 292-293 en 0-2 ligt er aan de 

rivierzijde een grote kolk. Kenmerkend zijn de rabatten tussen dijkpaal 282 en 293. 

Ingreep 

De onderhoudsstrook van 4 m breed wordt op het flauwe ondertalud gelegd. Plaatselijk moet daarvoor nog grond aangebracht 

worden. Een sloot wordt verlegd. 

Effecten op de omgeving 

De onderhoudsstrook beslaat 400 m' bodembeschermingsgebied. 

Rabatten en oude grienden 

Proj"ectnota/MER Afgedamde Maas/bijlage 39 



~V ' 

~\ ~ 
B4 

B6 V5 
, c.. B8 

V7 
\ 

V6 B7 

\oJ est 
o 5 t 

Sectie 85. Huidige situatie t. h. v. dijkpaal 8 in noordelij ke richt ing 

Sectie 85. Toekomstige situatie t.h .v. dijkpaal 8 in noordelijke ri chting 

Projectnota/MER Afgedamde Maas/bij lage 40 



Dijkverbeteringssectie 85, dijkpaal 1-26 

Huidige situatie 

Buitendijks is veel afwisselende beplanting. Gaand over de dijk zijn er veel verrassende beelden door de combinatie van bochten 

en beplanting. 

In de uiterwaarden is veel vochtige vegetatie, zoals riet, moerassig grasland, doorsneden met sloten. 

Bij dijkpaal 6 is er een overgang van de dijkvoet naar een buitendijks wiel. Tussen dijkpaal 7 en 15 is een kleinschalig 

geperceleerde strook, een vroegere kleiwinningszone tu ssen uitwateringskanaal (restant strang) en dijk, na dijkpaal 9 met 

rabatten. Een bomenrand loopt vanaf dijkpaal 1 op de overgang van dijk naar kolk. Tussen dijkpaal 14 en 15 staan 

hoogstamfruitbomen in het buitentalud. Tussen dijkpaal15 en 18ligt een geegaliseerd stuk uiterwaard, tussen dijkpaal18 en 25 

een drassige, vroegere kleiwinningszone. 

De drassige en rietbodems bij de dijkpalen 1-6 en 18-23 zijn nog ongestoord. 

Ingreep 

De onderhoudsstrook van 4 m breed wordt verhoogd en droog aangelegd door aanbrengen van grond. 

Effecten op de omgeving 

De onderhoudsstrook heeft geen effect op het contrast tussen het kleinschalige binnendijkse en het weidse bUitendijkse gebied. 

De onderhoudsstrook creeert een afstand tussen de dijk en de buitendijkse elementen als de strang (uitwateringskanaal) en 

populierenrijen. Daardoor wordt de sculptuur minder sterk evenals de samenhang tussen de dijk en de genoemde buitendijkse 

elementen . Met name het bomenscherm aan de dijkvoet en de binnenste rabatten is kwetsbaar. 

Door de aanleg van de onderhoudsstrook wordt er oppervlakte onttrokken aan rietland en drassige, moerassige stukken land, 

totaal6100 m2
, 3800 m2 is bestaand natuurgebied. Hiervan is 4200 m2 bodembeschermingsgebied. 

Compenserende maatrege/en 

Tussen dijkpaal19 en 23 wordt aan de teen een gedeelte ontgraven tot NAP-1 ,00 m om natte vegetaties mogelijk te maken. 

Moerassig grasland in de uiterwaard 
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Dijkverbeteringssectie 86, dijkpaal 38-40 en 42-58 

Huidige situatie 
Op het eerste stuk is er geen landschappelijke varieteit. Tussen dijkpaal 42 en 58 is de variatie sterk door kolken, een 

moerasstrook en de beplanting. De graslanden daarbuiten zijn nog ongestoord. 

Natuurwaarden zijn er in het soortenrijke rietland tussen dijkpaal 45 en 47, in het vochtige rabattengrasland tussen 47 en 54 en 

tussen 54 en 58 langs de wilgenoever, het rietmoeras en het laag gelegen grasland. 

Cultuurhistorisch is de overgang van dijk naar wiel dan wei restant van een strang (dijkpaaI42-45) en de oeverrand met bomen 

karakteristiek. Verder is dat ook tussen dijkpaal 45 en 54 de drassige zone, ontstaan uit een vroegere kleiwinning met rabatten 

tussen d ij kvoet en strangrestant. 

Ingreep 
Tussen dijkpaal 38 en 40 wordt de onderhoudsstrook van 4 m breed vrijgemaakt door het verplaatsen van rasters. 

Tussen dijkpaal 42 en 58 komt de onderhoudsstrook van 4 m breed hoger te liggen dan het bestaande maaiveld door aanbrengen 

van grond. 

Effecten op de omgeving 
In het gedeelte tussen dijkpaal 42 en 58 treedt weer het effect op van een vergroting van de afstand tussen de dijk en de 

buitendijkse elementen met de bekende gevolgen van afnemende samenhang en verzwakte sculptuur. 

Zolang de buitendijkse herplant niet volgroeid is, is er ook een afname van contrast met het binnendijkse gebied en is er zicht op 

de bebouwing aan de overzijde in Andel, waaronder de meelfabriek. 

Op de buitendijkse vochtige gebieden wordt een ruimtebeslag gelegd van totaal 8000 m' , 7000 m' Iigt in de EHS. Het 

ruimtebeslag op de ongestoorde graslanden is 2 meter over een lengte van 1600 m. Van de kolk bij dijkpaal 44 wordt 200 m' 

ruimte afgehaald. 

Compenserende maatregelen 

De strang zal tussen dijkpaal 44 en 45 rivierwaarts worden veriegd. 

Ongestoorde graslanden 
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Sectie B8. Huidige situatie t.h.v. dijkpaal 276 in westelijke richting 

o 0 s t w est 

Sectie B8. Toekomstige si tuatie t.h.v. dijkpaal 276 in weste lijke richting 
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Dijkverbeteringssectie 88, dijkpaal 272-276 

Huidige situatie 

Direct langs de dijk is er weinig variatie, op enige afstand van de dijk weI. 

De uiterwaard bestaat uit grasland, tuinen en bomen. Het afwateringskanaal uit de sectie B6, restant van een strang loopt hier 

door. Op enige afstand van de Machinedijk liggen een fabrieksterrein en een camping 

Ingreep 

De onderhoudsstrook van 4 m breed verloopt van NAP+3,OO tot NAP+1 ,75 m door aileen rasters te verplaatsen. 

Effecten op de omgeving 

De aard van de ingreep geeft al aan dat er eigenlijk geen effecten op de omgeving zijn. Hooguit kan het zijn dat de 

uitwateringssituatie bij het sluisje in de dijk minder herkenbaar wordt. 

.Oud afwateringskanaal bij de Machinedijk 
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Sectie 89. Toekomstige situatie t.h.v. dijkpaal 234 in westelijke richting 
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Dijkverbeteringssectie 89, dijkpaal 234-236 

Huidige situatie 

Er is landschappelijk contrast en variatie door bebouwing binnendijks en de hoogstamfruitbomen aan de teen van de dijk 

buitendijks. 

Het buitendijks gebied maakt deel uit van de Arkenswaard en is ter plaatse vrijwel niet geperceleerd grasland. Het bebouwde 

gedeelte van de dijk is onderdeel van het dorp Nederhemert-Noord. Aan de dijkvoet ligt een sloot. 

Ingreep 

Onderhoudsstrook van 4 m breed door plaatselijk grond aan te brengen en een sloot te verleggen. 

Effecten op de omgeving 

Hoewel er enkele bomen uit de hoogstamboomgaard moeten verdwijnen zijn er geen effecten van betekenis door aanleg van de 

onderhoudsstrook. 

Er staan veel fruitbomen op de dijken in het 

zuidelijk gebied van de Afgedamde Maas 
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Sectie B7. Huidige situatie t.h .v. dijkpaal AM 50.50 in noordelijke richting 
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Sectie B7. Toekomstige situatie t.h.v. dijkpaal AM 50.50 in noordelijke richting 
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4.2 Dijkverbeteringssecties B van het hoogheemraadschap Aim en Biesbosch 

Dijkverbeteringssectie 87, dijkpaal 50-52 

Huidige situatie 

Er is hier, zoals altijd bij schaardijken, een sterke samenhang tussen rivier en dijk. 

In de ondergrond zit vee I puin en de bovengrond vertoont verontreiniging met zink klasse 4. 

Ingreep 
De onderhoudsstrook van 4 m breed komt op NAP+3,50 m, aansluitend op harde taludbekleding. 

Effecten op de omgeving 

De effecten op de omgevi ng van het vrijmaken van de strook grond zijn verwaarloosbaar. 
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