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1 Inleiding 

ARCADIS 

Deze salllcm'atting geeft de hoofdzaken \Veer uit de ProjectnotaiMilicu-Effcctrapport 
(MER) Hoog,,,atervrijmaking Dongcmondgebied. 

In de Projectnota/MER Hoog\',:atervrijmaking Dongemondgebied worden de 
(mogclijke) oplossingcn bcschrevcn om de veiligheid van de waterkeringen in het 
Dongemondgcbied tc verbeterell en tegelijkertijd dc aan de waterkering vcrbondcn 
waarden zoveclmogclijk te bchoudcn en zo mogclijk te vcrsterken. Dc effectcn van 
de verschillellllc oplossingen op landschap, natuur en cultuurhistorie (LNC), ,,,oon
en Iccflllilieu cn O\'crige aspecten worden in dezc nota bcschrevcn en vcrgclckcn. Dc 
Projectnota/MER is bceloclel om de keuze ten aanzicn van de uit te vocrcn oplossing 
,"oor de ycrbetering van elc ,yaterkering te onderstcllncn. Tezamcn met de 
Projcctnota/M ER is ccn ont,,,erp-dijkverbetcringsplan opgestcld. In dit ont\Yerp-plan 
,,,orelt. mcdc op basis van dc inforlllatie uit de Projectnota/MER, een gedctaillcerdc 
uit,ycrking van dc dijkverbctering gepresenteerd. 

Het opstellcn van dc Projcctnota/MER is bcgclcid door de Stllurgroep 
Hoog,,,aternijlllaking Dongclllondgcbied ,Yaarin de r~jks-, provincialc en 
gClllccntclijke ovcrheid en ccn groot aantal bclangenorganisaties vcrtcgemyoordigd 
ZI.lIJ. 

Het Dongelllondgcbicd ligt ten zlliden van de Bcrgsche Maas . Langs dc Dongelllond 
liggcn de kcrncn Yan Raalllsdonksvecr cn Geertntidenberg cn ecn aantal industrie- cn 
bedrij fsterrcincn . Hct Dongemondgebieel heeft cen cOlllplexe l1lillltel~jkc stntctuur 
met een sterke vef\ycving van ntimtclijkc functies. Dc ,,,atcrkeringcn in elit gcbied 
Iiggen aan ,yccrszijdcn van de beneelenloop van de Dongc en hebbcn een totalc Icngtc 
van 9 km. Dc ,Yalcrkeringen zijn vcrelecld in 13 dcelsectics die ,,,at betreft hun 
ligging en problcmen onderling van elkaar verschillen (zie figllur 1.1). Pcr elcclscctie 
zijn dc mogelijke oplossingcn voor dijkverbetcring vcrkcnd en afge,,"ogen . 
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Figuur 1.1 : ligging van deelsectics en d\\arsprofic1cn 
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2 Probleem- en doelstelling 

ARCADIS 

De pro!J/el1lell 
Dc dijktechnische tekortkomingen varicren per deeIsectie CIl kunnen betrekking 
hebben op: 
• cell tekort aan kminhoogte (de dijk is lager dan NAP +3 .50m); 
• onvoIdoende erosiebestendigheid van het buitcntaIud; 
• onvoIdoende stabiIiteit van het binnen- of buitentaIud; 
• een k\VeIIengtetekort1

:. 

Daarnaast is de ,Yaterkering pIaatscIijk niet herkenbaar, ,Yat uit het oogpunt van 
beheer, onclerhoud en inspectie niet optimaaI is. Ook worden een aantaI dijkgedecIten 
vrij intensief be,Yeid, ,Yat de erosiebestendigheid van de dijktaluds niet ten goede 
komt. In figuur 2.1 uit de hoofdtekst is een uitgebreid overzicht van de 
uijktechnische tek0l1komingcn opgenomen. 

De visie tell alll1ziell val1 de d(iln'erbeterillg 
Bij de dijkverbetering \\ordt er naar gestreefd om de karakteristieke waarden en 
functies van het gebied zoyecI mogcIijk te behouden. Daarb~j ,yordt de volgende 
prioriteitssteIIing gehanteerd: 

1) behoud vun ue IYOOn-, bedrijls- en recrcaticvc functie (bebOll\\"ing, crvcn, onlsluiling) 
lungs ue dijk: 

2) hd\Ulld- en onl\\·ikkding vun de (plaatsdijk) aall\\·ezige LNC-\\"lwnkn cn polcnlies, 
\yuurunder de et:ologist:hc verhindingslilllclie van de Donge: 

3) lundschappelijkelstcdcnhOll\\"kundigc inpassiug en vcrgroting van de herkcnhaarheid van 
(ddcn "an) de \yalerkering: 

4) c~tcnsie"c vonnen "1ll1 agrurisch gehruik van de gracnc dijken, waar dil volgcns dc 
hehcersvisie llIogclijk is. 

Dc dijkverbdering is c1aarnaast gericht op het minimaIiseren van de benodigde 
ingrepen en het inspelcn op het bcleid van het rijk, de provincie CIl de gemeenten. 

De doe/stellil1g 
Dc dijken in het Dongel11ondgebied voIdoen niet aan de gestclde veiligheidseisen. Dc 
docIsteIIing van de \,oorgenomen activiteit is gericht op: 
• het oplossen van de dijktechnische tekortkomingen; 
• het oplossell van beheersmatige kncIpuntell. 

Bij het dijkont,yerp dienen de landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische 
,Yaarc\en zoveclmogelijk te \Vorden behoudell en waar mogeIijk versterkt . Waar dit 
lIiet mogclijk is c1iencn deze ,yaarden te worden gecompenseerc\. 
Dc bestaanc\e \\oon-, bedr~jfs- vcrkeers- en recreaticve functies c1ienen zovecl 
11l0gcIijk te ,Yorc\en olltzien. 

I l\.\\"cllcngtetcKt1l1 \\"il zegg~n dat hd de aistallll di e het \Vater bij huge ril"ierstandcn onder dc dijk ancgt tek1ll1 is. 
\Vaanloor za llllmcc\·ocrcnde \Vellen ontstaan (piping) en de dijk kan verz\Vakken. 
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Bij de dijkverbetering zijn met name de voIgende puntcn van bcIang: 

• een kminhoogte van NAP +3 ,50 III voor de groene dijken en een waterkerende 
hoogte van NAP+ 3,70 III voor bijzondere constmcties (bijvoorbecId 
dam\yanden); 

• grocnc dijken krijgcn indicn mogclijk een kminbrecdte van 5 III en een 
inspecticpad van 3 III breed op de kmin; 

• bijzondere constructies Illoeten bereikbaar zijn met het oog op beheer en 
onderhoud en \vaar nodig ,vorden voorzien van een inspectiepad; 

• in verband met het toekolllstig bcheer worden de taluds van de groene dijken, 
overeenkomstig de huidige situatie, onder een verloop van 1:3 gebracht. Indien 
dit Ilict mogcIijk bl~jkt, "'orden de taIuds onder lllinimaaI 1 :2,5 gebracht: 

• coupurcs in dc \yatcrkcring zijn uit het oogpunt van beheer en onderhoud niet 
ge\ycnst: 

• uitgaan van \erbetering van het huidige dijktracc. Indicn dit nict mogcIijk bIijkt 
\yordt tracc-vcrIcgging ovenvogen; 

• ont\\"ikkcling van een ccoIogische verbindingszone tangs de Donge; 
• hel "interbed van de Donge \yordt aIIcen in uitzonderingsgevallen aangetast; 

• de huidigc en toekolllstige ligging van kabcls en Ieidingen: 
• er " 'orden bij voorkcur groene dijken gereaIiseerd. 
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3 Genomen en te nemen besluiten 

ARCADIS 

Gef10men besluitef1 
Bij de dijkverbetering moet natuurlijk rekening worden gehouden met besluiten die 
door andere overhcden zijn genomen. De besluiten die een directc invloed hcbben op 
de dijherbctcring zijn hicrna kort beschreven. 

Rijksbesilli ten 
Volgens de bcleidslijn 'Ruimte voor de rivier' van de Ministers van Volkshuisvesting 
en Ruimtclijkc Ordcning en Verkeer en Waterstaat mag het \yinterbed vall cell rivier 
niet \yorden aangetast. Indiel1 er na cell bclangcnafwcging ecn aantasting plaatsvindt, 
moct dcze \yorden gecompenseerd. 

Volgens hct Natuurbcleidsplan lllaakt de Donge onderdecl uit van de Ecologische 
Hoofclstmctllur (EHS), \yaarin natuurbcschenning en -ontwikkeling centraal sta~ul. 

Besillitcn van de provincie 
In het Streckplan Noord-Brabant is de Donge als ecologische verbindingszone 
aangcge\·en . Er \\mdt gestreefd naar extensivering van het dijkbeheer alsmcde 
behoud ell ont\\'ikkeling van natuur en landschap. Volgens het Provinciaal 
Natllurbelcidsplanllloeten ecologische ollt\yikkelingsmogelijkheden wordell bellut. 
Dc LNC-richtlijn voor dijken sprcekt zich uit voor een Iandschappclijke en 
ccologische inpassing van dijkvcrbetcringswerken, het extensief beheer van de 
buitcntaluds , natllurbollw en het aangepast beheer van binnentaluds bij 
\'erbindingszones . 

Besllliten vall de gel1leel1te 
Dc bestemmingsplannen gC\'cn een aantal mimtelijke functies aan, \\'aarmee 
rekening gehouden mod \\'orden. Daal'naast moet bij de dijkverbetering rekening 
"'orden gehouden met de aan te leggen rotonde op het kmispunt Bergschedijkl 
Maasdijk cn het gekozell trace van de in de toekomst aan te Icggen West-tangent. 

BeS/llitel1 von het Hoogheell1raaC/schap van West-Brabant 
Het hoogheemraadschap IlCeft voor het toekomstig beheer van de groene dijken ecn 
beheersvisie opgestcld. l-Iierin staat venvoord dat de groene hoofdstmctuur uit het 
Streekplan, binnen vcrant\\'oord dijkbeheer, binnen de dijkverbeteringswerkzaam
heden zo veclmogelijk \\'ordt bevordcrd. 

Te f1emef1 besluitef1 

Dc Projectnota/MER en het ontwerp-dijkverbeteringsplan worden door het 
hoogheemraadschap bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant illgediend. 
Wanneer Gedeputeerde Staten de Projectnota/MER aanvaardbaar vinden \\'ordt deze 
tezamell met het olltwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage gclegd. Daarna voigt cen 
hoorzitting en eell inspraakrollde en worden de Commissic voor ele milicu
cffectrapportage en de \\'ettelijke adviseurs om advies gevraagd . Op basis hien'an 

geeft de provincie een schriftelijk oordecl over het ont\\'erp-dijkverbcteringsplan aan 
het hooghecmraadschap, dic indicnnodig nog wijzigingen kan aanbrengcn . Daarna 
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vraagt hct hoogheelllraadschap aan Gedeputeerde Staten om dcfinitievc gocdkeuring 
van hct dijkycrbctcringsplan. Na gocdkcuring wordt de Projectnota/MER cn het 
Ont\"erp-d~jkvcrbeteringsplan naar de ovcrige bevoegde bcstuursorganen. De 
gcmccnte cn cvcntucel andere overheden dicnen over ondcrdelcn van de 
planuitvocring eCIl bcsluit tc ncmen. Het betrcft hier bcsluiten cn vcrgunningcn zoals 
bijvoorbceld bestclllmingsplanwijzigingcn en aanleg- en kapvergllnningen. Allc 
bcsluitcn \"ordcn daarna in cen kcer via publicatie bekend gcmaakt cn ter inzage 
gelcgd. Icdcre belanghcbbende kan daama beroep bij de Raad van State aantckenen . 

Ais de uitvocring van hct dijkvcrbcteringsplan vaststaat ,vordt cen bcstek opgestcld 
en ,,,ordcn dc ,,,erkzaamheden voorbercid en uitgevoerd. Na een aantal jarcn ,yordt 
de dijkycrbctcring gccvaluccrcl, ,vaarbij de daadwerkelijkc effecten van de 
dijkvcrbetclillgs\"erken ,,-orden vcrgcleken met de voorspcllingen uit dc 
Projcctnota/MER. Inelien nodig kan dan door de provincic ,,,on.lcn beslotcn of cr nog 
aallvlIllcnele l1laatregclcn 1ll0ctCll ,,,ordcn getroffen voor het hcrstcl van natllllf cn 
landschap . 
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4 Varianten en alternatieven 

ARCADIS 

lnper/dng van vlIrianten 
In de startnotitie die aan de ProjectnotaiMER vooraf is gegaan, zijn per declsectie 
cell aantal dijkverbeteringsvarianten aangegeven die nader onderzocht moesten 
,Yorden. Deze varianten zijn in figuur 4.1 schematisch weergegeven. In de 
Projectnota/MER zijn deze varianten -op basis van hun voor en nadclen- nader 
ingeperkt tot haalbare varianten die redelijkerwijs in beschomying genom en kunnen 
,Yorden. Varianten die niet haalbaar ,vorden geacht, zijn bij deze inperking 
afgcvallen. Bij deze inperking zijn de volgcnde criteria gehanteerd: 

• dijktechnieklbeheer/bcreikbaarheid; 

• kostell: 
• rivierbeheer: 
• beiangen en ,yellS en van belanghebbenden; 

• ntimtebeslag: 
• LNC-,Yaarden: 
• rllimtelijke structllur. 

Bij de inperking is ook rekening gehouden met de Visie ten aanzien van de 
dijkverbetering, het Programma van eisen en een gedetailleerde analyse van de 
terreinolllstandighedcn binnen de declsecties. 

Het reslIltaat van de inperking - die in de Projectnota/MER uitvoerig is beschrevell
is in tabel 4 .1 samengevat. In de eerste kololll van de tabel zijn de verschillende 
declsecties ,yeergegeven. In de t",eede kolom zijn de varianten die zijn onderzocht 
aangedllid. Dc Jerde kol0111 geeft aan ,yclke a[,Yegingscriteria een rol hebben 
gespecld "oor de selcctie van varianten. De geselccteerde kansrijkc varianten zijn 
opgcn0ll1en in de vierde kol0111. Deze varianten kunnen redelijkerwijs in beschomying 
,vorden genolllen bij de ont,vikkcling van dijkverbetcringsalternatievcn . In de vijfde 
kololll zijn de te trcrfcn dijktcchnische Illaatregelen per kansrijke variant nader 
0ll1schre,·en. 

Het valt op clat er na de inpcrking tclkcns maar cen variant per deelsectie is 
overgeblcven. Deze varianten vonnen de bouwstenen voor de ont",ikkeling van het 
voorkeursaltematief en het meest milieuvriendelijke alternatief. Naast de genoemdc 
Jijktechnische ll1aatregclen " 'orden er bij de twee genoemde alternatieven de 
volgende lllaatregclcll getroffen: 

• Illitigerende (verzachtendc) en compenserendc maatregelcn; 

• ont,vikkelillgsmaatregclcn (met name voor natuur); 

• natuurtechnisch of aangepast agrarisch dijkbeheer. 

Deze maatregelcn "'Orden hierna toegelicht. 



Figuur 4.1: Schematisch uitgcwcrkte variantcn 

I: Nuonlclijkc Dongcdijk 

Ceilirate\\'eg 

(,2&0: Oalllll'alld billllelldiJks legen besloalld projiel 
A&O: Niellll ' bllilendiJks lrace /IIel dalllllm1d 

Nootdergat 

C2: Grondlichoalll binnendiJks legen beslaolld projiel 
/1&0: Niellll' bllilendiJks lrace /IIel dOl//1I'and 

III: Spoorhawn 

_~O_~_E_I_\lI_na_\\~,e~~,-OI_)e_n _ge_b_ie<_I __ ~~~ --:
lJollge 

('1: Grondlic/raalll bllitelldijks legen beslaand projiel 
A : Nie/ill' bllilelldiJks lrace in grolld 

IV: Dongckadc 

00 
DOJlgekacie 

C 1: IJlIilendi,ks ill beslaand prujiel 

VI: Statcnlaan/Riyicrlmdc 

C2 C3 
Donge 

('1: 
('2: 
C3: 

BlIilel1di,ks legell beslaonde pro(iel (bemlOp/rogil1g! 
Bil1nelldi,ks legen /leslaollde pudiel (berlllophogillg) 
B eide ::!iden \'al1 hel pl'Ofiel (op/rogillg 1'(111 1l'eg! 

VII: Slil\poldl'r 

- DOllge 

('1: BlIilel1di,ks tegen besta(ll1de pr()(iel 

S lij..;J111ld~r 

- Dl)lIge 

('2: BinnendUks legel1 /l estaal1de pr()(iel 

- Dllilge 

('3: Be"/e ;;Uden van hel pm(ie/ (\'ierkalll) 

('1: BliitendiJks legell /lesla(ll/d pmfiel 

';"''''' '''';:;;'~ -~ 
- Jachlha\'en 

C? ' lJinl/endUks tegen besta(lIIde pm(ie/ 
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Cl&:D: DWlIIl'and bllilend!,ks legen beslaande d(llllll'ond 
C2&D: Dalllll'and binl1endiJks in beslaande projiel 

IX: Nicuw Sanduc\ -Karthuizcrstraat dcrlll-

O 
Karthuizem'eg 

. re."Iallrant 
___ ...... ~"'''''''''''''''-___ ~ .... __ .. lachlhaven 

C2 IiIC1 &D 
Cl &D: BinnendUks legen beslaande projiel /IIel dalllll'ond 
C2: BlIilenduks legen beslaande projiel 

10 

IX: Niruw Sandurl: Karthuizcrstraat-Sandoc\-Kadrpad-

A&OI: 
A&02: 
A&03: 
C3: 

Niellll' bllilendijks lrace in gl'Ond lIIel dee/s dallllrand 
Nie1l11' bllilendUks lrace lIIel dWlllrand 
Niellll' bllilendiJks trace lIIel dOl/lIl'and 
l'ierkante I'erbelering (ophoging van Il'eg) 

X: 8utcrpuldl'r 

r:;enJ.,I«'~\ D,'nge 

----:
('2: BinnendiJks legen beslaande projiel 

C3: Vierkanle \,erbelering bestoande projiel 

XI: Wl'stpuldcl' 

n&~;<;:t",1 Werf 

__ ---"'I"'{{ii"'~i7 ~"ge 

B&O: Nielll1' binl/endiJks I/'(Ice ill grond lIIel dee/s dal/lIl'ond 

XII: Furt Lunctte 
l\[aa~d~ik 

~. ,~ L:...J ~~/ L J "'" 

Cl : BlIilendiJkse slabiliteits/Jel'/1/ tegen bestaand pl'ojie/ 

l\ {aasc1Uk r=..... ..,r>~ 
Fort ~ Cl&1J '\.,.. 

Cl&:D: BlIilendiJks in beslaand projie/ /IIel stabiliteit.w :hel'/1/ 

XIII: Dombosch 

DOllge 

Cl : BllilendiJks legen besta(ll1de projiel 

Dllllge ___ ~~~~~ __ ~ ___ j'_'t1_tt_'I_'ie ____ ~_ 
C2: BinnendiJks legen besloal1de profiel 

D~ I n ,,\::.....--LI __ ill_'''_''_tll_.e_-L __ 

('3: Beide z iJ'den \'an hel profie/ (l>iel'kant) 



LJee l,eclie mogelijke 
yarianten 

Noordelijke 
C2&D Dongedijk (1) 
A&D 

!Jongecentmle (ll) t" 
A&O 

~l'uurha\Oen (Ill) CI 
A 

Dongekade (IV) Cl 

IYaterpoort (\) 

Sl<1lcn la:ln f 

Ri\Oierkade (n) 

Statcniaan <.'1 
Co2 
C.1 

Ri\Oierkade (' I 
('2 
l'.1 

Slikl'"lder (Y ll) C 1 
C2 
C.l 

Po lder van Allard 
(nil) 

Nicuw 
S"odoel(lX) 

CI 
Ciasthlli:)\\'aaru (', 

hal tllui zcrstr 
C2&1) 

decl I (' 1&0 

h<llthuizerstr, 
CI&D 

deelll l'2 

Kat thui zers tr 
A&OI 

uecilli A&D2 
A&rJ.1 

1.'01 

B"lcrp"lder (X) C2 
C.l 

IYe'lpalder.(XI) B&D 

fOIl LUllelle (XII) C I 
Cl&D 

n"m\>""h (XIII) (.'1 
C2 
<.'.1 

,\ ' Ili cll\\' huitendijks trace; 
B: ni t' lIw hinnendijks trace; 

T b 14 1 a c G csc cc cer e IJI vcr 

Afl\'eging op grand van: 

minimale ingreep, kosten, ruimteheslag, 
ri\·ierhchecr. hchO\ld 105- en laadmoge lijkheden 
wor bedrij\Oeno hehoud huidige dijktraee 

minimale ingrcep. kosten, fuimtebesing, 
ri\Oierheheer. hehoud I,,,· en laadl110gelijkheden 
yoor hCllrij\'cn. bei1()\lllllllidige dijktmce 

minimale ingreep, kosten, rivierbchcer. behoud 
huidige dijktrace 

behuud W(lOIl- en werkfundie 
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b t c enngsmaa rcge en per d ee sec IC 

Kansrijke Nadere olTI,chrijving dijktecimi,che l11aatregelen 
variant 

C2&D binllendijkse verbetering van het bestaande profiel door de aankg \Oan een 
dal11l\'and met betonop,tolting 

C2 bilmemlijkse verbetering door een verhoging van het he,taande prnli el in 
grond 

CI buitendijkse verhetering van het be,taande prolid in gromi door een 
verhoging van het fietspad nan de ri\'ierzijde \';111 de weg 

CI is \Oooruillopend op het dijherhetering,plan gereali,eerd in col11hinatie 
met de •• nleg van de nieul\'boul\'l\'ijk 

Autonol1le ant\\ ikkeling (wardt niet uitgewerkt in deze Projeetnota 'h lER) 

ochoud LN<..'-\\T!;'\rdcn. kosten, minimale CI buitemlijksc vcrbetering door \'crhnging en \'crhreding \'an hct \'oorlnnd in 
illgrcep. rllimlebc~ l ag grond 

hehmlu LN( '-wann.len. k(,~tcn, minimnle C2 binllcnuijksc \'crhclering door \'erhnging ,'an de wcghcnn nnn de 
ingn:ep. hdwuu W(lOIl- en wClkflllll:lic. stadszijde in grond cn een rlnnt~eli,ike ophoging \'an het \'oorl<md 
ruimtebeslag 

hehoud LNC-waardeno ri,'icrbeheer C2 hinnendijkse verbeterillg en verhoging in grond met plaatselijk een 
buitendijkse inkassillg vall klei ill bestaallde rrufiel 

LJijherbelcri ng ill hel kade,. vall de DeJtawet grote rivieren reeds in 19% uitgevuerd (wordt niet uitge\\Oerkt in deze I'rnjectnotal\ IER) 

helwuu \\'oon -cn \\'crkfundie. knstcn. C2 hinncndijkse \'erbelcring en \'eritnging in grond mct de aanlcg \'an cen 
rh'i crhehccr hilmendijkse pipingherm ell een inb"ing van klei in het huitentalud 

helmut! Wflnll- ell werkHlIlctic. k()~tel1, hehoud CI&O huitenuijkse \'crhetcring door de nnnieg \'nn een onmwnml en ccn 
LN( ' -\\,narJcn \'crhoging \'an hct \'oorlnnu in grollO 

hclmut! \\'oon- cn wcrkfunctic, hehollu LNC- CI&O buitendijkse verbeterillg door de aanl eg YOIl cell dan",oand 
wn;-trdcn. 

beholld woun- e ll wcrkfllndie, kosten, A&OI niclIw bllitendijks trace door nanleg \'an ccn oamwnnd, waarhij Inngs oe 
ruimtchc:-;Iag. Iuil11teli,ike :;; tluduur waterkanl een combinatie mel CCII gracile di,ik \nJfl.lt atlllgc1cgd 
(hestcmnlillg~plan). ,'m)rkcur cigennrell 

bcliolld WOOIl- cn werkfllll,t ie. ri\'ierheheer, C3 \'ierkante \'erbctering en \'erhoging in grond 
luimtcbe:;; lng 

beiloud WOOIl- en wcrkfimdie B&O nieuw bitmcnJijks trace in grond mct aansluitend ecn gedeeltcli,ikc aanlcg. 
\'nn een dam\\,anu, hicrhij wordt de hcrgings\'ij\'cr circ:l 1 (I til \'crlegJ 

hc1wud LNl'-waardcll. ku:-;tcn, ruimtelijke CI&O buitendijkse \'crhetcrillg dtH)r tic Mnleg \'an cen ~tnhilitcits~chenll 
slruduur (damwand) aan de ri\'ierzijdc \'nn hct Cictsrad. wnnrhij het hc~tnal1de tahld 

deels \\wdt argegra\Oen 

hehuud LNC-wnaruen. ri\'ierhehecr, C2 bilmemlijkse \'crhctcring duor \'crhreding in gronu mct het plant~c lijk 

bitmelldijks aanbrengen van een pipillgheml en het plaat,el ijk aanbrengen 
\'an een klei-ingra\'ing in het huitcntalud 

C2: binnendijkse verbetering tegen be,taand rrnfiel aall; 
Col: \'erbetering mm beide zijden \'nn het hc:-;tilanu proliel; 

('I :huitclldi,iksc \'crhctering tegcn bcst:l:lnd pn)fiel D: bijzonderc constr\lctic~ , 

ARCADIS 
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Dc volgende mitigerende en eompenserende maatregelcn \vorden genoI1len: 

• erfbeplanting en opgaande beplanting die verloren gaan, ,,·orden herplant 
(bijvoorbecld ill de Westpolder); 

• bij taluds met yegetatiekundige \yaarden wordt de toplaag temggebracht 
\yaardoor de vegetatie zich kan herstellell. 

Ollllvil(/wlings- ell beheersmaatregelen 
De volgende maatregelcn \\"Orden getroffen om de bestaande situatie te verbeteren: 

• bij Fort Lunette \yordt zo veclmogclijk wateroppervlak van de voonnalige gracht 
temggebracht en \yordt een mum opgel11etseld, waardoor het fort \yordt 
geaccentueerd: 

• er ,,·orelt granel gebruikt mlarll1ee een goede uitgangspositie voor de ont\yikkeling 
yan diverse vegetatietypen \yordt gesehapen; 

• ovef\yegcnel mtuurtechnisch beheer van graene dijkell: 

• langs de Dongcmonding \yordt buitenclijks een plas-e1raszone aangelegd, 
\yaardoor e1e karakteristieke vegctatie en fauna van zoet\yatergetijdengebieden 
zich kan vestigen en ont\\iIJ<elcn: 

De alte1'l1atiel'cn )'oor de dijkl'erbcterillg 
Dc cI~jkverbeteringsaltematieyen bestaan uit een combinatie van clijktechnische, 
mitigerencle, compenserende, ont\\ikkclings- en bcheersmaatregelcn. In deze 
Projectnota/M ER is mast het nlll-altematief 66n altematief beschouwd, gebaseercl 
op de hierbovcn genocmde varianten per deelsectie. Aangezien er slcchts 6en 
redelijkef\yijs in beschou\\ing te nemen variant per declsectie kan worden 
aangegeyen, is er eyeneens maar ccn altematicf sall1engesteld. Het gaat hierbij om 
het \'oorkeursalternatie[2. Het voorkeursalternatiefheeft de voorkeur van het 
Hoogheemraadschap van West-Brabant en \yardt breed gedragen binnen de 
Sluurgroep I Ioog\yaternijmaking DongeJ11ondgebied. 

Uit de beschrijying van de huidige situatie en de autonOll1e ont\\'ikkeling is geblcken 
clat er slcchts op een aantal plaatsen in het Dongell1ondgebied bijzondere \\'aarclen 
a~\ll\\ezig zijn. Door cle e1ijkverbeteringsmaatregclen worden deze waarclen niet 
aangetast. Dc (milieu-)effecten zijn ll1inill1aai en er ,yardt veel aanclacht geschonkel1 
aan de ont\\'ikkeling van natuuf\yaarden in delcn van het Dongelllondgebied. Almct 
al is het C\ijkont\\'crp zoc\anig gcoplill1aliseerd en uitgewcrkt dat eCIl nadcre definitic 
van cell zogcnaamd Meest Milieuvriendelijk Altematief niet zinvol is"' 

Dc gedcfinieerde maatregelell bij het voorkeursalternatief kOl11en zeer vergaand 
tegell10et aan de eisen uit dc richtlijnen en de genom en overheidsbesluiten op het 

2 Naasl hel I·oorkeursallematief ell hct 1\11\IA wonlt ill de Projec!nota i1\IER ook ccn zogcllaamd nlliailcrnaticf 
bese-hollll'll. lid gaat daarbij om een bcsciu'ijying Yan de hllidige si!lIa!ie en alltonome (lntwikkeling. zonder lIilYocring 
Yan d(ikl'Cl beteringsllwkcn. Di! altcrnaticf is nie! reeci, omdat zander dijkYerbelering nict aan dc yciligheidsciscn 
\Yoldl I·oldaan. lIet nlllalkrna!iefdicn! daarolll als referen!iesitllatie am de effccten Yan de dijklwhckringsallcllla
tiewn k bcpalen. 

J Tijdcns hd "pstcllen Yan de I'rojednota '1\IER is gelYerk! mel ecn1\I1\IA Iyaarbij dc gchclc Dongc-ocl"er was 
bcstcmd Yoor dc ontlYikkding yan cen plas-draszone. lIet hooghecmraadschap en dc stllllrgrocp hcbbcn bcslotcn Olll 

dit ondcrdecl integraal in oIlIIYClp-dijkl·erbcteringsplan 01' te ncmen, \yaardoor het \"(Hlrkcursailcrnalicftel·cns als 
1\1:-'1,\ kan \\'(lldcn bcscholllYd. 
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gebied van behoud en ontwikkeling van LNC-waarden. In de PrajectnotaiMER wijkt 
het MMA Olll deze redenen niet af van het voorkeursalternatief. 

Hef voorke/lrsalternafi~f (en MMA) 
Bij de ont,yikkeling van de verschillende varianten is aandacht besteed aan de 
onderlinge koppcling van de verschillende varianten binnen een declsectie en de 
deelsecties onderling. Daarnaast is ook aandacht besteed aan de aansluiting op de 
verschillcnde aangrenzende dijkvakken op de west- en oostoever van Dc Donge. 
Door deze aanpak wordt een goede aansluiting gegarandeerd tussen de verschillende 
declsecties en resulteert het voorkeursalternatief (en MMA) in een integraal 
consistent dijkontwerp. In het voorkeursalternatief (en MMA) zijn naast mitigerende 
en compenscrende maatregelcn ook natuurontwikkelings- en beheersmaatregelen 
opgenomen. 

Met betrckking tot de buitendijkse ontwikkelingsmaatregelcn in deelsectie XIII 'Dom
bosch' kan het voorkellfsalternatief (en MMA) als voigt "'orden gedefinicerd: 

Ol1fll'ikkeling van een plas-draszone van cljJ54 tot cn111ef cljJ64. j)if befekenf daf 
de gehele oeversfrook fangs de ()oSfzijdc van de j)onge over ('en lel1gfe val1 circa 
}. } ()() /7/ fof pfos-draszone wordf onfl!'i kkeld. 

J\'lct belrekking tot de ont,yikkelingsmaatregelen voor de taluds van de groene dijken 
in het DongemomIgebied kan ,yorden gestcld dat cen aantal gracne dijken ,yaarvan 
de klciJaag ,yordl vervangen of aangcvuld voor natuuront,yikkcling in aanmcrking 
komt. Dc maatregclen in het voorkeursalternaticf (en MMA) ,yorden als voIgt 
gedefiniecrd: 

cell gllilsfige lIifgongsjJosifie voor de Ol1flt'ikkeling van soorfenr!jke vegefa/ies 

\t'ordf gcrealisecrd door her aanbrengen van een geschik/e, schralere foploag op 
hef binne/l/afud el1 kmin van de dijk i/1 deelsec:fie XIII, j)o111bosch (LljJ54-(ljJ67) 
en OjJ hef bi/l/1e/1/aflld )'(111 de dijk in deelsec/ies VII. Slikpolder ((ljJ46-(lj)53). 
})oarnaasf lI'orden ook de dijken in deelsec:fie IX, Niellli' Sandoe! ((ljJ} ()3-j()./. en 

(ljJY5-Y6). deefsecfie X i3ofell)()lder ((lj)84-cljJ9}) voorzien van een geschikfe, 
schrafe /opfoag. 

Met betrekking tot de beheersmaatregelcn van de gracne dijken kan bet voorkellfs
alternalief (en MMA) als voIgt "'orden gedefinicerd: 

he/ groofsfe deel von de groene dijken in het DOl1gemondgebied word/ l1a 
d!jA:vabetering naflllfrtechnisc:h behead. He! betr~ft hier de i3ofel]Jofderdijk 
(deelsecfie XJ, de Gosfllllisll'aord en de nielllt'e d!jk in Sondoel (deefsecfie IX) en 

ojJ de dijk roml de S/ikpo/der (deelsecfie VII. DaarJ10asf zol ook hef bllifel1follld 
en de krt/in van de dijk roml D0111bosch (deefsecfie XIII) nofllllrfechnisch 
It'ordell beheerd. 
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5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

ARCADIS 

Dc bestaande sitllatie ell alltollome ontwikkeling is beschreven voar zover deze van 
bctekenis is voar de dijkverbetering en dient als refercntie (nublternatief) voor de 
beoordeling van de milieu-effectcn van de aItematieven. Hierdoor kan de sitllatie met 
en zander dijkverbetering met elkaar \vorden vergelekcn. 

Regiollaaillh'eau 
Bet Dongemondgebied ligt op cell knoopplInt van het nationale vaamegenstclscl 
(Bergsche Maas, Amer, KanaaI naar de AmcrlWiIhelminakanaal). EcoIogisch gczien 
yerbindt de Donge dc Maas\vateren met het Noord-Brabantse achterland. Ten 
noordcn van het Dongemondgcbied ligt het Nationaalnatllurpark dc Biesbosch: eCll 
zoet\,"atcrgctijelcngebiecl. Dc Bergsche Maas "welt gezien als ecn getijelcrivicL maar 
hcen een vcm·aarloosbaar getij. 

Aan ele \yestoever van dc Dongc Iigt de historische stadskern Geertmidcnbcrg met 
grachtcngordcl ,,·aaromhcen een schil van naoorJogse \\"ooll\\"ijkcn ligt. Aan dc 
oostoeyer Jigt dc ollde kern Raamsdollksvecr mct daaromheen een aantal 
niell\\"bOll\\wijkcn. Er is \,"einig stedcnbolmkllndigc samenhang tussen de rivier dc 
Donge cnerzUds en historische kernen ell nicuwbomvwijkell anderz~jds. 

Dc illdllstric cn bedrUvighcid, vaanycgcn en woongebicdcn domincrcn dc mimtclijkc 
hoofdstrl.lctllllf van hct Dongcmondgcbied. Hct gcbicd heeft een complexe stmctllur 
en cr bes(aat gecll dllidcl~jk herkenbarc samenhang tussen de samellstcllenelc 
onclerclclell. Dc DOllgc-ocver bngs Raamsclonksvcer Cll dc Dongc-oevcr ten 
noorcloos(en en zlliden van Gecrtmielenbcrg hebben ccn eliffullS karakteL \\"aarin 
vcrschillenelc functics (beelrijvcn, jachthavcns, volkstuincn e.eI.) elkaar af\yissclcn. 
Dc cOlllplcxi(cit van hct gcbicd is ccn uitdmkking van de kenlllcrkcnclc dynamisehc 
rllifl1tel~jke proccsscn dic samcnhangcll met de ont\\"ikkcling van indllstrie en 
nUvcrheid op een knooppunt vall nationale \\"atenvcgen. 

Lo/({{{{/ nil'eall 

Ook op Iokaal niveall -in de directc omgcving van de dijk- heeft dc mimtclUke 
strllctllur cen complex en diffllus karakter. BllitendiJks Iiggen zO\vcl indllstrie als 
open gebieden met migtcs, graslandcn cn volkstuincn. Er z~jn zes jachthavens cn een 
aantal scheepswerven a:umczig. Ook binnendiJks is er grote diversitcit. Er is 
indlls(riCle- en \,"oonbebolming, maar ook is er agrarisch gebicd. 

Dc ecologische k\\"aliteiten van dc Donge cnlmar oevers zijn zecr beperkt. Bij de 
Dongellloncling zelf vormt dc uitef\vaard van de Bergsehe Maas een gebied mct 
ecologische k"alitei(en (Kleine Niell\ve Dombosch). Op de zuidoever van dc 
Bergsche Maas "isselcn riet- en biezengorzen, gricndcn cn \vilgenbossen elkaar af. 
Langs de dijk ten no orden van de SIikpolder en tcr hoogte van het Dongemond
college liggcn 1l10eras\vilgenbosjes. Aan de binnentecn van elc \vatcrkering bngs de 
Statclllaall, Rivierkade en SlikpoIder ligt cen byclsloot met \\·aarde\'ol!e 
k\Ych·cgctatie. Fort Lunette heeft \\"aardcvolle l11uurvegetaties. 
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Langs de Dongemond is geen sprake van een samenhangend rivierdijkenlandsehap 
met bijzondere \yaarden. Dc eultuurhistorisehe kwaliteiten zijn betrekkelijk laag. 
Wclligt het besehermd stadsgezieht Geertmidenberg aan de Donge. Aan een aantal 
afzonderlijke elementen (zoals Fort Lunette) en het ensemble dijk - bebouwing bij 
Sandoel kan \yd \yaarde toegekend \vorden. 

D(j/wiveau 
Dc dijken in het Dongcmondgebied vonnen geen duidelijke stmeturcle eenheid. Ais 
\yaterkering zijn de formelc dijkcn maar voor een deel herkenbaar. Deze dijkdc1en 
zijn in dat geval ovef\yegend 'groen' en worden voor het overgrote dee! vrij intensief 
begraasd. Van sommige dijkgedeelten is aileen het binnentalud nog herkenbaar. Dat 
komt doorclat het buitendijkse gebied (gecleeltelijk) is opgehoogcl en \vordt gebmikt 
voor inclustriCle- eJvof\yoonbebouwing. Op sonunige trajeeten is de dijk als gevolg 
\'an de (historiseh gegroeide) bebou\\"ing helcmaal niet meer herkenbaar. 

Slcchts op enkelc dclen is er ecn duidclijke samenhang tussen de dijk en haar 
omgeving . Dit geldt voor de groene dijk langs Domboseh en Slikpolder \Vaar de dijk 
direct langs de Donge ligt. Langs Waterpoort en de Dongekade is de stedelijke 
ont\yikkcling en inrichting op de rivier georicnteerd. Bij de Noordelijke Dongedijk. 
de Dongecentralc en Statenlaan/Rivierkade worden de als waterkering herkenbare 
dclen van de d~jk en de DOllge gescheiden door een buitendijks gclegen (opgehoogd) 
bedrijfsterrein. Op de overige delcn ligt de dijk op topografisehe grenzen (b.v. 
\yegcn) en is als zodanig niet herkenbaar. 

Het grocne d~jktracc bij Domboseh is van enige eultuurhistorische betckenis doordat 
het c1ecls eell trace voigt van voor het jaar 1850. Dc waarde blijft eehter beperkt 
vall\\"ege de verstoorde omgeving. Dc dijken langs de Dongc bezitten geen bijzondere 
(potenticlc) eeologisehe byaliteiten . 

OJ) of iallgs de dijk liggcn lokale ontsluitingswegen. Het gaat hierbij om de 
Centralc\\eg. de Emma\yeg met in het verlengde de Stations\Yeg, de Rivierkade en 
Statenlaan, de \\"cgen in dc \\"~jk Nieuw Sandocl en de Maasdijk. 

Alit () 11 () 111 e () 11 t II' i/c1ce Ii 11 g 
Rijks\yaterstaat heeft plallnen om de Haringvlietsuizen om te vormen tot 
stormvloedkering. Een dcfinitief besluit hierover is nog niet genomcn. Indien deze 
plannen doorgaan zal de getijdewerking in het Dongemondgebied toenemen, 
\\'aardoor soorten van het zoet\\"atcrgetijdengebied zieh opnieuw kunnen vestigen . 

Het gebied ter hoogte van de Dongekade is bestemd voor \yoondocleinden 
(Bestemmingsplan 'Bergse poort' ; deelseetie IV) . 

Ten aanzien van beheer en onclerhoud riehten de autonome ont\\"ikkeling zieh met 
name op de behecrsvisie. Vanllit de beheersvisie zal het toekoll1stig beheer gerieht 
zijn op natllllrtechnisch beheer, \\"aarbij aangepast agrarisch beheer plaatselijk 
\\"orllt toegcstaan in de vorm van be\Veiding met jongvee en schapen. 
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6 Effectbeschrijving 

ARCADIS 

In hoofdsluk 4 van de samellvatting is aangegeven dat er voor het DongeJl1ond
gebied slechts cen d~jkverbeteringsalternatief in beschouwing is genoll1en. Het gaat 
hierbij om het voorkeursalternatief, wat overeenkomt met het MMA. Hiema "'orden 
de effecten van het voorkeursaltematief (en MMA) op hoofdlijnen beschreven. 

E.r{ectefl l'WI het v()()l'keuT'salte1'l1atief (ell MMA) 
In tabcI 6.1 zijn de totale effectscores van het voorkeursaltematief (en MMA) 
\yeergege\'clI . Dc scores hebbell betrekking op de gcvolgen van de dijktecImische, 
mitigercnJe, cOll1penserende, de beheers- en ontwikkeIingsmaatregeIcn tezamen. 

Tabel 6 I' Effectscores \'an het yoorkcursalternatief en MMA 
Ihpectell sCllre Opmerkillgefl 

1'llllrkellrsalterllatie/ 
(ell JIMII) 

Bodl!m ell \yuter () Gccn uantastil1g waardclI. Evcntl1elc 
vCnlllllcringen in grollllmltcrstroming cn 
vcrspreiding van vcrontreinigingen vonnen 
cen kcnnislecmtc. 

Landschap () Plaatsclijk cnigszins aantasting, maar ook 
vcrbctering van \\'aarden. 

Natllur ++ Miligercndc, beheers- en onl\yikkelings-
maatregelen 1ciden lot cen sterk posilief elTel:!. 

Cllltllllrhistorie () Gecn aantasting \\'aanlcn. 
Woon- en Icelinilicu 0 Ecn tuin wordt tijdelijk aangctast en er \yordt 

plaatsclijk beplanting vel\yijderd. Ecn aantal 
instcekhaventjes \\'()rdt_gedelnpt. 

Overige aspcl:!cn () / - Enige aantasting landboll\\'grond , beperking 
agrnrisch gcbruik van grocnc llijkcn bij 
natuurtechnisch beheer. Ucringe aantasting 
bcdrijfsterrein. En ige aantasting van het 
"'interhed van de Donge. 

Uit tabcl (J . J blijkt dat er bij het voorkeursaltematicf (en MMA) over het algcmeen 
geen tot zeer gcringe negatieye effecten zijn op bodem en \VateL landschap, natllllf, 
cllltuurhistorie, ,,'oon-, \Verk en Icefmilieu en de overige aspecten. Dit \vordt 
verklaard door het feit dat er binnen het invloedsgcbicd van de dijkverbcterings
\"erkcn geen bijzondere LNC-\yaarden aanwezig zijn. Bovendien is met de 
p\aatscI~ik aal1\yezige LNC-\yaarden en de bclallgen van de aan\\'onenden en 
bedrijven bij ele ont\vikkeling van de alternatieven zoveel mogcIijk rekening 
gehouden, \\'aarb~j is geblekcn elat ele aanwezige waarden en bclangen vergaand 
behouden kunllell bIijvcn. 

PlaatscIijk treden er \"eI cnige (negatieve) effecten op . Deze effecten hebben in de 
l11eeste gevallcll slcchts betrekking op Cell beoordeIingscriterillll1 binnen een bepaald 
aspect. Dc aard en 0ll1vang van deze decI-effectcn is zodanig dat deze de algcll1enc 
cfTectscores voor het Dongcmondgebied aIs gehceI uit tabel G. I niet beinvIoeden. Bij 
de overige G.ljJecfen is sprake van geringe negatic\'e effecten doordat intcnsief 
agrarisch gebruik vall de groelle elijken na dijkverbetering niet langer "'orelt 
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tocgestaan en doordat er sprake is van cen gcring mimtebeslag op landbouwgrond en 
het bedrijfsterrcin in Sandoel. In het lieht van het totaal aan cffccten ten gevolge van 
de dijkvcrbctcring z~in dezc negatieve effectcn slechts zecr gering. Daarentegen 
treedt er een stcrk positief effect op ten aanzien van natuur als gcvolg van de 
voorzielle beheersmaatrcgelcn (natuurtechnisch beheer van de gracne dijken) en 
ont\\'ikkelingsmaatrcgclcn (natuurontwikkeling langs de Donge) . 
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7 Vergelijking van alternatieven 

ARCADIS 

Afgemeell 
In de fase yan dc alternatiefontwikkeling voor de dijkverbetering is duidclijk 
gc\\'ordcn dat per ondcrschciden declsectie slechts een variant redclijker\\'ijs in 
beschouwing kan \"orden gcnomen. Rcdcncn hiervoor liggen in de spccifiekc kncl- cn 
aandachtspunten pcr declsectic, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
\,"oonbebou\\'ing en het behoud van kleinschalige, watergcbonden bedrijvigheid. 

Doordat reeds in cen vroeg stadium van deze studie de vcrschillcnde varianten zijn 
geoptimaliseerci kan yoor het onderhavige dijkvak een cenciuidig dijkverbeterings
alternatief " 'orden vastgestcld, dat tegelijkertijd aan de visic op dijkverbctering en 
het programma van eiscn voldoet. Temeer daar bij de altcrnaticfont\"ikkelillg de 
lIodige aancbcht is besteed aan mitigerende, compensercncie, beheers- en 
Ollt \ "ikkel ingsmaatrcgelcn. 

Op basis van cie alternatiefont\\ikkeling en de ciaarmee samenhangende effecten heeft 
de Stuurgroep ingestemd met het voorkellrsa!rernafief Dit alternatief \"ordt tevcns 
als /vfMA bescholl\\'d. Aangezien beide alternatieven inhoudclijk gclijk zijn is een 
n;rgelijking van alternatieven niet zinvol. 

Relatie met tie visie ell Itel programma vall eisell 
Het voorkeursalternatief (en MMA) voldocn aan vrij\"cl aile aandachtspuntcn uit de 
visic ten aanzien van c1~jkvcrbetering en het programma van eisen, zoals genocmcl in 
hoofdstuk 2 \'an dczc samenvatting. 
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8 Leemten in kennis en evaluatieprogramma 

ARCADIS 

Leemten in /(el1l1is en iJ(fo1'matie 
B~i het opstellen van de Projectllota/MER Hoogwatervrijmaking Dongemonclgebied 
is cen bcpcrkt aantallccmten in kt-:lmis geconstateerd. 

Dc geconstateerde aard en beperkte omvang van de leemten in kennis staan een goed 
oordecl over de positieve en negatieve effecten van de varianten en alternatieven voor 
de verbetering van de ,Yaterkeringen niet in de weg . Dc beschikbare informatie is 
voor aile aspcctell ruim voldoenue voor het zichtbaar maken van dc vcrschillcn 
tussell varianten cn aiternatieven. Hierdoor kan het gesteldc docl ,,"orden bereikt: het 
in het Iicht van LNC-,Yaarden en overige functies selecteren van optimalc 
oplossingcn yoor het verbctercn van de ,Yatcrkeringen in het Dongemondgebied. 
Ten aanzicli van landschap en cultuurhistorie zijn gecn (bclangrijkc) lcemten in 
kel1nis cn informatic gcconstateerd . Ten aanzien van het aspect natuur ontbreken 
gcgcvcns oyer dc fauna langs de dijk en hct ecologisch functioneren van de Donge 
ais yerbintiingszonc. Ten aanzicn van bodem en water is geen cxacte infonnatic 
bekend ovcr boclemverontreinigingslocaties, en de mogelijke effecten hierop van 
(cyentuelc) vcranc\cringen in dc grond,,"aterstroming. Voor dc aanlcg van de plas
draszone zal een baggcrspcciedcpot van Rijkswaterstaat ,,,orden ontgraven dat tegen 
dc oostocvcr van de Dongc Iigt. Dc k,,"aliteit van dit dcpot is ,,"aarschijnlijk spccie 
van catcgoric 1 of 2. Aan de sanering van dit baggerspcciedcpot is in het ont\\"Cfp
dijkverbetcringsplan aandacht besteed. 

Evaluatie 
Ten aanzicn van dc cl ijkvcrbctering zal een evaluatieprogramma ,,·orden opgestcld 
,yaann: 

• nagcgaan ,,"ordt of een aantallcemten in kenuis kunnen wordcn opgelost 

• de daad\,"crkcl~ikc cff{;cten worden vergelcken met dc effectcn dic in de 
Projcctnota/MER zijn voorsjJcld ; 

• \,"ordt nagcgaan of er aallvullende mitigerende of compenserendc maatrcgelcn 
nollig z~in. 

Tijdcns de cyaluatic kan het volgende worden ollderzocht: 

• dc ont\yikkcling van de vcgetatic en fauna op en langs dc dijk, ,yaarbij mct name 
aandacht zal ,vorden besteed aan de (ecologische) ont\yikkeling van de plas
draszonc aan de oost-ocver van de Donge. 
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1 Inleiding 

1.1 Aigemeen 

ARCADIS 

Voor u ligt de Projectnota/Milieu-effectrapport (MER) voor de hoogwatervrijmaking 
van het Dongemondgebied. In deze ProjectnotaiMER worden de mogelijke 
oplossingen beschreven om de veiligheid van de waterkeringen in het Dongemond
gebied te verbeteren en tegel\jkertijd de aan de waterkering verbonden waarden 
zoveclmogel\jk te behouden en zo mogelijk te versterken. Dc effecten van de 
verschillende oplossingen op landschap, natuur en cultuurhistorie (LNC), woon- en 
leefmilieu en overige aspecten worden in deze nota beschreven en vergeleken. Deze 
Projectnota/MER is bedoeld om de keuze ten aanzien van de uit te voeren oplossing 
voor de verbetering van de waterkering te ondersteunen. Tezamenmet de 
Pr~jectnotaiMER is een ontwerp-dijkverbeteringsplan opgesteld. In dit ontwerpplan 
is, mede op basis van de informatie uit de ProjectnotaiMER, een gedetailleerde 
uitwerking van de dijkverbetering gepresenteerd. 

Het Dongemondgebied Jigt ten zuiden van de Bergsche Maas en wordt met name 
gevormd door het bebouwde gebied van de kernen Geertruidenberg en 
Raamsdonksveer. Dc waterkeringen in dit gebied liggen aan weerszijden van de 
benedenloop van de Donge, die hier een bochtig verloop heeft. Het Dongemond
gebied is overwegend stedel\jk en grote delen van beide oevers zijn plaatselijk sterk 
gelndustrialiseerd. De dijken op de oostelijke en westelijke oever hebben beide 
een lengte van respectievclijk 4,0 en 4,9 km en zijn niet van hectometerpalen 
voorzien. Op figuur 1.1 is een overzicht van het Dongemondgebied met de 
betreffende dijken weergegeven. Voar een uitgebreide overzichtskaart met 
toponiemen wordt verwezen naar de uitklapkaart achter in dit rapport (bijlage 3). 

Op de linkeroever van de Donge ligt de kern van Geertruidenberg. De te verbeteren 
waterkering begint stroomopwaarts bezien bij de kanaaltak naar de Amer en loopt 
tot aan de monding van de Donge in de Bergsche Maas, nab~j de Amercentrale. Dc 
waterkering loopt deels door bebouwd gebied, waar sprake is van veel bebouwing in 
de nabijheid van, of zelfs op de waterkering. De kruin van de waterkering is decls 
verhard en wordt decls gevornld door een openbare weg. De waterkering zelf is op 
een aantal plaatsen weinig herkenbaar. 

Op de rechteroever ligt de kern van Raamsdonksveer. Dc te verbeteren waterkering 
loopt globaal van de polder Gasthuiswaard via het Zuidergat tot aan de monding van 
de Donge in de Bergsche Maas. Ook hier ligt de waterkering grotendeels in een 
gebied, waar sprake is van veel bebouwing in de nabijheid van, of zelfs op de 
waterkering. In Raamsdonksveer is de waterkering op sonmlige plaatsen eveneens 
weinig herkenbaar en op een groot aantal plaatsen verhard, waarbij op enkele 
plaatsen een openbare weg over de kruin van de waterkering ligt. Dc dijken liggcn op 
de rcchtcroevcr over het aigcll1cen direct aan de Dongc. Slcchts ter hoogte van de 
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w~jk Sandoel en het buitendijks gelegen Fort Lunette ligt de waterkering op enige 
afstand van de Oonge. 

Figuur 1.1: Overzichtskaart Oongemondgebied 

1.2 Dij kverbetering en milieu-effectrapportage 

ARCADIS 

Sinds 1 september 1994 is bij dijkverbeteringsprojecten het doorlopen van de 
procedure voor milieu-effectrapportage (m.e .r.) verplicht gesteld. Oit houdt in dat 
voor de verbctcring van de waterkeringen in het Dongemondgebied naast een 
d~jkverbeteringsplan een milieu-effectrapport (MER) dient te worden opgesteld. Met 
de Projectnota/MER wordt een integraie aanpak beoogd: naast milieu-aspecten 
worden ook aspecten als dijktechniek en beheer behandeld. De Projectnota/MER 
dient tel' onderstellning van de besluitvol111ing van het bevoegd gezag over het 
dijkverbeteringsplan in het kader van de Wet op de waterkcring (Wow Alt. 7). 

De m.e.r.-plicht is gc1ntegreerd in de vemieuwde Procedure D~jkverbeteringen 
Noorcl-Brabant van 8 mei 1996 (zie paragraaf3.4.2). In het kader van de vroegere 
Procedure D~jkverbetering van 21 juni 1994 is reeds een Basisnota [3] en een 



673/ce98/1580/12852 
7 

Globaalplall/Startnotitie [23 J opgestcId. In vervolg op de Startnotitie is het 
richtlijnenadvies [24 J door de Conul1issie voor de milieu-effectrapportage 
uitgebracht, waamu GedeplIteerdc Statcn van Noord-Brabant de definitievc 
richtlijllen hebben vastgesteld [38]. Deze ProjectnotaiMER is conform deze 
richtlijnell opgestcId l

. 

Billnen het ruumwerk van de Procedure dijkverbetering is aangegeven dat in 
navolging van de aanbevclingen van dc Commissie Bocrticn [5], cen Stuurgroep 
ingestelcl dient te \vorden, die bij de planvorming bctrokken wordt. In de Stuurgroep 
Hoogwatervrijmaking Dongemondgebied hebben aIle rclcvantc instanties, 
groeperingen en organisaties zitting (zie kader). Deze Projectnota/MER is in nallw 
overlcg Illet de Stuurgroep, onder voorzittersehap van het Hoogheemraadschap van 
West-Brabant, tot stand gekol11en. Tijdens haar vergadcring van 15 januari 1998 
heeft de Stuurgroep met de Pr~iectnota/MER ingestemd. Daaropvolgend hceft het 
Dagclijks Bestuur van het hoogheemraadschap op 11 mei 1998 de Projeetnotal 
MER vastgesteld. Dc samenstelling van de Stuurgroep is hierondcr weergegeven. 

SameT/stelliflg Sfllurgroep j joogll'atel"l'rijlllakillg JJoflgelllolltlgebieti 

• IlooghcclIlHwdschap van Wcsl-Brabanl (voorzillcr Cll sccrctaris): 
• l'ro"incic Noo[ll-l3rabanL 
• Rijks\\"atcrstaal dircctic Noord-BrabanL 
• IZijkswutcrstaul dircclic Zuid-I loIland: 
• GClllccntc Gccrtruidcnbcrg: 
• GCl1lccntc Raamsdonk 
• GClllccntc OoslcrhouL 
• Noordhluhantsc Chrislclijke Bocrcnhond (NCB); 
• Kamcr van Koophandd voor Middcn-Brabant; 
• Vcrtcgcn\\()ordiging van bcdrijvcn; 
• Slaalsboshchccr; 
• Woningstichting Geertruidcnherg; 
• j3uurt\'crcnigingcn Gccrlmidcnbcrg: 
• Slichtillg lIet Noord-Brabanls Landschap; 
• J3rabantsc Milicu!cdcratic: 
• Milicu\'crcniging Oosterhout 
• R~jksdicIlst voor dc Monull1cnlcnzorg 

1.3 Deelsecties 

ARCADIS 

Op basis van de overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de vormgeving 
van de \Yaterkering, de dijkteclmische tekortkomingen en de aamyezige waarden en 
funeties aan beide zijden van de Donge, zo\Vcl binnen- als buitendijks is een indeling 
in dertien dcelsccties gehanteerd (zie lIitklapkaalt), In de Basisnota 131 en het 
Globaalplan/Startnotitie Hoogwatervrijmaking Dongemondgebied [23] is in eerste 
illstalltie gekozcn voor cell opdcling in c1eclseeties, waarbij de secties V, VI, X en 
XIII op hun beurt ,,"eer waren ondcrverdecld in een aantal sub-scctics. Aan de in de 
Startnotitie onderschciden declsecties is in deze ProjectnotaiMER vastgehouden Dc 

I III bijlage 5 is (nlOr de \"()lIedighcid) de relatie gelegd tllsscn de richtliinclI \"all de l'w\'illcie j\'oord-J3rabant cn de 
I'rojcctll()ta!~!ER. In dezc bijlagc is aangegc\'cll \Vaar de \'erschillende ~Ilderdclellllit de richtlijilcil zijll OpgCIlOIl1CIl in 
dc I'rojectllota;~IER. 
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sub-seeties binnen de deelsecties zijn vanwege de grote overeenkomsten in de 
vormgeving van de d~ik en de functies en waarden in het binnen- en buitendijkse 
gebied in de Pr~iectnota/MER vervallen. In de Projectnota/MER zUn in het 
DOllgemondgebied aldus dertien declsecties onderscheiden. 

Voor deze deelsecties zijn d~jkverbeteringsvarianten ontwikkeld die in de 
Projectnota/MER in beschouwing genomen worden. Ook worden de dijktechnische 
tekortkomingen, de huidige situatie en de effecten van de dijkverbetering per 
declsectie beschreven. 

Dc dertien declsecties zijn als voIgt te karakteriseren: 

I Nool'de/(;ke j)ol1gedijk 
Dc waterkcring is in deze deelsectie niet als zodanig te hcrkelUlen. Dc feitclijke 
\vaterkering wordt gevol111d claar het verhoogde voorland clat met een groen talud 
afloopt naar cle Centralcweg. Dc waterkcring Ioopt vanaf de dijken langs de 
kanaaItak naar de Amer tot net voorbij de begraafplaats aan de Centralcweg (dp 10-
dp22f Het binnend~jkse gebied is overwegend agrarisch. Het verhoogde voorland 
tot aan de Donge wordt volledig ingenomen door industrie. 

11 j)o/lgece/1tl'o/e 
Dc waterkering is ook in dezc declsectie niet als zodanig te herkennen. Dc feitclijke 
waterkering "wdt oak hier gevormd door het verhoogde voorland dat met een groen 
talud afloopt naar de Centralcweg. Ter hoogte van de Dongecentralc is een 
kademuur aangclegd, met op- en afritten naar de centrale en de bijgebouwen. Dc 
"'aterkering ligt in het verlcngde van declseetie I en loopt tot aan de Enunaweg 
(dp23-dp3J). Zowcl het binnendijkse gebied als het buitendijkse verhoogde voorland 
kent veel industriCle activiteit Illet verspreid liggende woonbebouwing. 

III Spoor/wre11 
Dc waterkering in declsectie III \vordt gevormd door de verhoogd gelcgen Emmaweg 
en het aan de rivierzijde gelcgen fietspad. Dc waterkering is in deze declsectie niet 
duidclijk herkenbaar: SOIl1S vormt de weg zclf en S0111S het fictspad de feitcl~ike 
\\'aterkering. Dc \yaterkering voIgt globaal de El11l1laweg tot aan de brug over de 
Donge (dp32-dp38). Binnendijks ligt hier het stedclijk gebied van Geertruidenberg. 
Bliitend~jks ligt een uiterwaard waar kleinschalige bedrijvigheid en volkstuinen het 
becld bepalcn. 

1 V J)ollge/wc/e 
In deelsectie IV is de waterkering verhard en ligt direct aan de Donge (dp39). Dc 
waterkering ,yordt hier feitelijk gevo1111d door het verhoogde achterland direct 
grenzend aan de Donge3

. Op het verhoogde achterland is recent een niell\vboll\v\vijk 
(de Bergse Poort) aangelcgd. Tussen de Stationsweg en de nieuwbouwwijk wordt 

2 (Jilldal dij"l'aallll1l11lllers ofhedollleterl'alen op de t1ijk\'akkcn in hct Dongclllondgebicd onlbrekcn is gekozen yoor 
eCnllll/lllllel ing die aansillil bij lk ingcllIetcn tlwarsprolielen (tip). 
3 Dc \yakrkercndc Ilinclie \'an de Dtlngekade kan op een\'oudige wijze worden I'Crbetcnl door cen geringc \whoging 
I'an de kruinhoogtc en ingra\'ing I'an klei in het buitentailld, waarbij geen ruimtcbeslag plaatsl'indl (zie ook paragraaf 
4.2.4). lIe[ htlogheemraadsehap lleell beslotcn Olll in samcnhang llIet de gemccntelijke I'lannen \'an aanleg \,an 
\yeg\'erhanling en straalmclIbiliar de Dongekadc \'ooruitlorend or het tlijkl'erbcleringsl'lan te I'Crbcleren. In het kader 
\',m lkze projeclnola/illER zal deze \'crbelering als aulonome onlwikkeling worden bcschOl/lHI. 
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cell passantenhaven aangelegd (autonolUe ontwikkcling). Rand de passantenhaven is, 
in overleg met het hoogheemraadschap, cen damwand aangelegd die zal dienen als 
primaire waterkering. Dc damwand voldoet aan de gestelde veiligheidseisen voor 
waterkeringen. 

V Waterpoort 
In de declsectie Waterpoort is recent de woonwijk Dc Brand aangclegd. Bij de 
afrondende \verkzaamheden ron dam deze woonwijk zal de waterkering in deze 
declsectie, met uitzondering van de damwand van de in deze deelsectie gelegen 
jachtha yen, verschoven worden naar de Donge-oever en volgens de gcldende 
veiligheidseisen worden aangepast. Voor de verbetering van deze waterkering is 
reeds een aparte procedure doorlopen. Dc waterkering in deze declsectie wordt 
daarom in deze Projectnota/MER niet nader in besehouwing gel1omen. 

VI .\'tatefll([(fll/Rivierkade 
Dc feiteJijke \vaterkering in deze declsectie wordt gevormd door het brede, verhoogd 
voorland langs de Donge. Dc fonncle waterkering is hier herkel1baar aan het 
binnendijkse talud dat ter hoogte van de Statenlaan afloopt naar de gracht rond de 
vestillg\yerken van Geertl1lidenberg en tel' hoogte van de Rivierkade naar de lager 
gclegen bilUlend~ikse \\'ool1\vijk (dp40-dp45). Op het verhoogde voorland is met 
nallle \vatergebondcn industrie gevestigd. Daarnaast is er een aantal (jacht)havens en 
verspreid liggende bebouwing aamvezig. 

VII SliIq)()lder 
Dc \vaterkering wordt hier gevonnd door een groene dijk die noordelijk van de 
binnendijkse \voOll\\'ijken aan de Rivierkade begint en langs de Donge doorIoopt tot 
aan de haven van de Amercentrale (dp46-dp53). Het binnendijks gebied wordt 
gevormd door de Slikpoldcr die voornamelijk als agrariseh gebied wordt gebruikt of 
de bestel11l1ling natuur heen. Daarnaast Jigt in het binnendijkse gebied, nabij de dijk, 
een sehaatsbaan. Het buitend~ikse gebied bestaat onder andere uit rietlanden, 
llloerassen ell mocraswilgenbossen. 

V111 Polder l'all Allard 
Dc grocne dijkcl1 in declscctic VIII zijn reeds verbeterd in het kader van de Deltawet 
grate rivieren. Dc waterkering in deze deelsectie wordt daarom in deze 
Projcctnota/MER niet nader bcschouwd. 

IX NieuH'S((lldoel 
Dc waterkering in dcelsectie IX is aIleen aIs dijk herkenbaar op het deellangs de 
polder Gasthuis\\'aard (dp 103-dp 1 04). De dijk is hier verhard en grenst direct aan 
jachthaven Dc Meerpaal. In het binllendijkse gebied overheerst het agrarisch 
gebl1lik. 

Hct overige decl (dp91-dp 102) van de waterkering in deze declsectie ligt door het 
beboll\\d gcbiccl van Raamsclonksveer en voigt globaal de wegen Karthuizerstraat, 
Sandocl cn Kadepad tot aan de monding van het Zuidergat. In het buitcndijks gebied 
ligt de ccrder genoemde jachthaven met daaromlleen watergebonden bedrijvigheid. 
Daarnaast is cen dcel van het buitcndijkse gebied bestemd als bedrijventerrein. Het 
billllendUkse gebiecl bestaat uit de kom van Raamsdonksveer. Woonbebouwing is 
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zowcl bilUlen- als bllitend~jks aanwezig. Ter hoogte van de weg Sandocl staan enkcle 
\Voningen op de huidige waterkcring. 

X BoteljJOlder 
Dc waterkering in <.Ie eleclsectie Boterpolder worelt gevonnel door een graene dijk die 
direct aan het ,\'ater van het Zuidergat en de Donge ligt. Het dijktrace Ioopt hier 
globaal van de 1I10nding van het Zuidergat in ele Donge tot aan de gemeentclijke 
jachthaven4 van Raamsdonksveer (dp84-dp90). In het binnendijkse gebied ligt het 
industrieterrein Boterpolder met verspreide bedrijfswoningen. Aan de zuidkant van 
de gemeentelijke jachthaven ligt bilillendijks een woonwagencentmm. BlIitendijks 
liggen de afmeerplaatsen van de watersportvereniging het Zuiqergat. 

XI JVestpo/der 
Dc \\'aterkering is in deze declseetie niet als dijk herkenbaar en ligt onder de 
scheeps\\'erf de Donge. Dc waterkering loopt globaal vanaf de noordkant van de 
gemeentelijke jachthaven over de werf naar de oude Spoordijk en sluit aan op de 
Bergsedijk (dp7S-dp83). In het binnend~jkse gebied ligt een bergingsvijver met 
aansluitend de kOI11 van Raamsdonksveer. Buitendijks en op de waterkering zclf ligt 
de eerdergenoemde \\'erf. 

XII Fort Lunette 
Dc \\'aterkering in deze deelsectie is decls herkenbaar als d~jk. Dc waterkering Ioopt 
globaal vanaf de Bergsedijk over de Maasdijk tot aan het Dongemond College 
(dp69-dp74). Deze dijk is verhard (Maasdijk) en vonnt 66n van de belangrijkste 
onlsluitings\\'cgcn van de kemen Raamsdonksveer en Geertmiclenberg. In het 
buitcndijkse gebicd liggen verspreid enkcle bedrijven. Ingeslotell tussell deze 
bedrijven, de Maasclijk en c1e rivier de Donge Iigt hier Fort Lunette, een voormalig 
verdedigings\\erk. Binnencl~jks Iigt een klein agrarisch gebiecl met c1aarachter c1e kOI11 
van Raamsdonksveer. 

XIII /)O/1/!Josclt 

In deze deelseclie betreft het een graene dijk die vanaf de Maasclijk tot aan de 
ll10nding \'an de Donge in de Bergsche Maas doorloopt (c1pS4-dp68). In het eerste 
gedeclte van cleze cleclsectie ligt binnendijks het Dongel11ond College. Buitenclijks 
liggen hier enkelc beclrijven. 

Het t\\'eecle ded van c1e dijk loopt direct bngs de Donge. Bet binnendijkse gebied 
\\'ordt hier geclol11illeercl door bedrijven. Dc Donge-oever ligt hier tegen dijk aan. 

1.4 Lecswijzcr 

ARCADIS 

In hoofdstllk 2 'Probleel11stelling en c1oel' is aandacht besteecl aan de dijktechnische 
tekortkomingen van c1e waterkering in het Dongemondgebiecl. Naast de probleem
stelling is een visie ten aanzien van de dijkverbetering beschreven. Tcvens is het 
programma van cisen ten aanzien van de dijkverbetering uitge\\'erkt. In hoofdstuk 3 
is het bclcidskacler c1at van bclang is voor de verbctering van de watcrkering 
beschre"en. Hierb~j wordt aandacht besteeel aan het vigcrcnde beleid OJ) 

., Dc \\'aterkt'l ing Iangs ,Ie gellleentelijke jachthn\'cn in deelsectie X is reeds \'e!'betenl in het katler I'an tic DeltalVct 
gro{c I i\'icren. ])eze I\'aterkcring \\'ordt in onderhal'ige Projectnotnii\IER nie! nutler bcschll\lI\'d. 
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verschillende overheidsniveau's. Ook zijn hier de genom en en te nemen besluiten 
rand de verbetering van de waterkering beschreven. 

Hoofdstllk 4 beschrijft de stapsgewijze ontwikkeling van de varianten en 
altematieven voor dijkverbetering. Daarbij zijn per declsectie de kansrijke variantcn 
geselccteerd, die zo goed mogelijk aansluiten bij de bestaande waarden en functies 
op en langs de dijk. Op basis hiervan zijn enkele integrale altematieven voor de 
verbetering van waterkering uitgewerkt. 

Hoofdstllk 5 beschrijft de huidige sitllatie en de autonome ontwikkeling van het 
studiegebied. Daarbij komen de aspeeten landschap, natuur, cultuurhistorie, bodem 
ell water, \\'oon- en Icefmilieu en overige aspecten aan bod. 

In hoofdstuk 6 zijn de (milieu-)effecten van de integrale altematieven ten aanzien 
van aile relcvanle aspecten beschreven. In hoofdstuk 7 worden vervolgens de 
effectcn van de verschillende allernaticven vergclekcn. Hicrbij worden de 
alternaticven tevens getoetst aan de visie en de doelstclling. 

Hoofdstllk 8 beschrijft dc Icemten in kelUlis en infonnatic die bij vcrsehillcnde 
beschrijvingen zijn geconstatcerd. Teycns is in dit hoofdstuk cen aanzct gegevcn 
voor cell op te stellen evaluatieprogranmla. 

Literatuurvcrwijzillgcn worden in dcze Prajectnota/MER met behulp van cell 
nUlIllller tussell reehle hakcn [ ] wcergegevcn. Dit nummer correspondecli met de 
nummers in de litcratuurIijst. Dcze literatuurlijst is tezamen met een verklarende 
\\'oorclcl1lijst achteril1 deze Projectnota/MER opgcnomen. 

Bij c1eze Projeetnota/MER behoren, naast het ontwerp-dijkverbeteringsplan met 
plantekeningen, tevens een aantal bijlagen waarin aehtergrondinfonnatie met 
betrckkillg tot de besehrijving van de dijktechnische tekortkomingen, de bcsehrijvillg 
van de huidige situatie en de (milieu-)effecten is opgenomen. Deze bijlagen zijn als 
separaat document bijgevoegd. 
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2 Probleem- en doelstelling 

2.1 Aigemeen 

In dit hoofdstuk worden de probleem- en de doclstelling ten aanzien van de 
dijkverbetering geformulcerd. Dc probleemstelling (paragraaf 2.4) is gebaseerd op 
de analyse van dijktechnische tekortkomingen dijk (paragraaf 2.2) en 
beheersaspecten (paragraaf2.3) van de huidige dijk. In paragraaf2.S is de visie ten 
aanzien van de dijkverbetering uiteengezet. Dc visie geeft op hoofdlijnen een idee 
over de ge\\enste oplossingsrichting voor de dijkverbetering en is een bcIangrijk 
referentiekader voor de uit\\erking en sclectie van varianten en altematieven voor de 
dijkverbetering. 

Tenslotte is in paragraaf 2.G de doelstelling van de voorgenomen activiteit 
geformlllcerd. Dc doelstclling is in paragraaf 2.7 geconcretiseerd in een programma 
van eisen ten aanziell van de dijkverbetering. 

2.2 Dijktechnische tekortkomingen 

ARCADIS 

Tell behoeve van deze Projeetnota/MER zijn de dijktechnische aspectell, waaronder 
cell analyse van de faalmechanismen beschreven. Op basis van deze analyse zijn 
hierna de dijktechnische tekortkomingen beschreven voor zover deze van bclang zijn 
voor de ontwikkcling van varianten en altematieven in deze Projectnota/MER5

. 

In figllur 2.1 is een overzicht van de dijktechnische tekortkomingen opgenall1en. 
Deze tekortkomingen worden hierna toegclicht. 

'Vater!w·jng nie! duidel(j/( Iterkenbllar 
In twee deelsecties is de waterkering niet als zodanig herkenbaar in het terrein. Dit 
betreft de deelsecties IX (Sandocl) voor het grootste decl en de declsectie XI 
(Westpolder) ter hoagte van de scheepswerf. Omdat de waterkering hier niet nader is 
aall te dllidel1, is een gedetailleerde analyse van de dijktechnische tekortkomingen 
niet l110gclijk. In de onderstaande beschouwingen zijn deze beide dcelsecties dan ook 
uitsluitend op kruinhaogte getoetst en als zodanig opgenomen in tabel 2.1. Hierbij is 
vaor de kruinhaogte een waarde ingevuld, overeenkomend met de huidige 
terreinhaogte ter plaatse van een arbitrair gekozen trace. 

J(1'll in" 0 ogte 
Dc vereiste kruinhoogte van een dijk wordt bepaald door het MHW en de 
waakhoogte in verband met golfoverslag. In tabcl 2.1 is een overzicht gegeven van 
vereiste en bestaancle kl1linhoogte vall de dijk. Het MHW bedraagt voor het gehelc 

5 Dijk!edlllische Ick0l1kolllingen, waal'\,an de oplossing !lie! leidt tot \'cl'schillcn in (lIIilieu-)clleden, zijn aIleen in he! 
ont \\'cl'p-dijkwrbcteringsplan gedetaillcerd beschre\'cn. 
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dijkvakG NAP+ 3,00 m.[30]. 

Tbl21 0 a e . I verzlc It van d . t k 'nh e verels e rul oogle en 
Declseetie ell up-lIl1mmcring MHW 

INAP+ IIIJ 
Declscctic I dp 1 0-22 3.00 
Dcdscctic I up24-25 3.00 
Dcelscctic II dp26-27 3.00 
Dcdscctic 11 dp28-30 3.00 
Dcclscclie III dp33-35 3.00 
Dcclscctie IV dp39 3.00 
Dedscctie VI dp40-45 3.00 
Dedsectie VII dp46-49 3.00 
Deelscclic VII dp50-53 3.00 
Declscclic IX dp103-104 3.00 
Dedscclic IX 3.00 
Dedscctic X dp86 3.00 
Dcdscctic X dp87-90 3.00 
Declscctic XI dp75 3.00 
i.kclsectic XI 3.00 
Dcdscctic XII tJr68-73 3.00 
Dcdscctie Xill ~p54-(i7 3.00 

673/ce98/1580/12852 
14 

d I 'd' k '11 e lUI Ige nlll lOogle. 
"crcistc hlliuige 

krllinhoogtc kruinhoogtc 
INAP+mJ lea. NAP+mJ 

3.50 2.65 - 2.90 
3.50 3.50 - 3.70 
3.50 3.00 - 3.20 
3.50 3.20-3.50 
3.50 3.20 
3.50 3.20 
3.50 3.40 - 3.50 
3.50 3.40 - 3.50 
3.50 3.30 - 3.40 
3.50 2.60 - 2.75 
3.50 ca. 2.30 - 2.80 
3.50 3.40 
3.50 3.55 - 3.80 
3.50 4.85 
3.50 ca. 3.00 
3.50 3.25 - 3.60 
3.50 3.60 - 4.00 

Dc ,Yaakhoogte is in het helc dijkvak gclijk aan de minimum waakhoogte van 0,50 
Ill, uitgaallllc van een overslagcriterium van 1 IIs/m en een buitentaludhelling van 
1:3. Dc vereiste kminhoogte is dan gelijk aan NAP+ 3,50 Ill. 

Dc krllinhoogte is in grote delen van het traject onvoldoende. Het tekort bedraagt 
enkele decimeters bij de groene dijken tot bijna een meter in andere trajectell. In een 
aantal trajectell is de waterkering niet dllidelijk herkenbaar aam\'ezig, maar kan wei 
,,"orden gestcld dat de kerende hoogte onvoldocnde is. Dit betreft: met namc: 
• ter hoogte van dc scheeps,,"erf (declseetie XI); 
• tel' hoogte van het Kadepad/Sandocl/Karthuizerstraat (deelsectie IX). 

/(I'll in breedte 
Dc kruinbreedte varieert van 3 m bij de groene dijken tot 10m of meer elders. 
Vanllit dijktechnisch oogpunt is de minimaal vereiste kruinbreedte 3 meter. Dc 
kruinhoogten die in tabel 2.1 zijn vermcld zijn hoogten die over een breedte van 
temuinste 3 III aanwezig z~in. In verbandmet onderhoud en beheer kan een bredere 
krllin vereist zijn. In dcze beoordcling op de technische aspecten is daar (nog) geen 
rekening mee gehoudell . 

. Macl'o- cn l1licl'Ostabiliteit ell erosiegevoeligheid 
Eell d~ik llIoet niet aIleen hoog gelloeg zijn Olll het water te keren, maar 1l10et ook 
voldoende sterk zijn (macrostabiliteit), weinig water doorlatcll (microstabilitcit) en 
niet door ,,·aterbe,,·egingcn ,,·;orden gecrodecrd (erosiegevoeligheid). Deze 

(, lId IIIII\\, or dc Bergsche l\/aas tel' hoogte van de llIonding van de Donge ligt tllsscn NAP" 2.95111 en NAP + 3.00 
Ill. Vcilighcidshah'c is er \'oor gekozen 0111 ill het kader van de ProjectnotaJlIlER cell IIIIIW \'an NAP'" 3.00 111 te 
hantercn. In de Stal1notitic [23 J is nog llitgegaan Yan een III1lW van NAP + 2,95 111. 
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ondenverpen worden eerst per aspect behandeld. In tabel 2.2 is een overzicht van de 
tekortkol1lingell weergegeven. 

Macrosfabilifeif 
• Deeisec;fie I en 11; Noordelijke Dongedijk en Dongecenfraie 

Het buitend~jkse terrein is opgehoogd, waardoor een buitentalud ontbreekt. Dc 
kercnde hoogte van de binncntaluds is hier ten opzichte van het om1iggcnde 
l1laaiveld zecr laag (circa 1,5 m). De helling varieert van 1:2 tot 1:3. Dc stabiliteit 
van deze taillds voldoet. Ter hoogte van de Dongecentrale komt een muur voor in 
het binllentailld (dp 26 en 27). De stabiliteit en sterktc van dezc muur is 
onvoldocndc. 

• Deelsecfie 111; ~)l)oorhaven 
Zowd hct voor- als hct achterland liggen ongeveer op MHW hoogte. Binnen- of 
buitentaillds z~in derhalve niet aanwezig. 

• Deeisecfie IV; Dongekade 
De waterkering grenst direct aan de Donge. De stabiliteit van het buitentalud is 
voldoende. Binnend~jks is het terrein opgehoogd, waardoor geen binnentalud 
aanwezlg IS. 

• Deeisecfie VI; Sfateniaan/Rivierkade en Statenlaan 
Het voorland is in dit ded opgehoogd. Een buitentalud is daarom niet aanwezig. 
De bilUlentaludhellingen zijn vrij steil en bovendien is over een groot decl van het 
traject bilU1Cnd~jks een sloot of graeht (De Vest) aanwezig. Tel' plaatse van De 
Vest is de stabiliteit van het bilmentalud onvoldoende. 

• Deelsectie IX; Sandoei, langs jachthaven de Meelpaal 
De kade langs de jaehthaven is zeer laag. De stabiliteit in de huidige situatie, van 
zowel het binnen- als het buitentalud, voldoet. 

• Deelsectie Xl; Westpolder 
Dc waterkering is hier niet als zodanig herkenbaar. Een beoordeling is daarom 
niet mogcltjk. 

• Deelsectie XII; Fort Lunette 
Dc stabilitcit van het buitcntalud is niet overal voldoende. Dc stabiliteit van hct 
binnentalud is voldoende. 

• Deeisectie VII, X en XlII; Slikpolder, Boterpolder en Dombosch 
Dc taluds van de groene dijken zijn vrij flauw, circa 1 :2,5 a 1:3. De kerende 
hoogte ten opziehte van het omliggende maaiveld is bovendien gering: 2,5 a 3 m. 
De stabiliteit van deze taluds is dam"door voldoende. Dit geldt voor zowel de 
bilUlen- als de buitentaluds. In declsectie X (Boterpolder) is onderaan het 
buitentalud ecn beschoeiing aanwezig, die op sOl1lmige plaatsen vrij hoog is. Deze 
beschoeiing zal in hct kader van de uitwerking van het ontwerp-dijkverbeterings
plan nog nader worden beschouwd op de staat van onderhoud. De beschoeiing 
spcelt voor wat betrcft de stabiliteit van de dijk geen rol van bctekenis. 

Microstabi litcit 
Dc microstabilitcit van de bilmentaluds is in aile deelsectics voldoende. Er is daarom 
geen gevaar voor hct uitspoclcn van grond uit de bilUlcntalllds. 
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Tabel 2.2: Tekortkomingen met betrekking tot macrostabiliteit binnentailld, 
erosiebestendigheid bllitentalud en k I we \\'~g in verb and met pIping. 

Dcclscdics macrostabiliteit crosicbcstcndighcid tckort 
(Cll t1p-nummcring) binncntalud (bi) of buitcntallld kwchrcg 

bllitcntallld (bu) 1m] 
Dcclscctie I -- onvoluocnue >10 III 
Dcelsectie II onvoluoenue (bi) -- --
Dcclscctie III -- -- --
Declsectic IV dp39 -- -- --
Dcclscctic VI dp40 onvoldoende (hi) -- --
Declsectie VI dp41 -- -- --
Declsectic VI dp42 -- -- --
Dcelscclic VI up43-45 -- -- --
Dcclscctic VIl up4G -- -- IG 
Declscctic Vll up47 -- -- --
Dcclscclic VlI up48 -- onvoluocndc 2 
Dcclsectic VlI dp49-53 -- onvoldocnuc --
Dcclscctic IX waterkeril!£ niet herkenbaar 
Declscctic IX dp103-104 -- onvoluocnue 14 
Dcclsectic X dpXG-90 -- onvoluocnuc --
Dcclsectie XI \\'aterkcring nid hcrkenbaar 
Dcclscctic XU dpG9-71 oll\'oldocnde (1m) onvoldocnde --
Dcclscclic XIH dp54-5G -- ollvoldocndc 4 
Dcclscctic XIII dp57-G I -- -- --
Dcclscclie XIII dpG2 -- -- --
Dcclscctic Xlll dpG7 -- onvoldocndc --
-- - gccn (ckortkoming 

Erosiebesfel1digheid 

• JJinnenfolllds 

In de declseeties III en IV, \yaar het binnel1dijkse maaivcld geiijk of hoger aan 
MHW ligt, hoe\'en geen eisen aan de erosiebestendigheid van de binnentaillds te 
"'orden gesteld. In de dcelseeties met een verhoogd voorland zal geen golfaanval 
optreden. Daarom hoe\'en hier eveneens geen eisen aan de erosiebestendigheid van 
het binncntalud gcstcld te worden. Het betreft hier de declseeties I, II, V, VI en 
XII, \"aar de erosiebestendigheid van de binllentaluds om deze reden voldoende is. 
Dc erosiebestendigheid van de binnentaillds in de overige del en is mede in relatie 
tot dc tc kiczen oplossingcn en het behcer, in het ont\\'erp-d~jkvcrbeteringsplan 
llitge\\·crkt. 

• Bliifenfolllc!.l· en v()or/ond 

In cell aantal declsecties komt bllitendijks beboU\Ying voor. Dit betreft beboU\\'ing 
OJ) hooggelcgen terrcinen. In deelsectie I is de hoogte van deze terreinen eehter 
lager dan het MHW. Dit houdt in dat erosie van het voorland kan optreden, 
\\'aardoor de \\'atcrkcrelldc [unetie in gevaar komt. Een naderc beoordcling van de 
erosicbestendigheid, in rclatie tot het beheer, is hier nag nodig, aihankelijk van de 
te kiezell oplossillger{ Indien eell nadere beoordeling noodzakelijk is, zal dit in het 
kader van het ont\\'erp-dijkverbeteringsplan \Varden uitge\\'erkt. In de deelseeties 
II, III en VI Iigt het bllitcndijkse terre in boven MHW. Dc erosiebestendigheid is 
claar gecn problcem. 

Door de tallids natllllliechnisL'h te bdlercll kan eell \'oldocllde erosicbestelldig talud II'lll'den gerealiseenl (goede 
dllol'll'olieiing "an ycgetaticllIat). 
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Voor zovcr buitcntaillds voorkolllcn, is de erosicbcstcndighcid globaal ondcrzoeht. In 
tabel 2.2 is aangcgcven waar niet voldaan wordt aan de eisen. Een cventuelc nadcrc 
bcoordeling van dc dijktcehnische tckortkomingen op dctailniveau is in hct kader van 
hct ont\Verp-dijkvcrbctcringsplan uitgewcrkt. 

Piping 
Door waterstroming onder de dijk door, als gevolg van hogc rivicrwatcrstandcn, 
kunnen zandl1lecvocrcnclc wcllcn ontstaan (piping), waardoor dc dijk kan bczwijkcn. 
Hct ontstaan van piping wordt voorkomcn cloor de afstand die hct watcr afmoct 
leggcn ondcr de dijk door (dc kwelweg), voldocnde lang te makcn door klci aan te 
brcngcn. Op ccn aantal trajcetcn is dc kwehvcg tc kort. In tabel 2.2 is dit tckort 
aangcgcvCll. 

Kabels en /eidingell 
In hct Dongclllondgcbicd ligt de watcrkcring voornamelijk in hct stcdelijk gcbicd van 
Raal1lsdonksvcer cn Gecrtmidcnbcrg. Omdat binnen- en buitcndijks vcel industric cn 
woonbcbouwing aanwczig is, liggcn er in het overgrotc dcel van de decIscctics 
kabels cn lcidingcn in hct d~jkliehaam. ECII invcntarisatic is uitgevocrd om dc aard cn 
loeatic vast tc stcllcn, dic samcngevat is wcergcgeven in tabel 2.3. 

Tbl23 0 a c . I r vcrZle 1t C Iverse k b ) a e s en I 'd' el mgcn. 
Ol11schrijYing Dcclscctic 

PNEM-kabcl (middcnspnnning dislrict) I, IT, V 
PNEM-kabcl (vocdingskabcl) I, II, ill, V, IX, XI, XII, XIII 
PTT-kabcl I, II, III, V, IX, XI, XII, XIII, 
Gnslcidillg I, IT, llI, V, VI, VI, IX, XI 
Glasvczclkahcl I 
l'crsriokring/riolcring I, IT, IX, XI 
Walcrlciding I, IT, V, XIT, XlII, 
S ladsvc[\\"(l rmi llg -vacuO ml ci di ngcn II, XI 
Walcrinlanl IT 
Oliclciding IT 
CAl-kiding V, IX, X 

Dc l1utsvoorzieningen doorkmiscn of liggcn parallel aan dc waterkeringcn. 
Daarnaast z~jn in het Dongc1l10ndgebied twcc encrgiceentralcs aanwezig. Mede 
hiercloor zijn er op grote schaal kabels cn (pijp )lcidingen aal1\\'ezig in of langs de 
waterkeringen. Decls betreft het hier kabels en lcidingen die niet langer in gebmik 
zijn. Daarnaast kruist ter hoogtc van dc Dongecelltrale ccn brcdc kabelkoker de 
\\'aterkering. VerdeI' varieert de aanwezighcid van kabels en icidingcn van een cnkelc 
kabel of lciding parallel aan dc d~jk tot een kabelbcd van 8 mcter breed dat de d~jk 
kruist. Leidingen die het d~jklichaam kmisen ofbinncn het invloeclsgebied van het 
clijkliehaam liggen, dienen bcoordeeJd te worden op hun invloed op de waterkerende 
flllletie van de dijk. Aanvullende maatrcgcicn (bijvoorbeelcl kwelseherl1len) cn/of 
vcrlcggcn van kabels cn leidingcn kunnen hicrbij noodzakelijk zijn. In het ontwcrp
clijkverbetcringsplan is hier uitvoerig aandaeht aan bestecd. 
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2.3 lleheersaspecten 

Voor wat betreft het garanderen van het waterkerend vennogen van eell dijk speclt 
beheer en onderhoud een belangrijke raI. Dc waterkeringen in het Dongemondgebied 
zijn in beheer van en worden onderhouden door het Hoogheemraadschap van West
Brabant. De graene dijken in het Dongemondgebied zijn verpacht. De verpachte 
delen worden over het algemeen voor beweiding gebruikt, wat de conditie van het 
dijklichaam niet ten goede komt. Hct hoogheemraadsehap ziet zieh met twee 
prablemen geeonfranteerd: 
• de veebezetting of het soort vee is vaak van dien aard dat de grasmat schade lcidt. 

Hierdoor ontstaan erosiegevoclige plekken. Met name pam'den en kocien 
besehadigcn door hun !loge hoefdruk de toplaag van het talud [391: 

• er wordt vanuit het landelijk en pravinciaal beleid meer en meer op natuurdoelcn 
afgcstemd beheer van de waterschappen verwacht. Dit verdraagt zich Il10eilijk 
met intcllsief agrariseh beheer [40]; 

ReeentcIijk is door het hoogheemraadschap een beheersvisie vastgestcld met 
betrekking tot het bcheer van de primaire waterkeringen binnell het gebied van het 
hooghcel1lraadsehap I-Iierin wordt conform de TAW -richtlijnen /39, 40], gesteld dat 
uit het oogpunt van erasicbcstendigheid bcweiding met graotvec niet langer wordt 
toegestaan. Door de talllds extcnsiefte beheren wordt een erosiebestendige dijk 
verkregcn. Voor de gracile dijken in het Dongemondgebied wordt gestreefd naar 
natllllrteehniseh dan ,vel aangepast agrarisch beheer. Afhankclijk van de sitllatie en 
de voorkeur van de gebruiker klllmen de beheersvonnen ,varden vastgesteld (zie 
paragraaf 4.2. J 7). Dc TAW -riehtlijnen gevell verder aan dat met het lIitsluiten van 
intellsief agrariseh beheer de waterstaatkundige, maar oak de natuurteclmische 
bclangen het I11cest gediend zijn /39,40J. Hiermee wordt tevens aallgesloten op de 
meest rele"ante belcidsllitgangspllnten op het gebied van extellsivering van het 
beheer en de natulirteehnisehe ontwikkeling van dijken, zoals besehreven in 
hoofdstuk 3. 

Meer algel1leen kan "'orden gestcld dat het bcleid van het hooghecmraadschap is 
gerieht op het erecren van een technisch goede dijk (waterkering) die op eenvoudige 
w~jze kan ,yorden beheerd en onderhouden. Dit geldt zowcl voor de graene dijkell als 
voor de trajecten \Vaal' bijzondere construeties zoals damwanden dc primaire 
waterkering vormen. Concreet betekent dit dat de waterkeringen ten aile tijden 
tocgankelijk 11l0eten z~jn ten behoeve van inspectie, beheer en onderhoud. 

2.4 Probleemstelling 

ARCADIS 

Uit paragraaf2.2 blijkt dat de dijken rand de Dongemond plaatsclijk tussell de 0,05 
111 en 1,20111 te bag zijn om het water van dc Donge bij maatgevend hoogwater 
(MHW) te kunnen kereH. Daarnaast is het bilU1entalud plaatselijk onvoldoende 
stabicl, het buitentalud plaatsclijk erasiegevoclig en bestaat er op enkcle plaatsen bij 
haag water een k<1l1s op il1stabilitcit door het optreden van piping. am aan de 
,'cilighcidsnormen te voldoen z~jn dijkverbeteringsmaatregeIcn noodzakclijk. 
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Op een groat aantal plaatscn is er cchter weinig mimte am de bestaande dijkcn te 
verbcteren. VerdeI' kan uitvoering van dijkverbeteringsmaatregclen een aantasting 
betekenen van de WOOI1-, werk- en verkeersfuncties en van de landschappelijke, 
natuur- en cultuurhistorische waarden op en in de omgeving van de dijken. 
Uitgekiend antwerp en, zoals aangegeven door de Commissie Boertien, zal voor het 
behoud van de verschillende ",aarden en functies in het Dongel1londgebied ccn 
bclangrijk uitgangspunt vonnen. 

2.5 Visie ten aanzien van de dijkverbetering 

ARCADIS 

Kal'a/(teristie/(e waarden en /ullcties 

Regiol1C1C1/ niveClll 
Het Dongelllondgebied ligt ten zuidoosten van de Biesbosch en is ingesloten door de 
13ergsche Maas, dc A27 cn A 59 en het Kanaaltak naar de Amer. In figuur 2.2 is de 
ruimtclijke hoofdstructullf van het Dongemondgebicd wcergegeven. 

Dc rivier cle Donge komt uit in de Bergsche Maas op een trefpllnt van vier 
watenvegen (13ergsche Maas, Amcr, Kanaaltak mar de Amer en de Spijkerboor). In 
de zllidpunt vall het Dongemondgcbied heeft de Donge cen open verbinding met het 
Kanaaltak mar de Amer en het Wilhclminakanaal. Het Dongemondgebied ligt 
daardoor op een knooPPlint van het nationale vaarwegenstelscl, waaronder de 
vcrbinding met cle industriCle centra rond Tilburg en Eindhoven. Ecologisch gezien 
verbindt de Donge de Maaswateren met het Noord-Brabantsc achterland. Ten 
no orden van hct Dongclllondgebicd ligt het Nationaal natllurpark de Biesbosch, een 
zoet\\'ater-getijdcngebied. Dc Bergsche Maas wordt gezien als een getijderivier, 
maar heeft een verwaarloosbaar getij. 

Industrie, bedrijfsactiviteiten en watergebonden nijverheid en recreatie (schceps
\\erven en -havens) zijn bclangrijke economische activiteiten in het Dongemond
gebied. Ten \yestell van de Dongemonding, ligt de Amercentralc met bijbehorende 
haven en hoogspanningsIcidingen die zich in noordclijke en zllidclijke richting 
vertakken. Dc Amercentralc is cen becldbepalend oricntatiepunt ill het 
Dongemondgebied. 

Ten zuiclell van Geertruidenberg (langs bet Noordergat) ligt cell industrieterrein 
",aarop een bctonfabriek, een overslagbedrijf, cen tankopslagbedrijf en de 
Dongecentralc (eIcctriciteitsopwekking) zijn gevestigd. Aan de oostoever van de 
Dongel11onding ligt het bedrijfsterrein Dombosch, met een oppervlakte van circa 200 
!la. Dc gelloemde bedrijfsterreinen geven het Dongemondgebied cen sterk inclustriecl 
karakter. Ook heeft het Dongemondgcbied een bclangrijkc \voonfunctie. Aan de 
\yestoever ligt de historische stadskem van Geertmidenberg met grachtengordcI 
\yaaromheen cell schil van naoorIogse woonwijkell ligt. Aan de oostoever ligt de 
oude kern Raall1sdonksveer met c1aaromheen eell aantal nieuwbouwwijken. Er is 
\yeinig stedenbolmkundige samenhang tussen Dc Donge enerzijds en historische 
kerncn en niell\\'boU\\'\yijken allclerzijds. Ten zuidcll van het Dongemonclgebicd ligt 
ccn open lalldcI~jk gebiccl, met hoofdzakclijk cell agrarische functie. 
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Aan de westoever van Dongemonding ligt het natte weidegebied Slikpolder, 
ingeklcmd tussen de Amercentrale, de nieuwbouwwijken van Geertmidenberg en de 
Donge. Indllstrie en bedrijvigheid, vaanvegen en woongebieden domineren de 
mil11tclijke hoofdstmctllUf van het Dongemondgebied. Het gebied heeft een 
complexe stmctllUf en er bestaat geen duidelijk herkenbare sal11enhang tussen de 
samenstellende onderdclen. De Donge-oever langs Raamsdonksveer en de Donge
oever ten noordoosten en zlliden van GeCltmidenberg hebben een diffuus karakter, 
waarin verschillende functies (bedrijven, jachthavens, volkstuinen e.d.) clkaar 
afwissclen. Dc complexiteit van het gebied is een uitdmkking van de kenmerkende 
dynamisehe mimtclijke processen die samenhangen met de ontwikkeling van 
industrie en nijverheid op een knooppunt van nationale waterwegen. 

Lokaal niveau 
Ook op lokaal niveau -in de direete omgeving van de dijk- heeft de mimtel~ike 
stmetuur een complex en difftlUS karakter. Buitendijks liggen zowel industrie als 
open gebieden met migtes, graslanden en volkstuinen. De (historische) bebouwing 
ligt met de mg naar de rivier. Ook binnendijks is er grote diversiteit. Er is industriCle 
bebouwing en woonbebouwing, maar tevens is er agrarisch gebied. Ook bimlendijks 
overheerst, stedenbouwkundig gezien, een landgerichte orientatie. 

Het Dongemondgebied is van belang voor de recreatie en beroepsvaart. Er zijn zes 
jachthavens en een aantal scheepswerven aanwezig. Het bcleid met betrekking tot 
recreatie, zoals venvoord in het Streekplan, is gerieht op behoud en kwalitatieve 
ontwikkeling van de (water)recreatie. Daarbij is uitbreiding van waterrecreatieve 
voorzieningen eehter niet gewenst. Volgens het NURG [7] kUl1l1en de potenties van 
het waterfront Geertmidenberg ontwikkeld worden. 

De ecologische kwaliteiten van de Donge en haar oevers zijn zeer beperkt. Bij de 
Dongemonding zelf vomIt de uiterwaard van de Bergsehe Maas een gebied met 
ecologische kwaliteiten (Kleine Nieuwe Dombosch). Op de zuidoever van de 
Bergsche Maas wissclen riet- en biezengorzen, grienden en wilgenbossen elkaar af. 
Beleidsmatig is aan de Maasuiterwaarden de functie natuurontwikkeling toegekend. 
Langs de dijk rondom de Slikpolder en ter hoogte van het Dongemondcollege liggen 
moeraswilgenbosjes. Aan de bilmenteen van de waterkering langs de Statenlaan, 
Rivierkade en Slikpolder ligt een kwelsloot met waardevolle kwclvegetatie. Fort 
Lunette heeft waardevolle muurvegetaties. 

Het Streekplan heeft aan de Donge (inclusief oevers en dijken) de functie van 
eeologisehe verbindingszone toegekend. Bij de uitwerking hiervan dient rekening te 
worden gehouden met de mogclijkheid dat het beheer van de Haringvlietsluizen 
wordt veranderd. At1lankelijk van het te kiezen beheers-scenario kan enerzijds het 
gel11iddelde waterpeil op de Bergsche Maas zakken en kan anderzijds de 
getijdewerking van het waterpeil met mogelijk meer dan 1 meter toenemen. 

Langs de Dongemond is geen sprake van een samenhangend rivierdijken-Iandschap 
met b~jzondere waarden. Dc cllltuurhistorische kwaliteiten zijn betrekkelijk laag. 
Welligt het beschermd stadsgezicht Geertruidenberg aan de Donge. Aan een aantal 
afzonderlijke clementen kan weI waarde toegekend worden. Dc belangrijkste zijn: het 
groene dijktracc bij Dombosch, het FOlt Lunette, villa De Vondcling, dclen van de 
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Dongecentrale, de begraafplaats aan de Centraleweg en de bebouwing aan de haven 
en het SandocI/Kadepad in Raal11sdonksveer. 

Dc restanten van de spoorbmg over de Donge en van de spoorhaven zijn eveneens 
van cultuurhistorische waarde. Dc staat hiervan is echter derl11ate deplorabel dat 
herstcI/restauratie van de spoorbmg waarschijnlijk moeilijk is. Met bet verdwijnen 
van de bmg en de herkenbaarheid van het aansluitende trace is de context van het 
spoorhavenrestant verloren gegaan. 

I Jijkniveall 
Dc dijkcl1 in het Dongel11ondgebied vom1en geen duidcIijke stmcturcle eenheid. Ais 
waterkering zijn de formelc dijken maar voor een decI herkenbaar. Deze dijkdelcn 
zijn in dat ge"al ovenvegend 'groen' en worden voor het overgrote decI vrij intensief 
begraasd. Van sOll1ll1ige dijkgedecIten is aileen het binnentalud nog herkenbaar. Dat 
komt doordat het buitendijkse gebied (gedeeltelijk) is opgehoogd en wordt gebmikt 
voor industriclc- en/ofwoonbebouwing. Op sommige trajecten is de dijk als gevolg 
van de historisch gegroeide bebouwing helemaalniet meer herkenbaar. Slcehts op 
enkele delcn is er een dllidclijke samenhang tusscn de d~ik en haar omgeving. Dit 
geldt voor de groene dijk langs Dombosch en Slikpolder waar de dijk direct langs de 
Donge ligt. Langs de Waterpoort en de Dongekade is de stedelijke ontwikkeling en 
inrichting op de rivier georicnteerd. De deelsectie Spoorhaven ligt langs de 
gcIijknallligc uiterwaard die eCIl diffuus grol1dgebmik heeft met onder andere 
bcdrijvcn en volkstllincn. Bij de Noordclijke Dongedijk, de Dongccentrale en 
Statcnlaan/Rivierkadc worden de als waterkering herkenbare dclen van de dijk en de 
Donge geseheidell door cell buitendijks gelegel1 (opgehoogd) bedrijfsterrein. Op de 
overige dclen ligt de dijk op topografische grenzen (b.v. wegen) en is als zodanig niet 
herkenbaar. 

Bet groene dijktrace bij Dombosch is van enige cultuurhistorische betekenis doordat 
het decls een trace voigt van voor het jaar 1850. De waarde blijft eehter beperkt 
vall\\'ege de verstoorde omgeving. De dijkcn langs de Donge bezitten geen bijzondere 
eeologische kwaliteitcn. Dc LNC-richtlijn Dijken geeft aan dat ontwikkelingen in het 
bllitelldijkse gebied gericht dienen te zijn op het behouden en ontwikkelen van 
natllurkerngcbieden en verbindingszones. Voor de d~ikverbeteringen en het beheer en 
onderholld van de dijktailids betekent e1it onder andere: 

• profielcn en traces landschappcIijk en ecologiseh inpassen; 
• bliitentaillels extel1sief onderhouden ; 
• binnentailids aangepast onderhollden waar dit gevraagd wordt c100r de 

aamvezigheid van natuurgebieden, verbindingszones e.d. 

Op of langs de elijk liggen lokalc ontsillitingswegen. Bet gaat hierbij om de 
Centrale\\'eg, de Elllll1a\veg met in het verlengde de Stationsweg, de Rivierkade en 
Statenlaan, de \\'egen in de wijk Nieuw Sandoel en de Maasdijk. 

Visie tell aallziell l'all de dijln'erbetering 
Dc visie gccft op hoofdlijnen cell idee over ele gewenste oplossingsrichting voor dc 
dijkvcrbctcring. Dc visic is gcbaseerd op de hicrboven beschre\'cn 
gcbicelsk\\'alitcitcn, potenties, planncn en het relevante belciel en is ecn bclangrijk 
refcrcntiekadcr voor dc uitwerking en selectie van varianten en altcrnaticven voor de 
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dijkverbetering. Dc visie is er op gericht om de hierboven beschreven karakteristieke 
waarden en functies te behouden en te olltwikkelen. Hierbij kan zich de situatie 
voordoen dat de visie plaatselijk om bijvoorbeeld technische of financic\c redenen 
niet uitvoerbaar is en er andere oplossingsrichtingen gekozen l110eten worden. Gelet 
op de karakteristieke waarden en functies van de dijk en haar omgeving zal bij de 
ont""ikkeling en selectie van varianten en altematieven de in het tekstkader 
aangegeven prioriteitsstelling worden gehanteerd. 

1) behoud van dc \\'oon- en bcdrijfs- cn rccreaticvc functie (bcbouwing, crvcn, ontsluiting) 
lungs dc dijk; 

2) bchoud- en ontwikkcling van de (plaatsclijk) aanwezigc LNC-waardcll cn potenties, 
waarondcr dc ccologische verbindingsrunctic van dc Dongc; 

3) landschappclijkc/s(cdcnbo\l\\kundigc inpassing cn vergroting van dc hcrkcnbaarhcid van 
(dclen van) dc \\'a(crkcring; 

4) c:-.:tcnsicvc VOIlllen van agrarisch gebfllik van dc grocnc dijkcn, waar dit volgclIs dc 
behccrsvisic Illogclijk is. 

Plan bCIl adcl'ing 
In de richtlijnen voor deze Projectllota/MER is gevraagd am een keuze te maken tlit 
de volgende planbcnaderingen: 

Planbel1adering 1: 
'Hef dijkverbeferingsplan neelllt een Ilellfrale pasiffe in fen opzichfe van 1110gelijke 
sfedenbolll1'kllndige ontH'ikkelingen en is gericht op minimaliseren van de ingreep 
en het inspelen op hef hllidig vasfgesfelde beleid van de gemeenfe'. 

Planhcnadering II: 
'J-Ief dijkverbeferingsplall is eell planllitwerking van de foekol11sfig 
steden/Jolll1'klindige str/lcfltllr, lI'aarbij mogelijk arientatie op de rivier H'ordf 
nagestree/d'. 

Er is gckozen voor de eersle benadering, omclat bij de samenstel\ing van deze 
Pr~jectnota/MER -mede als gevolg van de gemeentelijke herindeling- geen integralc 
stnlcluurvisie op de steclenbomykundige ontwikkeling (van onder meer het 
\\"aterfront) besehikbaar was. Daamaast blijkt uit paragraaf 2.2 dat de 
dijkteehnischc tekortkomingen niet van dien aard zijn dat daardoor ingrijpende 
lIlaatregclen genol11en moe ten worden die onomkeerbaar zijn of de stmctuuf van het 
gebied \\"ezelll~jk veranderen. 

Wei voIgt uit het dcrele punt uit ele prioriteitsstelling (in bovenstaand tekstkacler ) dat 
zovcclmogelijk rekening \vorelt gehouden met de bcstaande steclenbouwkunclige 
sll1lctuuf. 

Deelsccfies, /(ne!jJunfclI CII aandachtsjJul1lcll 

In de startnolitie die vooraf is gegaan aan deze projectnota/MER is een aantal 
deelsecties benoel11cL \vaarbinnen een aantal knel- en aandachtspunten zijn 
onderscheiden. Op basis hiervan zijn in de startnotitie de mogel~jke oplossingen voor 
de dijkverbctering ingeperkt. In hoofdstuk 1 is reeds cen kart beschrijving gegeven 
van de vcrschillende eleelsectics. In hoofdstuk 4 van deze Projectnota/MER zal -op 
basis van een I1atl\\leurige analyse van de dijktechnische tckortkomingen en 
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oplossingsrichtingen- nader worden ingegaan op de indc1illg in dec1secties met 
bijbehorende knel- en aandachtspunten. 

2.6 Doeistclling 

Dc dUken in het Dongemondgebied voldoen niet aan de gestc1de veiligheidseisen. In 
paragraaf 2.2 en 2.3 zijn de tekortkomingcn van de dijk beschreven. Dc doelstelling 
van de voorgenomen activiteit is gericht op: 
• het oplossen van de dijktcehnisehe tekortkomingen; 

• het oplossen van beheersmatige knelpunten. 

Bij het dijkont\\'erp dienen de landsehappclijke, natuur- en eultuurhistorisehe 
waarden zovec1ll1ogelijk te worden behouden en waar mogelijk verstcrkt. Waar dit 
niet mogclijk is, dienen dezc waarden te worden geeompcnseerd. Dc bestaande 
\\'oon-, bedrijfs- verkeers-, en reereatieve funeties dienen zoveel mogclijk te ,\'orden 
ontzien. 

2.7 Programma van elsen 

AReADIS 

Algemeen 
Op basis van de doclstelling en de visie ten aanzien van de dijkverbetering kan 
worden aangegevcn aan \yelke zakcn bij het antwerp en de ontwikkcling van 
alternatieven bijzondere aandacht moet worden besteed. In deze paragraaf is daartoe 
cen programma van eisen geformuleerd. Allerecrst wordt eehter, als onderdeel van 
het programma van wensen en eisen, aangegevenmet welke oplossingsrichtingen in 
de Pr~iectnota/MER integralc alternatieven kunnen worden geformuleerd die de 
belangrijkste clementen van de visie ten aanzien van de dijkverbetering zo goed 
mogelijk in zich verenigen. 

opt (}SS iI/ gsri cit til/gell 
Voor het fOflllulcren van de integrale altematieven voar het hele dijktrajeet is 
gebmikt gel1laakt van oplossingsriehtingen die als leidend principe kunnen fungeren. 
B~i het samenstellen van de integrale alternatieven vindt daarom in hoofdstuk 4 een 
terugkoppcling naar de oplossingsrichtingen plaats. 

Landschap 
Het huidige Iandschapsbecld is verbrokkeld. Door bewuste mimtelijke vormgeving 
(bijvoorbeclclmct groenbeplantingen) kunnen minder aantrekkclijke delen worden 
gecamoufleerd en bijzondere clementen worden benadmkt, waardoor cen meer 
samenhangendlandschapsbeeld kan ontstaan. 

Nafllllr 
In verschillende beleidsplannen worden de Dongedijken beschouwd als jJotentiCle 
ecologische verbindingszones, die de ecologische hoofdstmctuur kunnen versterkcn. 
Op grand van e1it belcid kunnen op groene d~jktaluds condities worden benut of 
geerecerd die gesehikt zijn voor de ontwikkc1ing van soortenrijke enlof stmctuurrijkc 
dijkvegetaties. Verder kan de migratie van dieren tussen de Bergsehe Maas en het 
Brabantsc achterland via de Donge warden bevorderd door een natllllrvriendclijke 
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inrichting en beheer van oeverzones en dijken en het waar mogelijk opheffen of 
verzaehtell van migratiebarricres (zoals bebouwing tot aan het water). 

Hierbij dient ,vel opgemerkt te worden dat het streven naar een drage ecologische 
verbilldingszone in het Dongemondgebied bemoeilijkt wordt door de aanwezigheid 
van bebouwing en industrie tot aan de oeverzone. Daarentegen kan de functie van de 
Donge als natte ecologische verbinding plaatsc1ijk ,vel worden versterkt door het 
natuurvriendelijk inrichten van de dijktaluds of de aanleg van natte oeverzone's. 

CllltzllIrhisforie 
Het Dongemondgebied heeft een aantal cultuurhistorisch waardevolle kenmerken. 
Geertruidenberg met haar gedeeltelijk behouden vestingwerken is sinds 1970 een 
beschennd stadsgezicht. Verder zijn de polders aan de zuidkant van de Donge en de 
beboumlc dijklinten in Raamsdonksveer illustratief voor haar ontstaansgeschiedenis 
langs de haven. Daamaast is het Fort Lunette een punt van aandaeht. Toeh is er in 
beide kernell veel veri oren gegaan. De visie biedt 1110gel~jkheden om de resterende 
\vaarden te behouden. 

Uecreatie 
Vanuit de Diesbosch wordt een toenemende recreatieve druk op het gebied venvacht, 
met name op het gebied van ,vatertoerisme. Op deze autonome ontwikkeling kan de 
gellleente inspelcn door het aanleggen van eell recreatieve zone in het stedelijk gebied 
van Gecrlruidenberg. 

Rail dv()()1'1 I 'aardclI 

Dij het ont\verp worden ill het d~jkverbeteringsplan in principe de volgende 
randvoor\\'aarden gehanteerd: 

• een kruinhoogte van NAP +3,50 m; dat is 50 cm hoger dan het MHW bij 
Keizersveer. Deze 50 el11 is de minimale 'overhoogte' voor waterkeringen die niet 
aan breed \vater liggell. Met 1110gelijke golfoploop als gevo)g van wind \"ordt zo 
voldocndc rekening gehouden; 

• groene d~iken die in de huidige situatie hoger zijn dan de gewenste kerende hoogte 
\\'ordenniet verlaagd (de graene dijk bij Dombosch heeft nu een kerende hoogte 
van NAP+ 3,70 111); 

• de ge\\'enste kruinbreedte van groene dijken ten behoeve van inspectiedoeleinden 
bedraagt 5,00 m, inclien dit mogelijk is. Op de kruin \vordt een inspeetiepad 
aangcIegd van 3,00 111 breed; 

• in verband met het toekomstig beheer \\'orden de taluds van de groene d~ikell, 
overeenkomstig de huidige situatie, onder een verloop van 1:3 gebracht. Indien 
1:3 niet 1l10gclijk blijkt, \Vorden de taluds onder minil11aal 1 :2,5 gebracht; 

• conform dc rieht)~inen wordt rckening gehouden met toekol11stige hogerc 
maatgevende waterstanden. Bij het ontwerp van bijzondere constructies is met het 
oog op deze 'tockol11stwaarde' een verhoging van de waterkcrende hoogtc 
voorzien vall 20 cm. Dit 0111 in de toekomst flexibel in te kunnen spelen op 
evcntuelc hogcrc maatgevende waterstanden. Bijzondere eonstructies zijn daarom 
gedimensiollccrd op cen hoogte van NAP+ 3,70 111; 

• bijzondcrc construetics diencn bcrcikbaar tc zijn en waar nodig te "'orden 
voorziell van een inspecticpad; 
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• coupurcs in de watcrkering zijn uit het oogpunt van beheer en onderhoud niet 
ge\venst; 

• de bestaande ontsluitingsfunetie voor doorgaand-, bestemmings- en recreatief 
verkeer wordt gehandhaafd; 

• toegankelijkheid van de dijk voor beheer en onderhoud; 
• behoud van de fllncties van de Donge voor de recreatie en beroepsvaart (geen 

versmalling van het zomerbed van de Donge); 
conform de bcleidslijn 'Ruimte voor de rivier' wordt het winterbed van de Donge 
aileen in lIitzonderingsgevaIIen aangetast. Daarbij dient in beginsel rivierbed
compensatie plaats te vinden; 

• aanpassen van de aanwezige leidingen en kabels ter plaatse van de \vaterkering; 

011 twerpll itga 11 g.\jJlf 11 ten 
Dij de ontwikkeling van altematieven en bij het dijkontwerp wordt met de volgende 
onl\yerpllitgangspunten rekening gehouden (in willekeurige volgorde): 

• de prioriteiten uit de visie (paragraaf 2.5) worden zo vecI mogcIijk venvezenlijkt; 

• er \\'ordt geslreefd naar een minimaal mimtebeslag; 
• in eerste instantie ",ordt llilgegaan van verbeteringen aan de bestaande 

dijklichamen, Indien dit door de aanwezigheid van knclpllnten of vamvege 
autonOl11C ont\"ikkclingen nict mogeIijk is, wordt trace-vcrIcgging in ovcnvcging 
gcnomen: 

• bij voorkellr groene dijken realiseren in verband met bctrouwbaarheid, 
levcnsduur, beheer en onderhoud en herkenbaarheid; 

• bij voorkeur een taludzijde van dc dijk onaangetast latcn in vcrband met 
grolldvenYerving, aamvezige functies cn cenheid in uitvocring: 

• het beholld en ",aar mogclijk versterken van de bclevingswaarde van de d~jkcn als 
waterkerend en verbindend element in zijn omgeving, teneinde meer eenheid te 
verkrijgen ill de versnipperdc landschappelijke stmctllllrR

; 

• het beholld en ",aar mogclijk verbeteren van de ecologisehe kwaliteit van de 
oevers van de Donge door voonvaarden te scheppen voor het fllnctioneren van de 
Donge-oeyers als eeologische verbindingszoneR

; 

• versterking van de ecologischc verbindingsfuncties van de dijken en de oevers: 
het ontstaan van ceologischc barricres \Vaar mogclijk vermijden of ecologische 
verbindingen hcrstcllen ell waar mogelijk de buitendijkse ocyerzones vcrbreden: 

• zo l1logclijk behoud van de beslaande ccologische stmcturcn zoals wilgenbossen, 
grienden en rictoevers, alsook bchoud van de muurvegetatie van Fort Lunette; 

• rekening hOllden met de kwclsloot ter hoogtc van de Slikpolder en de Rivicrkade: 
• extensieye vormen van agrarisch gebmik van groene dijken waar, op grond van de 

beheersvisie van het hoogheemraadschap, agrarisch (mcde)gebmik mogclijk is; 

• behoud van de historisehe traces langs het Dongemond College en Dombosch; 

• behoud en \Vaar mogelijk vcrsterking van de cultuurhistorisch waardevollc 
clell1cntcn langs de trajccten (Fort Lunette, villa De VoncIe1ing, \voonbebouwing 
langs de gemcentc1ijkc jachthaven cn aan het SandoellKadepacI, beschennd 

8 Ilierb(i 1l1Oet Inmicll aallgetckcll(l, dat de initiatielilemer aileen (I'olgend) kanlllee\\'erken aall de realisatie \'an dit 
S!lOli \Wbdcringell, De initiaticlilciller ,treen naar integrale planvonlling, Dat betekent dar initiatie\'CIl van derden, die 
cen Illeer\\'aal de KIIIIIlCII hebben \'oor het plan, zoved mogelijk zullen \\'ordenlllecgclHllllcn, (herigcns dient daarhij 
wei dc reiK\\'ijdte \'an de \'oorgcnolllcn acti\'iteit (gerieht op dUkverbeterillg) in ogenscitollw k worden gcnolllcn, 
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stadsgczicht Gcertruidcnberg, NederJands Hcrvorrnde begraafplaats, delen 
Dongecel1trale)8; 

• behoud van het historisch stadsgezieht vanaf de Dongc op Gcertruidenbcrg; 
• stabilisatie van het aantalligplaatsen voor de recreatievaart (gezien het 

provinciaal beleid op dit punt)8; 

• bvaliteitsverbetering van de bcstaande rccreatieve voorzieningen8. 

Voor zover uitgangspunten bij de uitwcrking van alternaticvcn en varianten 
onderling strijdig zijn, is in hoofdstuk 4 'Voorgenomcn aetiviteit en alternatievcn' van 
dcze Projectnota/MER aangegeven hoe hier mee wordt omgegaan. 
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3 Genomen en te nemen besluiten 

3.1 Aigemeen 

In dit hoofdstllk wordt eerst ingegaan op de achtergrond en de besillitvollning die 
heeft geresulteerd in deze Projectnota/MER (paragraaf3.2). Vervolgens is een 
overzieht gegeven van het relcvante bcleidskader voor de voorgenomen aetiviteit 
(paragraaf3.3). Dc nog te nemen besluiten en te volgen procedures ten behoeve van 
de lIitvoering van het dijkverbeteringsplan voor het Dongemondgebied zijn in 
paragraaf 3.4 beschrevell. 

3.2 Voorgeschiedenis 

ARCADIS 

Regefmatige Ol'ef'stf'ol1ling van het /)ongel1lolldgebied 
Het gebied rond de Dongelllond had oorspronkelijk een functie als boezem voor 
Maaswater. Tijdens hoge rivierafvoeren, geeombineerd met stollnvloeden op zee, 
trad in het gebied regclmatig overstroming op ten gevolge van de gestrell1de lozing. 
Tot de aisilliting van het Haringvliet en het Volkerak overstroomden de polders van 
het gebied met cell gel1liddelde frequentie van eens per twee jaar. Door de afsluiting 
van het Haringdiet is de kans op overstroll1ing, als gevolg van het samenvallen van 
hoge rivierafvoeren met stormvloeden, vellninderd. Niettemin bestaat nog steeds een 
reck kans op overstroming van het Dongegebied waillieer de lozing van rivienvater 
naar zee door storl1lvloeden \Yordt gestrell1d en daardoor de \vaterstand wordt 
opgestU\yd. Als gevolg van de aankg van sluizen en de afsluiting van het Haringvliet 
en het Volkerak verl1linderde de kans op overstromingen tot 1/100 a 11200 per jaar. 

PfallolltH'iI(/(elif1g VOOI' de HoogH'atervf'ijl1lakillg vall het /)ol1gel1lolldgebied 
In de zeyentiger jaren heeft de provincie Noord-Brabant na overlcg met het rijk en de 
regio besloten de gebiedcn van het Oude Maasje en de Beneden Donge een gelijke 
beschenning te geven tegen overstromingen als vcrgelijkbare gebieden in Nederland. 
Dit \yordt de "hoogwatervrijmaking" genoemd. Deze hoogwatervrijmaking betrof 
omvangrijke \verken ter verbetering van de waterbeheersing in het straomgebied van 
de rivier de Donge cn ter vcrbctering van dc infrastmctuur van de scheepvaart\Vcgcn 
in dit decl van Noord-Brabant, waarbij de aanlcg van de kanaaltak naar de Amer9 

cen ral spcclde. 

ZO\\"c1 de besillitvorming rond de methode van hoogwatervrijmaking van het 
Dongcl11ondgebicd (vcrbetering van de dijken langs de Dongc of de bouw van cen 
keersillis in de Dongel11ond nabij de Bergsche Maas en een dam ter hoogte van de 
Dongeeentralc) als de besillitvorming over de Kanaaltak naar de Amcr (in het 
verlcngde van het Wilhelminakanaal) hebben lang geduurd. Bovendien hecft het 
regeriIlgsbesluit van maart 1988 tot de bouw van cen stormvloedkering in de Nieu\\'e 
Watenvcg cell \yijziging van omstandigheden tewceg gebracht waardoor een 

9 Dc I3crgschc IIlaas gaat ter hoogtc Yan ,\Illcrccntraie over in ue Amcr. Na het passcrcn "an uc l3icsbosch gaat de 
i\mcr owr in het I10lianus Dicp. 
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hcrzicning van dc cerder gekozen uitgangspunten en randvoonvaarden voor de 
hoog\Yatervr~jmaking vall het Dongemondgebied noodzakclijk werd. 

Eind 1990 heeft de Provincie Noord-Brabant in overleg met de betrokken instanties 
besloten het gcbicd van de Beneden Donge hoogwatervrij te maken door middcl van 
dijkverbetering. Bij de realisatie van deze dijkverbeteringen treedt het 
Hoogheelllraadschap van West-Brabant, als beheerder van deze watcrkeringen, op 
als initiatiefncmcr in dit dijkvcrbcteringsproject. 

COl1ll1lissie /Joertiell 
Aan het eiml van ele jarcn tachtig is ecn maatschappclijke discussic gcvoerd over 
rivicrdijkvcrbctcring10

. De klacht van vclen was dat onvoldocndc aandacht wcrd 
geschonken aan de inpassing van de dijk(verbetcring) in hct landschap. Ook de 
ecologisch en de cultuurhistorisch waardcvoIIc clementen in de omgcving van de 
dijken kregell volgens vclen nog te ,veinig aandacht in de d~jkverbeteringsplanncn. 
Voorts ,verd de noodzaak voor rivierdijkverhoging in twijfcl getrokken. Dit lcidde in 
1992 tot de instelling van de COllll11issie Boerticn11

, die in januari 1993 haar advies 
uitbracht. 

Dc Commissic is van mcning dat de dijkverbctcringen noodzakclijk zijn en dat 
Jandschappclijkc, lIatuUf- ell cultuurhistorische waarden (de zogenaamde LNC
\\'aarden) in de rivierd~jkverbcteringsplannen nadrukkclijker aan bodmoeten komen. 
Dit kan \'olgcns de COll1ll1issie ondenneer door "uitgekiend ont\\'erpcn". Onder 
uitgckiend ontwcrpcn worelt zo\\'cl het optimalisercn van het dijkontwerp bij 
toepassing van traclitionclc constructiemethoden als het toepassen van bijzondere 
cOllstructies (zoals bijvoOlbecld bvclschermen) en niemve constructiell1ethoden 
verstaan. Oak in de besluitvorming 1110eten LNC-waardell meer worden meege\\'ogcn 
en moeten de inspraakmogelijkhedell \Vorden verbeterd. De COlllmissic adviseerde 
daarom de rivierdijkverbeteringsplanncn m.e.r.-plichtig te 111aken. Dit ad vies nam de 
regering ovec yolgens het aangepaste Besluit milieu-effeetrapportage uit 1994 moet 
\'001' aile ri\'ierd~jkverbeteringsplannen de m.e.r.-procedure ,vorden doorJopen. 
De m.e.r.-procedure waarborgt dat er op eCll vrocg moment van de pianvonning 
gclcgenheid tot inspraak ,\wdt gegeven. Door het opstcIIcn van een milieu
effectrapport (MER) "welt op een systcmatische manier naar de milieugevolgen van 
eell activiteit gekcken en ,vorden er alternatievcn ontwikkcJd en afge\\'ogen. 

De 111. e. 1'. -pI'ocedu I'e W)Ol' de H oogll'lItervI'ijmaking 
In het kaclcr van de Procedure Dijkverbetering Noord-Brabant heeft het 
Hoogheemraadschap van West-Brabant in november 1994 de Basisnota 
Hoog\'vatervrijmaking Dongemondgebicd uitgebracht. Deze Basisnota heeft 
bctrekkillg op dc Dongedijken aan weerszijden van de rivier de Donge. Op de 
\vestocver begillt het dijkvak, stroomafwaarts gezien bij het Kanaaltak naar de Amer 
en eindigt bij dc 1110nding van de Donge in de Bergsche Maas. Op de oostoever 

,,, ~kuio jarolll.el·clltig hccll COli \'Crgelijkbare disclissie plaatsgevollden. die leiddc tot de illskllillg \'all de COll1l11issic 
Riyieru\jkcn (de COl11l11issie Becht) in 1975. Door de Conunissie wei'll onder andere geadvisecrd zorgl'tddiger 0111 tc 

ga<lllillct ri\'icnlijhwbetcring en "uitgckicnd" te on!wcrpcllolII ollnodige schaue <l<lnlandschap. na!lIur of 
cuitllllrhistorie k \'oorkolllcn. 
" Oflicide ocnalllillg: de Conllllissie Toctsing Ui!gangspuntclI RivicrdUhcrstcrkingcn. 
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begint het d~jkvak bij het Noordergat bij de polder van Allard en loopt via het 
Zuidergat tot aan de mOllding van de Dongc in de Bergsche Maas. 

ImuiddcIs zijn in het kader van de Deltawct grote rivicren l2 twee dijktrajecten in het 
Dongemondgebied aange\vezen als Deltawet-trajecten, \vaarbij een wettelijke 
verplichting geldt om deze dijkgedeelten, met een overstromingskans van 11100 per 
jaar, versneld te verbeteren. Het betreft de groene dijk langs de polder van Allard en 
de noordoostel~jke waterkering van de gemeentelijke jachthaven van 
Raamsdonksveer. Beide d~jktrajecten zijn in 1996 reeds verbeterd en vallen daarom 
buiten het d~jkverbeteringsplan waarvoor dit MER is opgesteld. 

Ais vervolg oj) de bovengenoemde Basisnota is in het kader van de Procedure 
d~jkverbeteringell Noord-Brabant [2] het GlobaalpIanl Startnotitie oj) 21 december 
1995 uitgebracht. Dit globaal dijkverbeteringspIan fungeert tegelijk ais startnotitie 
voor de m.e.r.-procedure. Hierna heeft de Commissie m.e.r. het richtIijnenadvies op 
7 maart 1996 uitgebracht, waama Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aIs 
bevoegd gezag de definitieye richtIijnen in april 1996 heeft vastgesteld. I-lierop 
volgend is onderhavigc Prqjectnota/MER opgesteId. Deze zal gebmikt worden aIs 
hulpmiddcI bij de besIuitvonning over het uiteindeIijke dijkverbeteringspIan. In de 
Projectnota/MER worden diverse aIternatieven nader onderzocht en op milieu
effeeten vergcleken. 

3.3 Gcnomcn bcsluitcn 

ARCADIS 

In deze paragraaf is een overzicht gegeven van het relcvante belcidskader in de voml 
van overheidsbesIuiten en belcidsvoomell1cns die ten aanzicn van de voorgenol11en 
activiteit (de dijkverbetering) beperkingen en randvoonvaarden kUlmen opleggen. 
Het gaat daarbij vooral 0111 pIannell die kaderstellend zijn voor het verder 
ollt",ikkclcn van variantell en altematievcn. Dit betreft besIuiten en voorncmens, op 
lIet gebied van veiligheicl, mimtclijke ordening, natuur en landschap, 
waterhllishouding, vcrkeer en vervoer en reereatie. 

Ondersehciu \,"ordt gemaakt naar rijks-, provineiaal en gCll1eentclijk niveau. Voorts 
wordt ook het beleid van het Hoogheemraadsehap van West-Brabant nader in 
bcschollwing genoll1en. In tabel 3.1 is het relcvante bcJcidskader voor de 
hoog\\'atervrijmaking Dongemolldgebicd kort samengevat. Vervolgens is in de 
daarop volgendc paragrafell ecn toeliehting op deze pia/men gegeven. In figuur 3.1 
zijn de belangrijkste planncn die van belang zijn voor de dijkverbetering 
gevisllaIiseerd. 

12 In de De!I<\we! grole ri\'icrcn zijn cen aaillal dijkvakken aallge\\'czen, waar\,oor een ycrsncldc proccdurc geldL dcze 
procedure Illaakl eelll11.e.r-proccdure o\'Crbodig. 
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Toetsing uitgallgspullten rivierdijkversterkingen (commissie Boertien) 
In dc jarcn tachtig is cen aantal dcclonderzocken uitgevocrd met als doel de toetsing 
van de uitgangspllnten voor de rivierdijkversterkingen. Op basis van deze 
onderzoeken hecft de Commissie Boertien advies uitgebracht aan de regering [5]. Dc 
voornaamste conclllsies van de toetsing zijn besprokcn in paragraaf 3.2 Bij het 
ontwerp van rivierdijken diencn de nonnen gehanteerd te worden zoals opgesteld 
door de Technische Adviesconunissie voor de Waterkeringen (TAW). 

T b 13 1 a C t b 1 . II d RI c cvan c C CIC S <a cr lOogwa ervflJma k' D II1g d b' d ongemon 1ge IC 

Bckitlskadcr CII dOClIlllcntcn Dircctc bctckcnis nlOr di.ikycrhctcring 

Rijlishefeid 

• Toetsing lIilgangspllnlen • Uilgekiencl ont\Verpen 
rivierdijkverslerkingen 

.. Vierde Nola Rllimlclijke Ordening • Dongemonclligt op grens van de groene en bruine 
E:-.;lra (VINEX) koers( nn tuurllanclbouw) 

• Naluurbcleidsplan • Dc Donge is onderdeel van de EHS 

• Nadere uil\\'erking riviercllgcbicd • Onlwikkeling van hcl walerfronl in samcnhnng met de 
rivier en Vt.!stingsledcn 

• Slruc(llurschema Grocne Ruimte • Geen 

• Ruil11le voor de rivier • Minimnliseren van ingrcpen die de MEW's verhogen 

• Nola Landschap • Ontwikkeling bilU1cndijkse kwell11ilieu's 

• Derde Nola Waler!mishollding • Naluuronlwikkeling waar ll10gclijk 

• Evalualienola Waler • Naluurontwikkeling waar l110gclijk 

• MOlllll11enlenbclcid • Behoud van ll1onull1enten 

Prm'iflciaai hefeid 

• Slreekplan Noord-Brabant • Exlensivcring van dijkbehecr, beholld cn onlwikkcling 
van natuur en landschap. Dc Donge l11aakt dee! \lit van 
deGES 

• l'rovinciaal Nalllurbcleidsplan • Benutten van ecologische onlwikkclingsl11ogelijkhedcn 

• LNC-richllijn dijkell • Proliclen cn trace's landschappclijk en ccologisch 
inpassen, bllitenlalllds exlensid onderhouden dan wel 
nalullrbollw onlwikkclen, binnentalllds indien nodig 
aangepast onderholldcn (bij natllurgebieden, 
verbindingszones c.d.) 

• Begrenzillgenplan Weslelijke • Dc Donge als nalle ecologische verbindingszone 

Mmlsl'allei 

Ge1l1eelltefijk hdeid 

• Beslenullingsplanllcn gelllecntell • Bcstclluningen zijn richlinggevend La. v. alternalievell 
Geertlllidenherg ell Raamsdonk en variantcn 

• Monulllenlenbcleid • 13choud van lllonul11enten 

• VcrkeersplaJUlen • IIlpassing van BergschedUk-rotonde ell tic Wcst-
Tangent in dijkverbelcringsplmmen 

(h'erig befeitl 

• I100ghcemraadschap yall West- • Extcllsievc vonncn vun beheer 
Brabant 
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In de vierde nota mil11tcI~ike ordening extra (VINEX) [15] wordt voor het gebied tell 
zuiden van de Dongemond cell "mozalek" van grondgebonden landbouw en andere 
fUlleties voorgestaan (de zogenaamde bruine koers). Voor het gebied ten noorden 
van de Dongelllond, riehting de Biesbosch, wordt een gruene koers voorgestaan, 
waarbij natuur richtinggevend is. Het Dongemondgebied ligt op de grens van deze 
twee koersen. 

Natlllll'beleidspllln 
In het natuurbeleidsplan (NBP) [6] geeft de regering onder meer aan het beleid niet 
aileen te willen richten op het behoud van bestaande waardevolle gebieden, maar ook 
op de ontwikkeling van gebieden met natuurlijke waarden. Daarlllee kan op 
nationaalniveau een stelsel van samenhangende gebieden tot stand worden gebracht: 
de ecologische hoofdstmctuur (EHS). Deze stmetuur wordt gevonnd door de 
huidige natuurgebieden (kerngebieden), potentiCle natuurgebieden 
(natuurontwikkeling) en de verbindingszones daartussen. Deze stmetuur moet 
planten en dieren de mogelijkheid geven te migreren zodat isolatie wordt voorkolllen 
en eventucle nieuwe, geschikte standplaatsen gekoloniseerd kunnen worden. Dc 
Oonge is in het NBP aangegeyen als onderdeel van de EHS. 

Nadere UitJl'el'/dllg Ril'iel'engebied (NURGJ 
Ais uit\\"Crking van de VINEX is door de Stuurgroep Rivierengebied de nadere 
uit\Verking rivierengebied (NURG) [7J opgesteld. Ecn van de strategisehe projecten 
in het kacler vall de NURG is het project Bergsche Maas. Oit project is gerieht op de 
verbetering van de toeristiseh-recreatieve stmctuur Iangs de Bergsche Maas. Meer 
specitlek geldt voor Geertmidenberg dat de potenties van het waterfront ontwikkeld 
kUlUIen \vorden. Hierbij moet ,vorden gedaeht aan een versterking van de samenhang 
tllssen Geertmidenberg en de Bergsche Maas/Oonge en de overige aan de Maas 
gelegen eultuurhistorisch bclangrijke vestingstadjes. Oit project is gekenl11erkt als 
cen B-project!3, waarbij de Stllurgroep Rivierengebied geen actieve rol zal spelen. 
Het project zal door de ge\\esten zelf getrokken dienen te worden. 

Strucfllllrschcma Groene Ruimte 
In het Stmctlillfschell1a Groene Ruimte [8J zijn de uiterwaarden van de grote 
rivieren aangegeyen als kerngebieden of natuUfontwikkelingsgebieden die onderdecI 
zijn van de EHS. In kemgebieden geldt het compensatiebeginsel, dat ,vii zeggen dat 
als bepaalde \vaardcn (natuUf, bos, en/of recreatie) verloren gaan of \Vordcn 
aangctast, cr mitigcrcnde en/of eompenscrendc maatrcgelen mocten wordell 
gctroffcl1. Er mag nctto geen verlies aan waarden optreden als gevolg van mimtelijke 
ingrepen. Verder is het beleid gerieht op de reereatie. Voor specifiek beleid met 
betrekking tot het Oongemondgebied wordt in het Stmetuursehema Groene Ruimte 
geen llitspraak gedaan. 

Ruimte l'(}()1' de I'il'iel' 
Oe Beleidslijn 'Ruilllte voor de rivier' [21] is vastgesteld rijksbeleid dat de basis 
vormt van het door Rijkswaterstaat te voeren (kwantitatieye) rivierbeheer. Dc 
doelstelling van deze beleidslijn is meer mimte voor de rivief, de duurzame 

1.\ l3ij de I'lanYorll1ing YaH zogcnaall1t1e A-I'rojectcn worden planning ell fill<lnciering door de stllllrgrocp NURG 
concreet ingcnlltl. 
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beschenning vall mens en dier tegen overstroming bij hoogwater en het beperken van 
materide sehade. 

De rivierbeheerder (Rijkswaterstaat) heeft de opdracht de veilige en vrije afvocr van 
water, ~is en sediment te waarborgen. Uitgangspunt is dat geen ingrepen worden 
toegestaan die de vastgestelde MHW's verhogen. Dc belcidslijn vonnt een 
toetsingskader om te beoordclen of activiteiten dan wel ingrepen kunnen 
plaatsvinden in het \\"interbed, en zo ja, onder welke voonvaarden. Yoor aile 
ingrepen gelclt een mitigatie-voorsehrift: dat wil zeggen dat de situering en uitvoering 
van de ingreep zodanig wordt gekozen dat het (te eompenseren) effeet op de rivier zo 
klein l1logelijk is. Yoor \vaterkeringen kan bijvoorbecld een MHW-verhogende 
ingreep \Vel "'orden toegestaan, mits tegcl~ikertijd ciders een maatregel wordt 
getroffen die de waterstand verlaagcl zodat per saldo de MHW gelijk blijft. Met 
andere \yoorden: er dient duurzGme rivierbedcompenSGfie plaats te vindell. 
Uiteraard client cell rivienvaartse verlegging van de waterkering door middel van cell 
belangenaf\yeging te wordell gel11otiveerd, mede omdat dit eell toekomstige 
verruiming van het winterbed kan bclemmeren. Als uitzondering is het 1l10gelijk om 
riviergebonden activiteiten in het winterbed van de rivier toe te laten. Behalve 
waterkeringell ol11vat het bcgrip "riviergebonden aetiviteiten" onder andere natuur in 
de uitemaard ell overslagbedr~iven voor zover gekoppeld aan vervoer over een 
hoofdvaanveg. Yoor andere infrastructurele ingrepen zoals het bOlm'en in de 
uitel"waard of het aanleggen van een weg geldt deze uitzonderingsregeling in principe 
niet. Aileen bij een zwaarwcgcnd maatschappelijk belang kunnen dergelijke ingrepen 
,vorden toegestaall. 

Nota Landschap 
In de Nota landschap 116] \yordt een nationaallandsehapspatroon aangegeven. Dit is 
een selcetie van patranen en elcmenten die op nationale schaal bepalend zijn of 
zullen worden voor de identiteit van het landschap. In het Dongemondgebied gaat het 
daarbij om bclallgr~ike patronen en elcmenten die samenhangen met relicf ell water, 
cultuurhistorisch \\aardevolle landschappen en nationaal belangrijke 
natuur(on(wikkclings)gebieden. Daarnaast wordt in de Nota ook aandacht gevraagd 
voor hct behoucl en de ontwikkcling van binnendijkse kwelmilieus. 

Denle Nota JVate,.hllislumding 
Het bcleid in de Derek Nota Waterhuishouding (14] is gericht op extensivering van 
het boclcl1lgebruik in de uitenvaarden door aankoop of toepassing van de regcIing 
rclatienotagebiedcn en de bergboercnrcgcling. Daarnaast wordt de natuUf
ont\vikkeling gestimulcerd. Yoor het Dongemondgebied betekent dit dat bij het 
regulicre onderhoud van oevers en de aanIcg van nieuwe constmcties mcer bclangen 
gediend l110eten worden dan aIleen die van veilighcid en besehernling. 

Derde Nota Wate,.hllishouding, Evaluatienota Water 
Dc Evaluatienota Water 129J is een partiCle herziening van de Derde Nota 
Watcrhuishouding. Daarin kan het streefbccld 0111 de rivieren 'graene !inten in hct 
landschap' te laten worden bereikt \vorden door cen natuurlijk oeverbeheer. In het 
kacler vall de Evaluatic-Nota is geblekcn dat de aankoop van grand ten behocve van 
dc aanlcg van natuur- of milicuvriendcIijke oevers vaak mocizaam verloopt en dat 
hien'oor een herzicning van de onteigeningswet noodzakelijk is. In de evaluatiel10ta 
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wordt tevens gestreefd naar een integratie van dijkversterking met andere prajecten 
ter weerszijden van de dijk. 

J¥10flll mentell wet 
Het oude decI van Geertruidcnbcrg dat zichtbaar is vanaf de rivier valt als 
bescherll1d stadsgezicht onder wcttelijke beschenning (art. 21 Monumentenwet). Dit 
houdt in dat het historischc karaktcr van beeldbcpalendc c1cmenten niet mag worden 
aangetast. Bij de dijkvcrbetering zal dan ook rekening worden gchouden met de 
zichtlijnen vanaf de Donge op de Gertrudiskcrk. Daarnaast is Fort Lunette 
aangewczell als Rijksmonument. Dit fort hoort bij de vcrdedigingswerkcn van 
Geertruidenberg, maar door sloop van de vestingwcrkcn aan de Geertruidenbergse 
zijde is de oorspronkcIijke samenhang veri oren gegaan. 

Provinciaal beleid 

Stree/fplafl 

Het Strcekplan Noord-Brabant [8] geeft voor het Dongcmondgebied drie 
hoofdstruclllur-aanduidingen: agrarisch, tocristisch-rccreatief en natllUf. 

Nafuu/, en landl'chap 
In het streekplan is onder andere de groene hoofdstructuur (GHS) voor Noord
Brabant vastgelcgd. Dcze bestaat uit natuurkcrngebicden, natuurontwikkelings
gebieclen, ecologisehe verbindingszones cnmultifunctionelc bossen. Dc Donge zcIf is 
als ecologisehe verbindingszone aangegcven van de Bergsche Maas naar midden
Brabant, \\,aarbij ondcr andere natlilirantwikkeling laogs het Wilhelminakanaal een 
belangrijke ral speeIt. Dc dijken en ocvers kunnen hier een functic vervullen bij de 
verbreiding en uit\visscling van dicr- en plantcnsoorten. Het belcid van de provincie 
is gcricht op extensivering van behecr en onderhoud van de dijken, hetgeen kan 
bijdragcn tot de ontwikkeling van een meer gevarieerde dijkflora. 

Vanuit de inriehtingsaspecten \yordt de \vens uitgcspraken omlangs krekcn en 
rivieren mct aanliggende natuurgebiedcn door middcI van natuurboU\v plas-dras 
situaties te crecren. Vanuit Iandschappelijk oogpunt dient de kwalitcit van de dijkell 
te worden verbeterd door middcl van beplantingsstructurcn. Overigens richt het 
belcid voor de buitcndijksc gebieden zich in het algcmeen op: 

• natuurbchoucl en -ontwikkeling, rekening houdend met de waterkerende functie 
van de dijk; 

• behoud en ollt\yikkcIing van het landschap van de dijk en de dOl-pen; 
• landsehappcIijkc illpassillg van dijkverbetering. 

Het streekplan biedt de graene hoofdstructuur een zogenaamde planologischc 
basisbescherming. Dat wil zeggcn dat uitbreiding, intensivering en nieuwvestiging 
van intensieve vormen van ruill1tegcbruik, evenals ingrepcn in de bodem- en 
waterhuishouding in principe niet z~jn toegestaan. AIs aan ingrepen in de GHS niet 
!<an \vordcn ontkoll1cn, dan c1icnen dczc ingrepcn naar aard en omvang te worden 
gccompcnseerd. 
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Vit landbouwkundig oogpunt vormt het kassengebied ten zuidwesten van 
Geertmidenberg ecn bijzollder clement. Gebmik van de restwannte van de 
Amercentralc zal hier \vorden ingezet om op een milieuvricndc1ijke en 
kostenbcsparellde wijze te kOl11en tot verdere ontwikkeling van dit kassengebied 
tussen Made en Geertmidenberg. 

In verband l11et de hoge natuurwaarden van de Biesbosch is het toeristisch-recreatief 
bcleid gericht op de beperking van de recreatieve dmk, met name op de watersport. 
Vitbreiding van de ligplaatscapaciteit binnen het gebied met een straal vall 15 km 
vanuit het hart van de Biesbosch is uitgesloten. Ontwikkeling van de extensieve 
recreatie \vorclt echter \vel voorgestaan. Verder wordt in het streekplan gestreefd 
naar versterking van de rclatie tussen de wateren in West-Brabant en de daaraan 
geIcgen toeristisch-rccreatieve voorzieningen in onder meer steden en dorpen, 
waarbij \'ooral de ont\Vikkcling, verbetering en uitbouw van historische kernen een 
ral van betekenis klltlncn speIcn. 

Natlill rbeleid\jJlan Noord-!3rabant 
De eeologisehe hoofdstmetuur uit het streekplan is identiek aan die in het pravinciale 
naluurbelcidsplan 191 van 1993. Dit plan gaat dieper in op de manieren om de 
ecologisehe hoofdstmetuur te realiseren, \vaarbij in het stroomgebied van de Donge 
wordt gestreefd naar een versterking van de ecologisehe stmctuur van het landschap 
door middel van aan1cg van beplantingsstroken. Dc dijkverbeteringsplannen zullen 
door de provineie uitdrukkelijk beoordeeld \Vorden op het benuttel1 van eeologische 
ontwikkclillgsmogel~jkheden. Hierbij zal de hieronder nader aangeduide LNC
richtlijn d~jken \vorden betrokken. 

LNC-riclitlUI1 dUkel1 
In de LNC-richtlijn Dijken [IOj geeft de pravincie Noord-Brabant aan, dat 
ontwikkclingen in het buitendijksc gebied gericht dienen te z~jl1 op het behouden en 
ont\\'ikke1cn van natuurwaarden in de graene hoofdstmctuur (GHS). Dc dijkcn 
spelcn een belangrijke ral als sehakcls tussen uiterwaarden onderling en tussell 
uiterwaarcl ell binnendijks gebied en verbindingszones. Voor dijkverbeteringen en het 
beheer/onderhoud van dijken betekent dit: 
• profielen en traces landsehappelijk en eeologisch inpasscn; 

• buitentalllds extensief onderhouden dan wel natuurbouw ont\vikkclen; 

• binnentalllds natllurteclmisch onderhollden indien dit gevraagd \Vordt door de 
aamvezigheid van natuurgcbiedcn, verbindingszones en dcrgclijke. 

Op de kaart 'groene hoofclstructuur' uit de LNC-richtlijn is aan het Dongemond
gebicd de functie van verbindingszone toegekend. 

!3egrenzil1genplan WestelUke Maasvallei 
In het Begrellzingenplan voor de Westclijke Maasvallei [37j is als uit\Verking van de 
Eeologisehe Hoofdstl1lctllur cell nauwkeurigc begrenzing aangegeven van de 
reservaats-, beheers- en natuur(ontwikkclings)gebieden. Voor de Bergsche Maas is 
het streefbecld gericht op een optimalc benutting van de plaatselijke k\\'el en de 
c1aarmce samenhangende botanische waarde. Daarnaast \\'ordt voorgestcld om 
ollcliep water en plas-dras sitllaties te crceren ten behocve van verlandingsgemeen-
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schappen en watervogels. Het beheer in de uiterwaarden rond de Bergsehe Maas zal 
gericht zijn op botanisch beheer van de graslanden, op weidevogelbeheer en op 
landsehapsonderhoud. Dc Donge zelf is conform de Groene Hoofdstmctuur 
aangegeven als ecologische verbindingszone (natte verbinding). Voor het 
Dongell1ondgebied zijn geen reservaats-, beheers-, en natuur-(ontwikkelings) 
gebieden aangegeven. 

COl1lpellsatiebeleid Provillcie Noord-Brabant 
Het eOll1pensatiebeginscl is in Noord-Brabant in hoofdlijnen opgenomen in het 
Streekplan en het NatuurbcIeidsplan. Het provincialc cOl11pensatiebcleid gaat uit van 
dezelfde uitgangspunten als het rijksbcIeid zoaIs verwoord in het Stmctuurschema 
Groene Ruimte en is van toepassing op ruil11tdijke ingrepen in de GHS. Doclstelling 
van het belcid op dit punt is het duurzaam instandhouden, herstellen en indien 110dig 
verder ont\\'ikkcIen van natuur- en lanclschapswaarden. Daar waar cloor ingrepen ten 
behoeve van dijkverbctering compensatie aan de orde is moet inzichtclijk worden 
gel11aakt \vclke \\'aarden \vorden aangetast en op welke wijze deze worden 
gecol11penseerd. Dc realisatie van eventuele compenserende maatregelcn dienen ded 
uit te maken van het uitcindclijke dijkvcrbeteringsplan. 

Gemeentelijk beleid 

Dc herindcling van de gel11eenten Geertruidenberg en Raamsdonk is op I januari 
1997 van kraeht ge\,,;orden. Dc nieuw gevonnde gemeente heet Geertmidenberg. Ten 
aanzien van het gel11eentclijk bcleid in het kader van deze studie is er van uitgegaan 
dat het belcid van de nieuw gevonnde gemeente in relatie tot de dijkverbetering niet 
stmcturccl zal afwijken van het belcid dat voorheen door beide gel11eenten \verd 
ge\'oerd. Hierbij wordt opgell1erkt dat na de gell1eentelijke herindcling de landtong 
tussell de Donge en de Kanaaltak naar de Amer ter hoogte van de Centralc\veg 
binncn de gcmcentcgrens valt. Voorheen behoorde dit gebied toe aan de gemeente 
Made en Drimmclen. Voor dit gebiedje bestaat geen bestel11mingsplan, \vaardoor de 
huidige waterkering ook niet aIs zodanig is bestemd. In het kader van de 
dijkverbetering zal de waterkering op deze landtong, met de bestemming waterkering 
in de gel11eentclijke plannen opgenomen moeten worden. 

Om een hclder becld te schetsen ten aanzien van de vigerende plannen is gekozen 
voor een beschrijving van het gel11eentclijk bcleid van voor de gel11eentclijke 
herindeling. 

In de gcldende bestellll11ingsplannen van de vroegerc gel11eenten Geertruidenberg en 
Raamsdonk is aan het huidige dijklichaam de bestcnuning waterkering toegekend. 
Veelal is aan de bestenuning een beschermingszone gekoppeld, varicrend van ca. 10 
tot maxil11aaI 50 meter. In een aantaI situaties zullen in het kader van de 
dijkverbetering herzieningen van de gcIdende bestenmlingsplannen noodzakelijk zijn. 
Dc bestel11lllingsplalUlen en bestell1mingen zijn weergegeven op figuur 3.1. 

lJestel11l11illgsp/allllell vall de voormalige gemeellte Raanlst/of1k 
In het gcbiedlangs de \yaterkering in de kern Raamsdonksveer vigeren zcs 
bestel11l11ingsplannen. Dit zijn het bestemmingsplan 'lachthaven' uit 1991 [II L het 
herzielle besteI11l11ingsplan 'Boterpolder' uit 1980 [13], bestel11mingsplan 'Dombosch' 



AReADIS 

673/ce98/1580/12852 
38 

uit 1993 [12], het bestenuningsplan 'Nieuw Sandocl' uit 1987 [32], het 
bestemmingsplan 'Centrum' uit 1990 [36] en het bestenullingsplan 'Woonwagen
lokatic' uit 1990 [421. Daamaast speclt noordclijk van de Maasdijk het 
bestemmingsplan 'Achter de Hoeven' eell rol. Dit bestenullingsplan is niet in 
procedure gebracht, maar wordt gefaseerd uitgevoerd met toepassing vall art. 19 van 
de Wro. In de onder dit artikcl vallende woningbouwpIalllen wordt rekening 
gehouden met de bestaande bestenllling waterkering. Het Iaatstgenoemde plan wordt 
om deze redellen in deze Projectnota/MER niet nader besproken. 

Be sf e 117lJ1 ing.lp! on .lochf hoven 

Het gebied bevindt zich ter hoogte van het Zuidergat tussen de Gasthuiswaard en de 
Karthuizen\'eg en is bestemd ais jachthaven. Een dertig meter brede strook in het 
oostclijke decl van de jachthaven is bestemd als waterkeringszone met een 
dubbclbestel1lll1ing waterstaatsdocleinden en bouwwerken krachtens artikcl II.I van 
dit bestellllllingsplan. 

Hel'ziene besfelllllling.ljJ!oll i3ofel1Jolder 

I let gebied tussell het bestel11mingsplan 'Woonwagenlokatie' en Salldocl is bestemd 
voor bedrijfsdoelcinden. Volgens dit bestenuningsplan heeft de strook aan de 
zuidkant van het Zuidergat een \vaterkerende bestenuning. 

Besfelllllling.lp/al1 j)ulJ1bosch 

Volgens het bestenuningsplan 'Dombosch', gelegen ten noorden van het Dongemoncl 
College, heeft de strook binnendijks gebied grenzend aan de waterkering, de 
bestenuning \\'aterkeringszone met dubbclbestenuning. Het betreft hier de volgende 
bestemmingen: 

• industrie-, bedrijfs- en handclsdoelcinden I; 
• groendocleindell openbaar groen; 
• waterstaatsdoelcinden I rivier; 

• waterstaatsdocleinden II hoofdwatergang; 

• binnendijksgebied; 

• natuurgebied. 

BeSfellllllil1f!,sp/al1 Nieuw Sandoel 

Het gebied waar bestemmingsplan 'Nieuw Sandocl' betrekking op heeft ligt 
ingesioten tussen de bestemmingspIanncn 'Boterpolder' en 'Jachthaven'. Het gebied is 
bestemd voor bedrijfsdoelcinden I en II. Dc waterkeringszone in dit gebied heeft een 
dubbclbestell1ll1ing. Naast \vaterkeringsdocleinden is deze zone bestemd voor 
vcrkeers-, \\'oon-, en bcdrijfsdoeleinden. 

BesfellllJ1illgsplal1 Cenfrum 

Het bestell1lllingsplan 'Centrum' Iigt ingesioten tussen de plaunen 'Boterpolder', 
'Woonwagenlokatie' en 'Achter de Hoevcn'. In dit bestemmingsplan is cen strook 
bugs de gemeenteIijke jachthaven, de scheepswcrf NY Dc Donge, de Bergsedijk en 
de Maasdijk aangegeven mct de bestclIDning waterkeringsdocleinden met 
dubbclbeste111ming. Naast dcze (hoofd)bcstemming is dc waterkering in dit gebied 
bcstcmd voor verkcers-, WOOI1-, groen- en bedrijfsdoelcinden. Het gebied rondom de 
schceps\\'erf NV de Donge is bestemd als sehecpswerf. 
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Het gebied waar bestemmingsplan 'Woonwagenlokatie' betrekking op heeft ligt 
ingesloten tussell het bestenllningsplan 'Boterpolder' en de gemeentclijke jachthaven. 
Het gebied is bestemd als woonwagencentrum en als gebied met recreatieve 
docleinden. Dc waterkering is als vrij smalle strook in dit gebied bestemd voor 
waterkeringsdocleinden. 

MOl1umelltel1beleid Raamsdoll/c 

Naast Fort Lunette, dat de status bezit van Rijksmonument, staat villa De Vondeling 
(Maasd~jk 9) op de nominatie om op de monumentenlijst te worden geplaatst. Deze 
woning is reeds opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project. Voorts wordt 
door de gemeente een inventarisatie van historisch belangrijke panden uitgevoerd. 
Aan de hand van deze inventarisatie zal worden bepaald in hoeverre deze op de 
gemeentclijke monumentenlijst kmmen worden geplaatst. 

Verkeel'spial1f1ef1 Raamsdol1k 
In de verkeersplannen van de gemeente staan twee ontwikkelingen centraal. Ten 
eerste de centrumroute, waarbij een aantal verkeerskundige knelpunten in het 
centrum van Raamsdonksveer worden opgeheven door de aanleg van rotondes en het 
weren van verkeer door het instellen van eenrichtingsverkeer. Het verkeersplan van 
de gemeente is niet direct van invloed op dit dijkverbeteringsplan. Het verkeersplan 
is wel in enige mate afhankclijk van de aanleg van de West-Tangent, die voor de 
centruniroute een bclangrijke ontsluitende functie heeft. Ten tweede speelt de 
reconstl1lctie van het kruispunt Bergsedijk, ter hoogte van de brug over de Donge. 

West-Tangent 
De geplande West-Tangent (zie figuur 3.1) verbindt Geertruidenberg met de 
zuidclijk gclegen A59 en loopt voor het overgrote decl over het grondgebied van de 
voormalige gemeente Raamsdonk, langs de bebouwde kom van Raamsdonksveer, 
waarbij de Donge ter hoogte van de Koestraat in Geertruidenberg wordt gekruist. De 
aan te leggen weg loopt daarbij op de binnenberm van de recent gerealiseerde dijk in 
de polder van Allard. De relatie met de eerdergenoemde centnullfoute bestaat hierin, 
dat met de aanlcg van de West-Tangent een ontsluitende route voor het doorgaande 
cq. bestenlluingsverkeer tussen de A59 en de kemen van Geertruidenberg en 
Raamsdonksveer wordt gerealiseerd. De besluitvonning rondom de aanleg van de 
West-Tangent is nog niet afgerond. 

Recol1sfrucfie krllispunf Bergsedijk 
De reconstructie van het kl1lispunt Bergsedijk, ter hoogte van de brug over de Donge 
speelt een rol in verband met de d~jkverbetering. Op dit punt maken zowcl de 
Maasdijk als de Bergsedijk decl uit van de te verbeteren waterkering. 
Verkeersteehnisch zal dit kruispunt zodanig aangepast worden dat de situatie voor 
aile weggebruikers overzichtelijk wordt. De aanpassing wordt uitgevoerd door totale 
reconstructie van het kruispunt in de vonn van een rotonde. In deze reconstructie 
wordt ook de ontsluiting van scheepswerf'De Donge' betrokken. De huidige 
ontsluitil1gsweg via het Bellkenlaan~ie naar de Keizersdijk veroorzaakt hinder voor 
het doorgaande verkeer en de onnvonenden. Dc ontsluiting van de schcepswerf zal 
dan ter hoogte van de Bergsedijk worden gerealiseerd. Met het oog op de 
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verkeerskunclige maatregelen zal bij de dijkverbetering, waar mogelijk en relevant 
rekening \von1e1l gehoudell met bovenstaande plannen. 

Bij de reconstmetie van het kmispunt zal rekening gehouden worden met de 
waterstaatkundige eisen die aall de Maas- en Bergsedijk als primaire waterkering 
worden gesteld. 

Bcstel1ll1lillg.\plallllel1 gemecnte Geertruidel1berg 
In het gebied langs de dijkvakken in Gcertmidenberg liggen vijf vigerende 
bestemmingsplannen. Dit zijn het bcstemmingsplan 'Dongeoeverl Amerkant' uit 1990 
/25], het bcstemlllingsplan 'Dc Brand' uit 1989 [26 J, het bestemmingsplan 
'Gasthuiswaard' uit 1987 [271 en het bcstenuningsplan 'Bergse Poort' uit 1993 [28]. 
Daarnaast is er in 1993 het Bestelnmingsplan Zuidclijke Rivierzone Fase 1 
vastgesteld 1431. Dit bestenuningsplan is een gedecltclijke herziening van het 
bestemmingsplan 'Gasthuiswaard'. 

Bestel11l7lil1g.ljJlal1 f)ol1geoevel'i'Amerkant 

Dit plan Olllvat globaal het gebied tussen de Amercentralc en de graene dijk rand de 
Slikpolder. Ter hoogte van de Amercentralc he eft het gebied de bestel11ming van 
doeleinden energievoorziening. Het gebied ten oosten van de haven van de 
Amercentrale heeft een bestemming industriCle doelcinden. Het dijktracc langs de 
Slikpolder ligt in een strook die is aangegeven als waterkering/\vaterkeringszone met 
een dubbelbestel1ll11ing. In de Slikpolder zijn de binnen- en buitendijkse gebieden 
tegen de waterkering aan aangewezen als natuurgebied. Ter hoogte van de rivierkade 
is het gebied bestemd voor bedrijfs- en woondocleinden. 

BeSfellllJ1ingsplan De Brand 

Dit plangebied beschrijft mwweg het gebied tussen de Donge en de 
Statenlaan/Rivierkade ter hoogte van de daar aanwezig jachthaven. Dc 
ontwikkelingen in dit gebied zijn grotendeds afgerond, waarbij de bestemming 
bedrijfs- en \yoondoelcinden reeds zijn gerealiseerd. Dc bestenuning waterkcring is 
bij de ont\\'ikkeling van c1it plan deels verlegd van de Statenlaan/Rivierkade naar de 
oeverzone van de Donge. Dc besteml11ing waterkering loopt via de oostkant van de 
jachthaven vanaf de Donge in een reehte I~jn naar de StatenlaaniRivierkade. 

Besfel71lJ1ing.ljJlan Bergse Poorf 

Het gebied ten noorden van de Stationsweg en oostelijk van de kern van 
Geertruidenberg heeft de bestelluning bedrijfs- en woondoelcinden. Deze bestel11ming 
is reeds grotencleels gerealiseerd. Dc Dongekade en de oeverstrook hebben hier de 
bestemming \"aterstaatkundige dijklwaterkeringsdoelcinden. 

Besfellll71ing.ljJlan Gasflllliswaard 

Dc strook ter hoogte van de Centraleweg kent de bestenuning hoogwaterkering met 
een dubbelbestenuning verkeersdoelcinden. Voor een strook ten zuiden van het 
Noordergat gclclt dezelfdc bestenuuing, waarbij c1eze laatste strook met name van 
bcJallg is voor een eventuele aanlcg van de eercler genoemde West-Tangent (zie 
\'erkeersplannen gClI1eente Raamsdonk). Hct bim1en- en buitcndijkse gebied langs de 
\vaterkering heeft de bestenuning industrie en woondoclcindell. Daamaast is het 
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buitendijkse gebied tef hoogte van de Dongeeentra1c bestemd voor doe1cinden van . ., 
energlevoorzlen111gcn. 

Het bestenuningsplan Zuidelijke Rivierzone fase 1 onlVat enkcl het gebied waar de 
West-Tangent mogclijk gaat lopen (zie figuur 3.1). Dc West-Tangent zal bij aanleg 
aan de bilmenteen van de recent aangclegde noodwetdijk worden gerealiseerd. Dc 
waterkering is hier dientengevolge bestemd als waterkering met dubbclbestenm1ing. 
Dc in deze ProjectnotaiMER genoemde dijk 'Gasthuiswaard' valt binnen dit 
bestemmingsplan, maar is niet volledig als waterkering met dubbclbestenuning 
bestemd. Het bestenuningsplan Zuidelijke Rivierzone fase I zal hierop aangepast 
moe ten wordell. Het bestenuningsplan is niet op figuur 3.1 aangegeven . 

. MOIIIl melliellbe/eid Geertru idenberg 
In 1970 is Geertrllidenberg aangewezcll als beschennd stadsgezicht op grand van de 
Monu111entell\vet. Dc Nederlands Hcrvormde bcgraafplaats aan de Ccntralcweg en 
delcn van de Dongecentrale kunncn genoemd worden als clementell met enige 
waarde. 

Overig beleid 

Be/eit! mil Itel f{ooglteemraadsdUlp van West-Brabant 
Het llitgangspunt van het hoogheemraadschap is gericht op waterstaatkundige 
bclangen: het crecren van een techlliseh goede dijk die op eenvoudige wijze kan 
worden beheerd en onderhoudell. Door het hoogheemraadsehap is in 1997 een 
beheersvisie vastgestcld met betrekking tot het beheer van de primaire waterkeringen 
binnen het gebied \'an het hoogheemraadschap. In de beheersvisie wordt voor wat 
betreft de graene dijken aangesloten bij het landelijk en provinciaal bcleid wat een 
meer natuurgericht beheer van de dijken nastreefi. Het behcer en onderhoud van de 
grastaluds is cvcll\\cl gericht op cell evemvichtige behartiging van eell aantal 
bclangcn: het waterstaalkundige, het natuurtecimisehe of landsehappelijke en het 
agrarische. In rclatie tot het verkrijgen van een technisch goede dijk met cell 
voldocnde erosiebestendige vegetatiemat vallen de waterstaatkundige belangen 
grotendecls samen met de natlllutechnische belangen. Dc agrarisehe bclangen vall en 
hier slcchts decls mee samen, zoals ook aangegeven in de TAW -richtlijnen 140,411. 
ileweiding met grootvee k0111t de erosiebestendigheid van de groene dijktaluds niet 
ten goede, omdat de toplaag van het talud wordt vertrapt. In de beheersvisie is 
gestcld dat uit het oogpunt van erosiebestendigheid beweiding met grootvee niet 
langer wordt toegestaan. Voor de groelle dijken wordt met name gestreefd naar 
natuurteciUlisch bcheer enlof aangepast agrarisch beheer. Bij natuurtechnisch behcer 
staan, direct na dc waterstaatkundige belangen, natuurteclmische belangen voorop. 
ilinncll dit natllurteclmischc beheer kan landbouwkundig gcbnlik, mits beperkt en 
onder strikte voorwaarden, worden tocgepast. Bij aangepast agrarisch beheer wordt 
uitgcgaan van agrarisch gebnlik ill cell vonn van bc,veiding onder strikte 
yoorwaarden. Dc uiteindelijk te kiezell beheersVOffil van de groene dijken zal op 
basis van de beheersvisie en overleg tussen het hoogheemraadschap en de gebnliker 
,,"orden vastgestcld. 

Zoals hicrboven aangegevell heeft het hoogheemraadschap haar belcid in het kadcr 
vall de dijkvcrbcterings\\"crkell zodanig in gevuld dat realisatie van de groellc 
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hoofdstmctuur, zoals bijvoorbecId opgcnomen in het Streekplan Noord-Brabant [81, 
zovecl1l10gcl~ik wordt bevordcrd. Naast het aspect natuur zal ook worden gestreefd 
naar hct behoud en onhvikkcling van landschappelijke en cultuurhistorischc 
waardell. 

Tc ncmcn bcsillitcn 

Algemecl1 

OJ) grond van de Wet milieubcheer (Wm) en het daarop gebascerde Besluit milieu
effectrapPOliage [1] is voor het verbeteren van een rivierdijk, het doorlopcn van de 
m.e.f.-procedure verplicht. M.e.r.-plichtig is de goedkeuring van het plan voor 
verandering van een dijk, op grond van artikel 7 van de Wet op de Watcrkering 
(WoW) 14]. Ter onderbouwing van dit besluit dient cen Projectnota/MER te worden 
opgesteld. 

De milieu-effcctrappOIiage is gekoppcld aan de dijkverbetcringsprocedure en 
eventuecl de bcstcmmingsplanprocedure. Dc procedure rond de besluitvonning is er 
op gericht dat het bevoegd gczag een besluit kan nemen op basis van een zorgvuldigc 
af\yeging van de effecten van de altcrnatieven. Inspraak en advise ring spelcn daarbij 
een grate rol. Dc provincie Noord-Brabant is Illet betrekking tot de Hoogwater
vrijmaking Dongcmondgebied bevoegd gezag en zal goedkeuril1g verlcnen aan het 
dijkverbcteringsplan. Het Hoogheemraadsehap van West-Brabant is initiatiefnemer 
voor het dijkverbeteringsplan. 

l1'e( (II' de WC/(erlierillg 

Dc Wet op lie Walcrkering is op 15 januari 1996 van kracht gcworllcll. In lie wct zijn lie takcn, 
vewnt\Yoorllelijkhcllen cn bevoegllhedcn van Rijk, provincics en watcrs<:iwppcn gcrcgclll met 
betrckking tot de primairc \\'atcrkcringcll. Dit betreft onller andere beheer en onderhoud van de 
\\'aterkcringen, de planvOlllling voor nog lc vcrbetcren dijkvakken, dc toctsing van vcrbeterde 
dijkcn aan de vciligheillsnOlmell Cll de financicle kaders voor verbetcring en onderhoud van 
\mtcrkcringcn. 

De bcsluitvorming van nog lc verbelcrell dijktrajccten is gcbascerll op deze Wet op de 
Walcrkering. Ecn van de bclangrijke voordden van dc wet is dat een doclmalige afslemming 
lusscll de planvorming voor de dijkvabetcring cnerzijds en de piallVorming VOOI naluur- en 
landschapsonl\\'ikkcling en ruimtclijke imichting wordt bereikt. 

Dc \\'et kent mlll Gedeputcerdc Staten van cen provillcic eell bclangrijkc coiirdinaticlaak toe bij dc 
voorbereiding van de beslllitvOfming over de dijkvcrbctcring en dc ovcrigc bcsluitcn die voor 
llitvoering noodzakclijk zijll. Bij dic coordinatie kan het gaan 0111 beslllitcn of 
vergllllllingaanvrngcn in het kader van bijvoorbecld dc Wet ruimtclijke orllcning (vrijstclling op 
grond \'an artikcl 19 Wet ruimtclijkc ordcning; aanlcgvergunning), Olltgrondingcnwct 
(ontgrondings\'ergI1lUling), dc Wet vcrontrciniging oppervlaktewater (milicuvcrgullning) en 
Rivieren\\'et (\'crglllUlillg voor rivierkundige compcnsatie). Bclmlgrijk is dnt zo\'cd ll10gdijk 

_gestrecfd \\'()!'(It nan I' cell gdijkschakeling van inspraak binncn verschillende proccllurcs. 

Procedure 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebbcn, gelct op de Wet op de Waterkering 
ell de Wet milieubeheer, een nieuwe procedure voor dijkverbetering 12J vastgesteld. 
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Deze brellgt aUe stappen birUlen de dijkverbeteringsprocedure in becld, beschr~ift 
daarvan de inhoud en geeft aan wie aan zet is en binnen welke temlijn. De procedure 
kent een aantal stappen die hieronder kort worden toegclicht. 

Dc eerste drie stappen van de procedure zijn reeds doorlopen, maar worden voor de 
volledigheid toch nog afzonderlijk beschreven. De totale procedure is schematisch 
wcergegeven ill figuur 3.2. 

Door/open stappen 
Sfap 1: Basisl10fa 
In de Basisnota van november 1994 is de relevante beschikbare informatie over de 
dijkvakken in het Dongemolldgebied gei"nventariseerd en geanalyseerd. Aan deze 
Basisnota is een infomlatiebijeenkomst voorafgegaan. In de Basisnota is het hoc en 
waarom van de d~jkverbctcring en de te volgen procedure globaal aangegeven. Dc 
Basisnota is aan alle aal1wonenckn en de betrokken instanties toegestuurd die in de 
gclegcnhcid zijll gcstcld om hun reactie te gevell. Dc aanwonenden en betrokken 
illstanties, groepcringcn en organisaties zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep 
Hoog\\"atervrijl11aking Dongell1ondgebied. In paragraaf 2.1 is reeds de samenstelling 
vall de Stuurgroep weergegcven. 

Slap 2: Glubaalplul1.Sforfl1ofifie 
Na de Basisnota heeft het I-Ioogheemraadschap van West-Brabant in overlcg met de 
Stuurgroep een Globaalplan/Startnotitie vastgesteld cn ingediend bij de provincie. 
Dit plan dient tevens als startnotitie in het kader van de m.c.r.-procedure. Dc 
openbare bekendl11aking van de startnotitie in de Staatscourant (nunuller 4, 5 januari 
1996) markeert het begin van de m.e.r-procedure. 

Dc provincie heeft vervolgens cell inspraakronde voor aIle betrokkellen 
gcorganiscerd, nadat het Globaalplan/Staltnotitie vanaf 8 januari 1996 vier \\'ei<en 
ter inzage heeft gclegen. Op basis van de reaeties cn na ad vies van de Conunissie 
voor de milieu-effeetrapportage, de Wettelijke Adviseurs (lnspecteur Milieuhygicne 
cn Dirccteur Landbouw, Natuur en Openlucht-reereatie) en de Provincialc 
Coordinatie-col11missie voor Dijkverbeteringsplanncn zijn door Gcdeputeerdc Staten 
de richtlijnel1 voor de MER vastgestcld. In de riehtlijnen van april 1996 hecfl dc 
provincie vastgelcgd \velke informatie de Projectnota/MER dient te bevatten en 
welke onderwerpen en aspecten per onderdeel van de MER dienen te worden 
uitgcwerkt. 

Stap 3: Opsfellen Projecnoto'ME-'R 
Het Hoogheemraadsehap van West-Brabant heeft de Projcctnota/MER 
ovcreenkomstig de richtlijnen vastgesteld. In overleg met de Stuurgroep heeft het 
hoogheemraadschap in deze Projectnota/MER op basis van cen inzicht in de 
tekortkomingell van de waterkering en de aauwezige waarden in het gebicd cell 
aantal kansrijke variantcn en aItcmatieven geselecteerd. Deze varianten cn 
alternatievcn zijn uader uitge\vcrkt en beoordeeld op hun milieu-effectel1. 

In deze Projectnota/MER is tevens voor 66n altcrnatief de voorkeur uitgesproken dat 
in hct ont,\"crp-d~jkverbcterillgsplan is uitgcwerkt. (zie stap 4). 
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Slap 4: Nemen onlwellJ-bes!uil en loezending aan bevoegd gezag 
Het hooghecmraadschap heeft op grond van dc resultaten van dc Projcctnota/MER 
in overlcg met dc Stuurgrocp, het ontwcrp-dijkverbeteringsplan vastgcsteld. Het 
ont\\'Cfp-dijkverbeteringsplan wordt samcn met de Projcctnota/MER aan 
Gedcputecrdc Staten aangcbodcn. Tcgelijkertijd verstuurt het hooghecmraadschap 
het olllwerp-dijkvcrbctcringsplan en de ProjcctnotaiMER naar dc overige bevoegde 
bestuursorganen. Zij l110eten over onderdelen van de planuitvoering cen besluit 
ncmen. Eell dergclijk bcsluit betrcft bijvoorbeeld een goedkeuring, toestenuning of 
vcrgunning. Om allc benodigde bcsluitcnlvergunningen op tijd tc verkrijgen kent de 
Wow cen coordinatieplicht toe aan de provincie (zic tekstkader Wow). 

Nog te l1el1lell .\'tappel1 

Slap 5: iJekendmakil1g en impraak 
Dc provillcie maakt de Projectllota/MER, het ontwerp-dijkverbeteringsplan en de 
aanvragen voor de overige besluiten van het hooghecmraadschap openbaar, nadat de 
Projectnota/MER door de provincie is aanvaard. Daamaast organiseert de provincie 
een hoorzitting cn een inspraakronde. De provincie vraagt de Wcttclijke Adviseurs, 
de COllullissie-m.e.r. en dc provinciale Coordinatie-commissie voor 
Dijkverbcteringsplalll1cn om advies. 
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Figllllf 3.2: Procedureschcma dijkvcrbetcring Noord-Brabant 

,')'fap 6: Bcoordeling cn goedkc1tring door bcvocgd gczag 
Ais de inspraakreactics en adviezcn venverkt zijn, gccft de provincic hct 
hoogheemraadschap cell schriftclijk oordecl over hct ontwcrp-dijkveroeteringsplan. 
Indiell llodig orengt het hoogheemraadschap (in overleg met de Stllurgroep) 
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eventucle wijzigingen aan, waama het aan Gedeputeerde Staten een definitieve 
goedkeuring van het dijkverbeteringsplan vraagt volgens artikel 7 van de Wet op de 
Waterkering. Na goedkeuring van het dijkverbeteringsplan worden de overige 
benodigde besluitcn en vergunningen van de overige bestuursorganen die nodig zijn 
0111 de uitvoering van het plan 1110gelijk te maken aan de provincie gestuurd. AIle 
besluiten maakt de provincie in een keer via publicatie bekend en Icgt ze ter inzage. 
Door bclanghebbenden kan daama beroep worden aangetekend. 

Stap 7: Bestek, voorbereiding en evaluatie 
Na goedkeuring van het dijkverbeteringsplan wordt het bestek voor het traject 
voorbereid. In de stappen 4, 5 en 6 zijn reeds de procedures doorlopen die voor de 
vergunningen voor de uitvoering van de werken van belang zijn (bijvoorbeeld 
ontgrondillgsvergunningen, aanlcgvergUlmingen en vergunningen in het kader van de 
Wet milieubeheer). In de stappen 4, 5 en 6 is ook de aanwezigheid van kabels en 
lcidingen getoetst aan de daarvoor gcldende richtlijnen. In het geval dat 
aanpassingen, om\cggingen en/of beperkende maatregelcn noodzakcl~jk zijn met 
betrekking tot de aamvezigheid van kabels en leidingen, is dit in het (ontwerp-) 
dijkverbeteringsplan aangegevenl4

. 

Nadat de \\'erkzaamheden zijn afgerond, wordt het dijktraject door het 
hoogheemraadschap onderhouden. Een aantal jaren na de uitvoering ,vorden de 
cffecten van de dijkverbetering op natuur en landschap gecvalueerd 0111 de feitelijk 
optredende milieugevolgen van de activiteit te vergelijken met de in de projectnota/ 
MER voorspclcle effecten. Hiervoor wordt gelijktijdig met het besluit een 
evaluatieprogranlll1a opgestcld. 

11 III hd algol11ccII zijll kidingen in ofnabij waterkcringen nie! gewens! wegcns evcntllecl gra,lfivclk in en l110gclijkc 
aantasting \'an de waknlichthcid!stabilitcit van de waterkering. In het geval van aanpassing dan \\'e1 \'CI'nicliwing van 
watclkcringon wOlden con/'>rtll NEN 3650 en NEN 3651 sterkteberekcningen lIitgevoenl die aan het tockolllstig 
gebruik van de wakrkering beperkende bepalingen kllnnen verbinden. De richtI\in voor p\iplcidingcn is opgesteld ten 
behoc\'c \'an bcheenkrs \'an waterstaatswcrken ais Ieidraad bij het opstellen van dc in door hen te \'Cricncn 
\·crgullningcn. Ie stellcn voolwaarden en dc beoordeling van ontwelp, berekening. uitn)cring. behcer en aanpassing 
\'an Ieidingcn. 
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4 Varianten en alternatieven 

4.1 Aigemeen 

ARCADIS 

In dit hoofdstuk is de voorgenomen activiteit (dijkverbetering) en de wijze waarop 
deze \Vordt uitgevoerd, concreet uitgewerkt. De voorgenomen activiteit kan worden 
aangeduid met: 

'het zodanig verbeteren van de waterkeringen in het Dongemondgebied dat 
voldaan wordt aan de voor deze waterkeringen geldende veiligheidseisen en 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met LNC-waarden, het woon- en 
leefll1ilieu en overige waarden enfimcties'. 

Dc voorgenomen activiteit dient hierbij voldoende aan te sluiten bij het 
gefonlluleerde overheidsbeleid voor het gebied (zie paragraaf3.3). Voor de 
verbetering van de waterkering in het Dongemondgebied is een aantal varianten en 
alternatieven denkbaar. Varianten zijn hierbij gedefinieerd als te beschouwen 
uitvoeringswijzen voor bepaalde declsecties. Met alternatieven wordt de koppcling 
van deze varianten voor het gehcle dijktraject bedocld. 

Conform de richtlijnen voor dit MER worden in paragraaf 4.2 de in de startnotitie 
gesclecteerde varianten per deelsectie nader beschouwd en ingeperkt. Bij deze 
inperking zijn de voor- en nadclen van de varianten op een aantal relevante aspecten 
zo goed mogelijk in beeld gebracht (bijvoorbeeld op basis van dijkteclmiek en 
behoud van LNC-waarden) en geconfronteerd met de visie ten aanzien van de 
dijkverbetering zoals beschreven in paragraaf 2.5 van deze Projectnota/MER. 
Daarbij zijn de varianten die, op basis van de inperking, redelijkerwijs in 
beschouwing genomen kUlmen worden vanuit het oogpunt van een goede ruimtclijke 
inpassing nader geoptimaliseerd. Hierbij is niet aUeen rekening gehouden met 
d~jkteclU1ische l11aatregclen, maar wordt ook rekening gehouden met l11itigerende en 
compenserende maatregclen en beheers- en ontwikkclingsmaatregelen. 

Op basis van de bovengenoemde inperking en optimalisatie van varianten worden in 
paragraaf 4.3 een aantal integrale aIternatieven beschreven. Deze aIternatieven 
bestaan uit een koppeling van de (geoptimaliseerde) varianten die per deelsectie na 
de inperking zijn overgeblcven. Van deze alternatieven worden in paragraaf 4.3 de 
bijbehorende mitigerende, compenserende, ontwikkclings- en beheersmaatregelcn 
beschreven. Confonn de richtlijnen is in paragraaf 4.3 tevens het meest milieu
vriendclijk alternatief (MMA) uitgewerkt. Hierbij wordt primair aandacht besteed 
aan het behoud en/of ontwikkeling van de LNC-waarden. Gclet op de specifieke 
situatie en de neutrale oplossingsrichtingen was er geen aanleiding om een MMA ten 
aanzien van bebollwillg, recreatie of verkeer te ontwikkelen, zoals aangegeven in de 
richtl~jnen (zie paragraaf 4.3.1 en 7.4). Van de in paragraaf 4.3 opgenomen 
alternatieven worden in hoofdstuk 6 van dit MER de (milieu-)effecten beschreven. In 
figuur 4.1 is een overzicht opgenomen van de in beschouwing te nel11en varianten, 
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Figuur 4,2: Schematisch uitgcwcrktc varianten 

I: Noonlelijke Dongedijk 

Centraleweg 
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el&D: Dal1l1l'and bllilend!,ks tegen bestaande d(l/lI\l'(ll1d 
e2&D: Dal/l1l'and binnendiJks in heslaande projiei 
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IX: Niruw Sandor!: Kal'thuizrl'straat-SandorI-KadrIJad-
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l\laasrliik 

~;@~~ 
Shkl'older e 1 : Bllitend!t'kse sfabilileilsbe,.", tegen bestoand J'lOjiei 

~I""d\ik - Donge 

('2: Billnendyks legen bestalillde projiel r;:t:W~D~ 
el &D: Bllifend!lks in beslo(/nd projiel ",ef stabiliteilsscite,.", 

Slikpollier 
XIII: Dornbosch 

- Donge 

('3: Heide ziJden 1'(111 hel plOjielli'ieikan/) 
Donge ~~ __ ~ __ i_"d_"S_lti_e __ ~ 

LX: Nil'lIW Sandorl -GasthuisIYaanl 

G"Sllnlis\\'''''[{I ... ~, ~ ___ --t."""'~. Cl 1 g 
-::- Jal:lltliaYen 

eJ: Bllitel1diJks legen bestoallde projiel 

Donge 

Cl: /Jl{ilelldljks tegen besta(ll1d p"(~fiel e2: Binnend!tks tegen besfoonde plOfiel 

r;",lh"is\\' .• ,,,'~. ~ ---",-"~""'~": C2 1 g. 
-::- Jadltha\'ell 

Donge ~~)~:, __ ~ ___ il_"_ln_st_li_e __ -J_ 

e3: Beide ziJden I'(ln !tet projiel (I'ie,.kantj 

('2: BillnendiJks tegen besto(/nde projiel 
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waarbij de dwarsprofielell (dp) met hun nummering zijn aangegeven. In de tekst is 
Jl1eennalcn naar dezc nunullering venvczen. 

4.2 Selectie van dij kverbeteringsvarianten 

ARCADIS 

In deze paragraaf z~jn de varianten die in het GlobaalplanlStartnotitie zijn 
geselccteerd nader uitgcwcrkt. Deze uitwerking is gcbaseerd op een gedctaillcerdc 
analyse van de dijkteehnisehe tekortkomingen, de ligging van de kabels en lcidingel1, 
terreininmetingen cn een nauwkeurige verkcnning van de wijzc \vaarop de variantcn, 
die in het Globaalplan/Startnotitie zijn gcsclectecrd, tcclmisch gezien zouden kunnen 
worden uitgevoerd. Daarbij is tevens zoveelmogelijk rekcning gchouden met dc visie 
ten aanzien van de dijkverbetering en het programma van eisen (zic par. 2.5 en 2.7). 
Op basis van deze gedctailleerdc uitwerking is tevells een nadere selcctie gcmaakt 
van varianten die in deze Projectnota/MER redelijkenvijs in beschouwing genOl11en 
kUlUlen worden. Waar afgeweken is van de geselecteerde varianten uit hct 
Globaalplanl Startnotitie is dit nader gel11otiveerd. Dc sclectie heeft pJaatsgevonden 
op basis van de volgcndc aspecten: 

• dijktechniek/beheerlbereikbaarhcid; 

• kosten: 
• rivierbeheer; 
• belangcn en \\'ellsen van bclanghcbbendcn; 

• ruimtebeslag; 

• LNC-\\aarden; 
• ruimtelijke stmctuur. 

Dc coderingen die voor dc verschillcndc variantcn gcbmikt zijn, zijn overgenoll1en 
uit het Globaalplan/Startnotitie en wcergegevcn in ondcrstaand tekstkadcr: 

CoderillK \'(/rilllltell 
A nicu\\' huilcnuijks trace 
B !licu\\' hinnenuijks trace 
C I buitendijkse verbclering tegen bestaanu prouel aan 
C2 billllclldijksc vcrbclerillg tcgcn bcstaanu proUel aan; 
C3 vcrbclerillg aan bciue zijden van het bcstaand proliel; 
D bijzondere cons(ruclics (bij ueze conslructics (damwanucn, erosicschenncn cd.) wordt 

in de codcring aangegcven waar de constructic wordt aangc1cgd lcn opzichlc van de 
beslaallue walerkcring: bijv. C2&D = binncnuijksc verbctcring door middel van 
bijzonuere cOl1slruclics) 

Om dc Icesbaarheid van dc tekst tc vergrotcn is op figuur 4.1 het bestaande trace van 
de waterkering \\'eergegeven, alsl11ede de mogclijke oplossingsrichtingen die in het 
kader van de Projectnota/MER in beschouwing z~jn genomen. Op figuur 4.2 zijn 
c1eze gecodeerde variantcn schematisch uitgewcrkt om zoclocndc inzicht tc biedcn in 
de ntimtclijkc stntctuur van het gcbicd en hoc dc verschillende oplossingsrichtingcn 
z~jn voorzien. Bij de l11eeste declscctics lcidt de hierbovcn beschreven inperking tot 
een duidelijke voorkeur voor ccn variant (voorkeurs-variant). Pcr declscctie is in de 
ollclerstaande paragrafcn aangegevcl1 op welke gronden sOl11l1lige alternatieven wcl 
"'orden uitgewerkt en andere niet. Tcvcns is per dccIsectic schcmatisch aangcgevcn 
\\'c1ke d\\'arsprofielcn karakteristiek zijn voor de gckozen voorkeursvariant. 
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Voor declseclie I zUn de varianten A en C2 in het GlobaaIpIan/Startnotitie als 
kansr~jk beoordeeld. De nadere uitwerking en selectie van deze varianten is hiema 
beschreven. 

Dij/(lechnische te/(ort/(ol1lingell 
Deze declsectie omvat de buitendijkse bedrijventerreinen van Jan de Poorter en 
TankopsIag van del' SIu~js (dplO-dp22). Dc feiteI~jke waterkering wordt hier 
gevormd door het verhoogde voorland tussen de Centralcwcg en de Donge. De 
formele \vaterkering is hier slcchts herkenbaar door de aanwezigheid van een flauw 
talud dat afloopt naar de CentraIeweg. Dc bclangrijkste dijktechnisehe 
tekortkomingen zijn hier een tekort aan kminhoogte tussen dp 1 0 en dp22 van 0,60 
tot 0,85 men een tekort aan I(\\iehveglengte (meer dan 10m) over de gehcle lengte 
van deze declseetie. 

Varian len 
Ter hoogte van het bedrijf van de Poorter is een variant beschouwd die uitgaat van 
een niell\v buitendijks trace in eombinatie met bijzondere eonstmeties (A&D) en een 
variant die uitgaat van een binnend~jkse verbetering tegen het bestaande proficl aan, 
in combinatie met b~jzondere eonstmeties (C2&D). Alhoewcl een eombinatie met 
principe-oplossing 0 niet als kansr~jk werd aangemerkt in de startnotitie is deze 
oplossing in de Projectnota/MER op basis van het dijktechnisch onderzoek alsnog 
als kalmUk aangemerkt. Door mimtegebrek bij de wcg (b~j binnendijkse verbetering) 
en de noodzaak tot het beholld van de kadefunctie (bij bllitendijkse verbetering) b~j 
de bedrijvel1 z~jn bijzondere constmcties namclUk onontkoombaar. 

\Vanneer ter haagte van het bedrijfvan de Poorter gekozen wordt voor de variant die 
llitgaat van de buitendijkse variant (A&D), zal dit een grote investering vergen (tot 
ca. J 14 min.). Deze kosten \vorden met name veroorzaakt door de aanleg van een 
stalen dam\\'andlangs de waterkant. Hierbij wordt de bestaande kademuur, inclusief 
Iaad- en losplaatsen en steigers ingrijpend aangepast. Door de aanlcg van deze 
variant is er sprake van een niellw dijktrace. 

Naast het [eit dat er een totaalnieuw dijktraee \vordt gerealiseerd neemt ook de 
lcngte van het trace ten opzichte van de huidige situatie toe, omdat het trace om de 
Iandtong (tussen de kanaaltak naar de Arner en de Donge) heen gerealiseerd dient te 
\vorden. Het rllimtebeslag op het bedrijventerrein zclf is eehter gering en heeft als 
bijkoll1end voordecl dat het bedrijf bimlendijks komt te Iiggen. Een bezwaar bij deze 
oplossing is dat de ontsilliting voor het onderhoud en beheer van de waterkering via 
het bedrijventelTein plaats zalmoeten vinden. 

Dc tweede variant, \vaarbij de bestaande waterkering binnendijks wordt verbeterd 
(C2&D) is rclatief goedkoop (tot circa f 5,4 mIn) ten opzichte van bovenstaande 
variant. Hierbij blijft: het huidige rivierbed en d~jktrace behollden, waardoor de 
oorspronkelijke Iengte van het trace niet toeneemt. Het bedrijventerrein blijft in deze 
variant bllitend~jks gclegen. Ter hoogte van het bcdrijfvan de Poorter wordt in deze 
variant op de perceclsgrens cen stalcn damwand met een betonopstorting aangclegd. 
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In figuur 4.3a is het voor deze variant karakteristicke dwarsproficl opgenomen. Eel1 
knelpunt in ueze oplossing is de aamvezigheid van kabels en leidingen waarvan de 
ligging moet worden aangepast. Bij de uitvoering van deze variant llloet de inrit van 
het bedrijf ingrijpend worden aangepast, waarbij ook de bil1nendijks gelcgen 
Centralcweg ter hoogte van deze inrit moet worden verhoogd. Doordat de 
Centrah~\veg met de il1- en uitrit met een grondaanvulling wordt verhoogd, is hier 
afgeziel1 van de aanlcg van een damwand. Tussel1 dp12-14 en de kanaaltak naar de 
Amer wordt hier dus een groene dijk (met pipingberm) van ca. 150 m lang en ca. 10 
m breed over de Centrale\veg aangeIegd, om het kwclweglengtetekort op te lossen. In 
figuur 4.3b is het d\varsproficl van deze groene dijk met pipil1gberm opgenomen. 

Op het overige clecl van deze declsectie, ter hoogte van de firma van der Sluijs, zijn 
dezclfde varianten beschotl\\'d als voor het bedrijventerrein van de Poorter. De voor
en nadelcn van de varianten die zijn beschouwd ter hoogte van firma de Poorter 
gelden in grate lijnen ook voor het bedrijventerrein van de firma van der Slu~js. Een 
van de uitgangspunten voor de uitwerking van de varianten is de voorgenomen 
renovatie van het bedrijventerrein van de firma van der Sluijs in 1997. Ook hier 
gcldt dat de variant A&D een gratere investeril1g (tot circa f 14 mIn. ) vergt dan 
variant C2&D (tot circa f 3,6 mIn. ). Dc uitvoeringsvorm van beide varianten is ter 
hoogte van de firma van der Sluijs gclijk aal1 die zoals beschreven voor het bedrijf 
van Jan de Poorter. Dc inrit van het bedrijf en de bil1l1el1dijkse aamvezige 
Centralc\\'eg ter hoogte van deze inrit ll10ete11 ook hier il1grijpend worden aangepast. 

Selectie I'llI1 variantell 
Zowe! de binnen- als ue buitendijkse variant hebben geen gevolgen voor LNC
\\'aarden, bebollwing of andere functies. Voor declsectie I is de variant \Vaar een 
niell\v buitendijks trace (A&D) ",ordt aangclegd niet als redclijke[\v~js in 
beschoU\\'ing te nemell aangemerkt. De aanlcgkosten van deze variant liggen drie a 
vier maal hoger dan wanneer gekozel1 wordt voor een verbeteril1g van de huidige 
waterkering. Daarnaast is uit een inventarisatie van de aanwezige kabcls en lcidingen 
gcblcken dat de kosten van verlcgging of aanpassing van het kabe!bed niet zodanig 
hoog zullen zijn dat de buitend~jkse variant in beschouwing llloet worden genomen. 
Ook de kosten van beheer en onderhoud zijn vanwege de grotere Icngte bij de 
buitendijkse variant hager. Daamaast \vordt bij uitvoering van variant A&D de 
aa)1\\'ezige laad- ell losful1ctie voor de verschillende bedrijven l110gelijk aangctast. 

Bo\'endiell is eell buitcndijkse variant nict in overeenstemming met de 
ont\\'erpliitgangspunten uit het programma van eisen, waarin wordt gestrcefd naar 
bchoud yan het huidige dijktracc. Voar deelsectie I is in deze Projectnata/MER 
aileen de billnendijkse verbetering tegen het bcstaand proficl (C2&D) als 
redclijkerwijs in beschollwing te nemen variant aangemerkt. In figuur 4.3a is het 
voor variant C2&D karakteristieke dwarsproficJ opgenOll1cn. Daamaast is in figuur 
4.3b het karakterisliek d\\'arsprofic1 van de groene dijk met pipingberm ter hoogte 
van de in- cn uitrit ter hoogte van bedrijventcrrein De Poorter opgcnomen. 
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Figuur 4.3 b: NoorcJclijke Dongedijk (dp 1 0: variant C2 met pipingberm) 

Deelsectic II: Dongecentrale 

Yoor declsectie II zijn de variallten A en C2 in het Globaalplan/Startllotitie ais 
kallsrijk beoordecld. Dc nadere uit",:erking en selcctie van deze varialltell is hierna 
beschreven. 

Dij/(tedl11iscl1e te/(ortlwmingen 
Deze deeIscctie Ol11vat de chvarsprofielen dp23 tot en met dp31. Dc feitc\ijke 
\yaterkering \,"ordt hier evenals in dcclsectie I gevomld door hct verhoogde voorland 
tussen de Centralc\\'eg en het Noordergat. Dc fonnelc waterkering is hicr slcchts 
herkenbaar door de aamvezigheid van een flauw talud dat afloopt naar de 
Centralc\ycg en ecn tcr hoogtc van de Dongecentrale aanwezige kecrmuur. Op het 
verhoogcJe voorland bcvindcn zich dc Dongecentrale en het bedrijfsterrcin van 
Beton[abriek van Oudenallen. B~j de dijktechnischc inventarisatie is tussen dp23 en 
dp31 ccn onvoidocnde kminhoogte vastgcstcld tot 0,50111. Daarnaast is tcr plaatse 
van dp26 Cll dp27 de macrostabiliteit van het billi1cntalud onvoldocndc (ter hoogte 
van de kecrllluur). 

Varian/en 
B~j de oplossingsrichtingen zoals aangcgcven in het GlobaalpIan/Startnotitie is de 
toepassing van bijzondere constmcties (D) als niet kansrijk aangcl11erkt. Op basis 
van het dijktechnisch onderzock kan cen nieuw buitendijks trace echter aileen 
worden aangclegd als gebmik wordt gcmaakt van bijzondere constmcties (D), omdat 
voor het behoud van de kadefunctie van aanwezige bedrijven de toepassing van 
bijzonderc cOIlstmcties onontkoombaar is. 

Bij de Dongecentrale (clp23-clp29) is daarom een variant in beschollwing genomen 
die uitgaat van cell nieuw buitCllclijks trace in combinatie met bijzondcre constructies 
(A&D) en ccn variant die uitgaat van ccn vcrbetering bilillendijks tcgen het 
bestaande proficl aan (C2). Deze twee varianten worden ook beschreven voor het 
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overige decl van deze declseetie (dp29-dp3l), ter hoogte van betonfabriek van 
Oudcnallen (dp3J), waar aangesioten wordt op deelseetie III, Spoorhaven. Voor het 
gchelc d~iktrace dp23-dp31 geldt dat wanneer gekozen wordt voor de toepassing van 
de buitenel~jkse variant A&D, de kosten een factor drie hager zullen zijn ten opzichte 
van cen binnendijkse verbetering tegen het bestaande proficl aan (C2). 

Wanneer gekozcn wordt voor de variant A&D zal een stalcn damwand Iangs de 
waterkant worden aangclegd, waarbij de bestaande kademuur, inclusicf laad- en 
losplaatsen Cll steigers ingrijpend aangepast dient te worden. Dc kosten bedragen 
voor de varianten A&D en C2 respectievelijk circa f 10 mIn en f 3,5 mIn. 
Daamaast wordt bij tocpassing van variant A&D een totaalnieuw dijktrace 
aangclcgd. Dc tcrrcinen van de Dongecentrale en Betonfabriek van Oudenallen 
komen in deze variant evel1\\'el binnendijks te liggen. Er zijn in deelsectie II geen 
LNC- of overige bclangen in het geding. 

In de sitllatie ,vaar variant C2 wordt aangelcgd blijft het huidige dijktrace beholldel1 
en kan ,varden volstaan met een rclatief goedkope dijktechnische oplossing. Bij 
uitvoering van variant C2 zal de dijkverbetering bestaan uit cell binnendijkse 
verbetering tegen het hllidige profiel aan, waarbij de waterkering door middel van 
cell gralldaallvulling op de vereiste hoogte wordt gebracht. Hierbij dient wel de 
kanttekenillg te worden gemaakt dat in het bestaande dijktrace verscheidene kabel-
en leidingtrace's aamvezig zijn. Tijdens de inventarisatie van deze kabels en Ieidingen 
is geblcken dat er ter hoogte van de in dezc deeisectie aanwezige keennuur (dp26-
dp27) cell kabelkoker van circa 2 m doorsnee ligt. Deze koker zal uit het oogpunt 
van veiligheid verwijderd dicnen te worden. Bij de verwijdering van deze kokcr zal 
tevens de bestaande kcermuur met op- en afritten worden afgebraken. Concreet 
betekent dit dat ter hoogte van de bestaande kecnnuur een binnendijks grandlichaam 
tegen het bestaande trace wordt aangclegd, waarbij ter hoogte van dp27 een 
overhoogte ,yorelt gecrecerd om zodocnde mimte te bieden aan de te verlcggen kabels 
en lcidingen, die op dit punt de waterkering kmiscn. 

Het trace wordt lIitgcvoerd in grand, waardoor er met een groen talud kan worden 
aangeslotell op het graene tailid in deelscctie I. Ter hoogte van dp26 zal eell niellwc 
op-en afrit voor de Dongecentrale in het graelle tailid worden aangelcgd. In het 
ont'verp-d~iherbeterillgsplan ",ordt dezc op- en afrit gedetailleerd uitgewerkt. Ter 
hoogte vall dp2S-dp3J kan worden volstaan met cell gedeeltelijke ophoging van het 
bedr~ifstcrrein en het aangrenzende fietspad. Bij uitvoering van deze variant blijvcn 
de versehillcnde terreinen buitcndijks gc1egen. 

In het dijktrace z~in naast het ecrdcr gcnoemde kabelbed verscheidcne kabels- en 
lcidingentrace's aanwezig. Daar waar omlcggen van deze trace's te kostbaar is, 
worden hyc1beperkende maatregc1cn gcnomcn door middc1 van vClticalc kunststof 
schennen. 

Selectie l'lIl'ianten 

Op grand van het programma van eisen (minimale ingrepen cn behoud van d~iktraee) 
en het kostenaspect moet worden gcconcludeerd dat de variant waarbij een nieu\\' 
trace ",orelt aangelcgd in combinatie met bijzonderc eonstmcties (A&D) geen 
redelijkel\\'ijs te beschou\\'el1 variant is. 
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Voor declseetie II is in dezc ProjectnotaiMER dan ook de binnendijkse verbetcring 
tcgen het bcstaand profiel (C2) als cnige, redeIijkenvijs in bcschouwing te nemen 
variant aangell1erkt. In figuur 4.4 is het voor variant C2 karakteristieke dwarsprofiel 
opgen01l1en. 

__ '_ • .- ____ • ___ •• _ •• ____ ._. ___ • __ ._._. _____ ._._. ____ 0_" _____ ._"....J1~L~9L .. _. ___ . __ .. ____ ._._._._._._ 

FiguUl' 4.4: Dongccentralc (dp27: variant C2) 

Deelsectie Ill: Spoorhaven 

VOOI' deelseetie III zijn de val'iantcn A cn C 1 in het Globaalplanl Startnotitie als 
kansrijk beoordecld. Dc naderc uitwcrking en selcctie van deze variantcn is hiema 
besehrcven. 

D(i/(fcd1llischc tc!w1't!w/11il1gcl1 
In dcclsectie III wordt de \\'aterkering gevonnd door het verhoogde voorland dat van 
de Emma\\,eg/Statiollsweg in een zeer flauw talud afloopt mar de Donge. Het 
hoogstc punt van de feitelijke waterkering wordt hier soms gevormd door de 
Elllll1a\\'eg/Stationsweg, SOIl1S door het aan de rivierzijde van deze wegen gclegen 
fietspad. Deze declseetie oll1vat de dwarsproficlen dp32 tot cnmet dp38 en loopt 
door tot aan het landhoofd tcr hoogte van de bmg over de Donge. Dc d~jktechnische 
tekortkolllingen liggen voor de gchcle deelsectie in een tekort aan kminhoogte van 
circa 0,20 it 0,30 m. 

Varial1tcn 
Voor dcclsectie III is in het Globaalplan/Startnotitie een variant gesclceteerd dic 
uitgaat van de aanleg van een nieuw, buitendijks trace (A) en een variant die uitgaat 
van een buitendijkse verbetering tegen het bestaande profiel aan (C 1). 

Wanneer gekozen wordt voor variant A zal het nieuwe dijktrace als cen groelle dijk 
in de spoorhaven worden aangclcgd. In vergclijking met variant C 1 is deze variant 
rclatief duur en is bovendicn in conflict mct de visie ten aanzien van de 
dijkverbctering (paragraaf2.5), waarin de ingreep minimaal dient te zijn en het 
bestaande dijktrace zo mogelijk behouden dient te blijvell. Daamaast treedt bij de 
variant A een aantasting op van het winterbed van de Donge en bestaat er voor 
uitvoering van variant A gecn lloodzaak, omdat de beperkte dijkteehllische 
tekortkomingell van de bestaande watcrkering ecnvoudig kunnen worden opgelost. 
Daarnaast bcstaat er nog onduidclijkheid ten aanzien van de tockolllstige mimtclijkc 
ontwikkclingcn van de uitenvaard in de Spoorhaven. 
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Bij de variant C I tredell dc nadelcn van variant A niet op en kan worden volstaan 
met eell rc1atief eenvoudige en goedkope oplossing. Bij uitvoering van deze variant 
wordt het fietspad ten zuiden van de Stationswegl Emmaweg plaatsclijk (dp33-dp34) 
met een grondaallvulling verhoogd en wordt er plaatsc1ijk een sloot gedempt. 
Oostelijk van het benzineverkooppunt ter hoogte van dp35 wordt het te verhogen 
dijktrace zo dicht 1l10gc1ijk tegen de bestaande weg aangelcgd, afhankelijk van dc 
aamvezigheid vall kabc1s ell lcidingen. De aansluiting op declsectie IV vindt piaats 
via een aansluiting op ellige afstand van het landhoofd. Hierbij wordt ter hoogte van 
dp38 aangeslotcn op de waterkering rondom de ill dcc1sectie IV recent aangelegde 
passantel1haven. In het ollt\\'erp-dijkverbeteringspJan is deze aansiuiting nader 
uitgewerkt. 

Seleetie varianten 
Op grond vall de visie tcn aanzicn vall de dijkverbctering (minimalc ingrepcll en 
bchoud van dijktrace), het kostenaspect en de bc1cidsIijn Ruimtc voor de rivier moet 
worden geconcludccrd dat de variant waarbij een nieuw trace wordt aangeIcgd (A) 
geen redelijkerw~js te beschoU\\"cn variant is. Verder heeft de onduidclijkhcid ten 
aallzien van de toekol11stige ruimtelijke ont\vikkelingcn van de Spoorhaven cell roI 
gespeeld in de a[\yeging. Voor declscctie III is in dezc Projectnota/MER dan ook de 
buite!l(l~jkse vcrbetering tegen het bestaand proficl (C 1) als enige, redclijkerwijs in 
bescholl\\ing te nel11en variant aangemerkt. In figuur 4.5 is het voor variant C 1 
karaktcristiekc dwarsproficl opgcn0ll1en 15. 

"' 

Figuur 4.5: Spoorhavell (dp33: variant Cl) 

Deelsectie IV: Dongekade 

Voor declscctie IV is de variant B in het GlobaalplaniStartnotitic als kansrijk 
beoordccld. Dc aanIcg van een nieuw billliendijks trace (B) is echter niet mogcIijk 
gebIckel1 vam\ege de binnendijkse stedenbouwkundige ontwikkelingen (nieuwbouw). 
Dc varianten die wCl in aalllllerking kOlllen wordell onderstaand beschrevel1. 

lJij /(teeh 11 isdl e tel( or!/, om; ngen 
Deze declsectie 0111vat enkcl de huidigc Dongckade over cen Icngte van circa 150 III 
en \Yordt beschreven aan de hand van dwarsprofic1 dp39. Dc dijktechnische 
tek0l1komingen in deze declsectic Iiggen in een tekort aan kntinhoogte van circa 0,30 
III ter hoogle van dp39. Daarnaast is de crosiebestcndigheid van het buitentalud 
boven de bestaande Haringmanblokken onvoldoende. Hierbij dient wei de 
kanttekening te "'orden gemaakt dat in het zllidelijkc deel van Deelsectic IV de 
\yaterkering voor een decl reeds op hoogte is gebracht door de aanleg van een 
dalllwand (kadellluur) tell behoeve van cen passantenhaven voor de recreatievaart. 

1.< I\angczicn bij ,"<Iriant C I de kosten yoor wrbctering relatieflaag z\in, zal ook bij een el"entllcle tockomstige 
vcrsdllli\'ing \'an dc \\'aterkering b(i ,Ie l'lIim(e1ijke oll(wikkelingcn ill de Spoorha\'cn nallwclijks sprake zijn I"an 
kapitaaJswrl ies. 
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Voor dec1seetie IV is een variant ontwikkeld die uitgaat van een verbetering aan de 
buitenzijde tegen het bestaande praficl aan (C 1), waarbij een aansluiting ,vordt 
gezocht met de binnendijkse stedclijke ontwikkclingen. Bij deze variant ,vordt 
daarol11 volstaan met een geringe verhoging van de kminhoogte en een ingraving vall 
klci in het buitentalud, waarbij geen buitendijks ruimtebeslag optreedt. Boven en 
aansluitend op de aan te brengen Haringmanblokken worden enkc1e rijen 
grasbetontegels aangebraeht. Dc rclatie met de stedcIijke ontwikkcling wordt geIegd 
door de te verhogen waterkering in grand uit voeren en de kmin te voorzien van een 
wegverharding. Dc kmin heeft in decIseetie IV een breedte van 3m en er is voorzien 
in een onderhoudsstrook van 2 m. 

Selectie l'arianten 
Bijuitvoering van variant C I, kan wordell volstaan met een relatief goedkope en 
eenvoudige constmetie. Door van de bovenstaande uitvoering uit te gaan wordt 
enerz~jds aangesloten bij de binnendijkse stedenbouwkundige ontwikkelingen en 
anderzijds b~j de autonome ontwikkeIingcn die in het aangrenzende plangebied 'Dc 
Brand' spelen. I-lierdoor wordt voor de gehelc kade een duideIijk herkenbare 
waterkering geerecerd10

. In figuur 4.6 is het voor variant C2 karakteristieke 
dwarsproflel opgenOl11en. 

lihi' \lJL ______ . _~~~ 

Figuur 4.6: Dongekade (dp39: variant Cl) 

DeeIsectie V: Waterpoort 

In deelsectie V zal de voonnaIigc waterkering vcrbeterd ,vorden in het kadcr van de 
autonome ont\\ikkelingen met betrekking tot bestel11mingsplan 'Dc Brand'. Hierb~j 
zal een nieuw buitendijks trace (A) worden gerealiseerd. Deze deelseetie ,,,ordt om 
deze reden niet in de Projeetnota/MER uitgewerkt en wordt derhalve besehouwd als 
autonome ontwikkcling. 

Deelsectie VI: Statenlaan/Rivierkade 

Voor deelsectie VI zijn de varianten C 1, C2 en C3 in het Globaalplanl Startnotitie 
als kansrijk beoordeeld. Dc naderc uitwerking en selcctie van deze varianten is 
hiel11a beschreven. 

,(, LTit kostentcchnische en projechllatige ol-et'll-egingcn he eft de initiatiefhemcr besloten dcze dcclscetic. COnf(ll'Ill dc 
I'oorgcstclde variant C I. \'\l\lruitlopend op de yaststcliing yan het dUkYcrbcteringsplan te wrbetcren. Dc rclatief 
bcpcrktc ingrcep en de geringe lI'aarden in deze deelsectie latclI dit zOllder llIeer toc. Daarnaast sluit deze ingrccp 
naadloos aan bU lk aanlcg I'an een kadcII'cg als ontsluitende weg yoor de recds gerealisecrde l\'ool1\\'ijk. III het kader 
I'an de I'rojcdllota'I1!ER zal de I'Crhctering worden bcschouwd als autonolllC ontll'ikkeling. 
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In declscctie VI loopt dc waterkering langs de Statcnlaan en de Rivierkadc en omvat 
de dwarsproficlcn dp40 tot en met dp45. Dc feitelijke waterkering wordt gevomld 
door het verhoogde voorland aan de rivierzijde van de Statenlaan en de Rivicrkade 
en is hier niet als zodanig te herkennen. De fomlelc waterkering loopt ter hoogte van 
de Statenlaan aan dc stadszijde af met een steil, groen talud naar de Vest, de gracht 
die de oude kern van Geertmidenberg omsluit. Ter hoogte van de Rivierkade loopt 
de formelc waterkering met een steil, groen talud af naar de woonbebouwing aan de 
Schoutenlaan. 

De dijktechnische tekortkomingen in deze dcclsectie liggen in een tekort aan 
kruinhoogte van 0, I 0 111 van dp40 tot en met dp45. In deze declscctie worden de drie 
variantcn bcschoU\vd zoals gefonnulcerd in het Globaalplan/Startnotitie (C 1, C2 en 
C3). Hicrbij is hct handhavcn van het bestaande trace als uitgangspunt gcnomcn 
voor dc dijkverbctcring. Uit hct oogpunt van dc aanwczige LNC-waardcn zal bij de 
dijkvcrbctcring rekcning 1110eten worden gehoudcn met dc bestaande vesting\verken 
in de kern van Geertmidcnberg (dp40) en de kwclsloot en tuinel1 dic binnendijks, 
parallel aan de tccn van de dijk liggen (dp42-dp45). 

Val'iantcl1 
dp.f.O 'Statel1/aan' 

Tcr plaatse van dp40 is dc kruinhoogtc plaatsclijk onvoldoende tot 0,10 m. Bij de 
dijkvcrbetcring fOnd dp40 is vannit cultuurhistorisch oogpunt hct bchoud van dc 
vcsting\\'crken van Gcertruidenberg ccn bclangrijkc randvoon\'aardc. Als gckozen 
wordt voor ccn binncndijksc vcrbetcring (C2) zal dit worden uitgevocrd door de 
bcrm aan de stadszijdc van de Statcnlaan op tc hogen en het talud aan tc passen. Dit 
hceft echter nadclige consequenties voor de gracht rond de vestingwcrkcl1. Dc 
oplossing moet bij dczc variant worden gczocht in ccn rclaticf durc, c0111plcxe 
uitvoeringsvonn in c0111binatic mct bijzondcrc constmcties, zoals da111wanden. Ais 
\\ordt uitgegaan van vierkantc vcrbctcring (C3) moct het wcgdck van de Statcnlaan 
\Vordell geherprofilcerd tot de verciste kminhoogte. 

WalUlcer ter plaatse van c1p40 gekozen \vordt voor C 1 is de oplossing rclatief 
goedkoop en eenvoudig. Dc buitcndijkse verbetering (Cl) worelt uitgevoerd door het 
plaatsclijk ophogcn mct cnkclc centimctcrs van het vcrhoogde voorland. Daamaast 
\"orelt op e1it \'crhoogdc voorland een breelere zone aangewezen als waterkering, 
zodat voldocnde afslagproficl aallwezig is. Door het aanwijzen van ecn circa 17 m 
brede zonc als watcrkering kan het huidige, weinig stabicle binnentalud van e1c 
gracht fOnel dc vestingwerkcn conform de veilighcidsl10rmcn gchandhaafd blijven en 
zijn il1gr~jpendc maatregelcn nict nooelzakclijk. Binncn de brederc aangcwczcn 
\\'atcrkeringszone is gccn bcbouwing aanwczig. 

dp.f./-(ljJ.f.5 ',)'tafel1/aan-Rivicrkade' 

Tcr hoogtc van e1p41-dp45 is dc watcrkcring 0,10 111 tc laag. Binnendijks is tusscn 
e1p42 cn dp45 CCll kwclsloot aal1wczig die ccn belangrijke randvoon\'aarele stelt llit 
hct oogpunt van hct bchoud van natllurwaardcn. Op hct bllitcndijks gclegen hogc 
voorland wordcll aall de dijkverbetering beperkingcn gesteld door de aaJ1\\'ezigheid 
van bcdr~j\'enterrcincn. Ais oplossingsrichting kunnen zowcl de varianten C I, C2 als 
C3 "'ordcn bcsehouwel. Tussell DP42 en DP45 is de watcrkering tcr hoogte van e1e 
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Statenlaan cn de Rivierkade voldoende brced, waardoor de principe-oplossingen C 1, 
C2 en C3 ecnvoudig uitgevoerd kunl1en worden door het simpclweg verhogen van 
het hoge voorland. Bij C I en C2 kan worden volstaan met cen ophoging van de 
buitcn- of binnenbenn van de wcg over de StatenlaanlRivierkade. Bij uitvoering van 
C3 wordt volstaan met een integraIe ophoging van het wegdek. Dc bvclsloot wordt 
in allc varianten ontzicn. \Vanncer gekozcn wordt voor een buitendijksc vcrbctering 
van het hogc voorland (C I) zijn er mogdijk consequenties voor de buitcnd~jkse 
bebouwing. Bij de variant dic uitgaat van vierkantc verbetering (C3) wordt het 
\vegdek zclf geherprofiIeerd tot dc vereiste kruinhoogtc, wat rclaticf hoge kosten met 
zich mec brengt. Met ccn ophoging met cnkelc ccntin~etcrs van de brede wegbenn 
aan de stadszijde van de Statenlaan (C2) treden voomocmde nadclen niet op. Dc 
berm is aan de stadszijde voldoende breed. Van dp43 tot en met dp45 is dc bcrm 5 m 
breed cn ter hoogte van dp41 en dp42 circa 3 m. Dc taludhellingen blijven bij dc 
ophoging globaal gehandhaafd en varicren tussen 1:2,5 cn 1:3 . 

.. \'electie l'{friallten 
Op grond van kostenteclmische aspecten, LNC-waarden en ruimtegebrek ter plaatse 
van de gracht rond de vcstingwerken, is tcr hoogtc van dp40 'Slalen/aan' een 
verhoging van enkcle ccntimeters en het aanwijzen van ccn waterkcringszone van 20 
111 aan de rivicrzijue als redcl~jkenvijs in bcschouwing tc nel11cn variant aangel11erkt. 
In figuur 4.7 is het voor deze variant karakteristieke dwarsproficl ter hoogtc van 
dp40 ,yeergegevel1. 

Sf at enl.1,,:![l 300 
I------·-~ 
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Figuur 4.7: Statenlaan (dp40: variant CI) 

Valluit een kostcntechnisch oogpunt is de uitvocring van variant C3 tcr hoogte van 
dp41-cijJ45 ','J'lalen/aclIl-Rivierkade' gecn redelijkerwijs in beschouwing te nemen 
variant. Met de uitvoering van variant C 1 wordt niet voldaan aan de visie ten 
aanzien van de dijkverbetering (zie paragraaf 2.5), waarbij bestaande bcbouwing 
met een \\"oon- en werkfunctie moet worden ontzien. Op grond van het bovenstaande 
moet ter hoogte van dp41-clp45 de variant waarbij de binnenberm licht wordt 
opgehoogcl en aangepast (C2) als rcclelijkenvijs in beschouwing te nemen variant 
,vorden aangemerkt. In figuur 4.8 is het voor deze variant karakteristieke 
clwarsprofiel wcergegevell. 

Figuur 4.8: Rivierkacle (clp42: variant C2) 
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Voor dedsectie VII zijn de varianten Cl, C2 en C3 in het Globaalplanl Startnotitie 
als kansrijk beoordecld. Dc nadcrc uitwerkil1g ell selcctie van deze variantell is 
hicrna beschrcvenl7

. 

Dij/ilecl1l1ische te/wrt/wmingen 
In declsectie VII wordt de waterkering gevormd door cell groene dijk en omvat de 
d\varsproficlen dp46 tot en met dp53. Dc dijkteclmische tekortkomillgen in dezc 
declsectie liggell in cell tekort aan kminhoogte tot 0, 10m van dp46 tot en met dp48 
ell cell tckort aan kminhoogte van 0,1 0 tot 0,20 m van dp50 tot en met dp53. Dc 
huidige kruinbreedte (circa 3111) is voor de gchcle dcclsectie, uit bcheerstcchnisch 
oogpunL onvoldoellde. Met het oog op de aanleg van een halfverhard inspectiepad, 
zal de kmin, indien 1110geJijk, moeten worden verb reed tot 5 m. Daarnaast is ter 
hoogte van dp46 ell dp48 de kwelweglcngte rcspecticvclijk 16 en 2 m te kOl1. 

Van dp48 tot en Illct dp53 is bovcndicn de erosicbestendigheid van het buitenta1ud 
onvoldoende. 

Varian ten 
In clezc declsectie \\orden de drie varianten beschouwd zoa1s geformu1cerd in het 
Globaalplan/Starlnotilie (C I, C2 en C3). Hierbij is het handhaven van het bestaande 
trace als uitgangspunt genomen voor dc dijkverbetering, waarbij de ingrecp zo 
gering lllogelijk dient tc zijn. Uit het oogpunt van bestaande LNC-waarden wordt bij 
de dijkverbelcring rekening gehouden met de bilmcndijks gclegen kwelsloot en de 
buitend~iks aamvezige moeras- en rietlanden. Daarnaast moet, ter hoogte van dp46-
dp48 rekening \vorden gehouden met de buitcndijks gelcgcn scheepswcrf en de 
binnendijks gelcgel1 ijsbaan. 

dp.f 6-dp.f8 
Tel' hoogte van dp46-dp48 is bilUlCndijks cen kwclsloot aallwczig die een belangrijke 
rancivoorwaarde stelt llit het oogpunt van het behoud van natuunvaarden. Daarnaast 
is ter hoogte van deze dwarsprofielell binnendijks een ijsbaan aanwezig. In het 
buitcndijks gebied \\orden beperkingen gestcld door de aan\\'czigheici van een 
scheeps\verf. Ais oplossingsrichling klll1nen zowel de variantel1 C I, C2 als C3 in 
beschOlming \vorden genol1len. 

Voor aile oplossingsrichtingen in het deel dp46-dp48 geldt dat de kmin van de 
groene dijk met circa 0,10 m opgehoogd en uit beheersoogpunt in principe tot 5 
metcr verbrced dient te worden. Voor allc varianten wordt naast de d~iktechnische 
maatrcgelcn uitgegaan van cen voml van natuurtechnisch beheer, waarbij 
aangeslotell \\welt bij het Streek- en Natuurbcleidsplan van Noord-Brabant [8,9] en 
de LNC-Richtlijn dijkel1 [IOJIS. Dit betekent in principe dat de dijken worden 

l' !let \'o(lrsle! 1"<111 R ws aall ,k Slllllrgrocp Oil! de Slikpoldcr in zijn gehed buitcllllijks te plaatsen past niet in het 
belcid I"UI de gCllIccntc en strooklnict Illet het huidige bcstctllll1ingsplan. Dcze varianl wordt daarolll niet uitge\\'erkt 
in de Projcclnotai1\IER. 
IR 13(i natllllrtcdlllisch bchccr wonlt gestrcefd naar cen behcer dat "oldoet aan dc eiscl1 die worden gcstcld in het kadcr 
vall de ill\"ldlillg I'all de Dongc als olldcnleel van de prol'incialc Ecologische Iloofdstrllchilir. Dat betckcnt cchtcr nict 
dat bij \'(wrbceld cx1cllsie\'c bcwcidillg op \'()()rhaml reeds uitgesloten is. 
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Wanneer bij de ophoging van de dijk gekozen wordt voor een buitendijkse 
verbetering tegen het bestaande profiel aan (C 1) zal er mimtebeslag optreden met 
cOllsequenties voor het winterbed van de Donge en de bedrijfsvoering op de 
builend~jks aamvezige seheepswerf. Bij de keuze voor een verbetering tegen beide 
zijden van het proficl aan (C3) zal eveneens buitendijks mimtebeslag optreden, zij 
het minder dan bij variant C 1. Hierb~j treedt weliswaar binnendijks mil11tebeslag op, 
maar de aamvezige kwclsloot wordt hierbij niet aangetast. Bij variant C2 treedt geen 
aantasting op van het winterbed omdat de verb etc ring volledig binnendijks 
plaatsvindt. Een knclpunt dat hierbij optreedt is de aanwezigheid van de kwcIsloot, 
die bij de aanlcg van een 5 meter brede kmin op een aantal plaatsel1 gedempt zou 
Illoeten worden. Door eehler uit te gaan van Cell kminbreedte van 4,5 111 en een 
binnentailld van 1 :2,5 wordt de uit het oogpunt van natuur belangr~jke kwclsloot niet 
aangetast ter",ijl de aanlcg van een 3 111 brede onderhoudsstrook aan de teen van de 
dijk mogclijk blijft. Bet gewenste natuurteclmisehe beheer is met een taludhelling 
van 1 :2,5 en een onderhoudsstrook aan de teen van de dijk goed mogelijk. 

In het deeltr~ject dp46-dp48 speclt naast het kminhoogtetekort ook plaatselijk een 
tekort aan k\\'ch\'eglenglc. Dit kan \vorden opgelost door hct plaatselijk aanbrengen 
van een binncn of- buitendijksc pipingberm. Wannecr wordt uitgegaan van de aanleg 
van een binnenclijkse pipingberm zal er verlies aan natuurwaarden optredcn, door het 
ruimtebcslag op de aall\vezige kwclsloot. Wanneer wordt uitgegaan van een 
bllitenclijkse pipingberm zal \\eliswaar ook mimtebeslag optreden, zij het dat hier 
geen bijzonclere waardcll worden aangctast. Om te voorkomen dat het winterbed van 
de Donge \\wdt aangetast zal de buitendijkse pipingberm in het bestaande talud 
\\'orden ingekast waardoor per saldo gecn mimtc van de rivier ,,"ordt ingellomen. 

dp49-cljJ53 
Ter hoogte "an dp49-dp53 z~jll buitendijks rietkragen en moeraswilgenbossen 
aall\\"Czig die uit het oogpunt van het behoud van natuurwaarden een rol spelen bij de 
selcetie van varianten. Daarnaast ligt ter hoogte van dp49-dp53 eveneens de reeds 
eerder genoelllcle billllendijkse kwclsloot. Ais oplossingsriehting worden in het tr<l:ject 
dp49-dp53 zo\\'cI de variant CI, C2 als C3 besehouwd. Voor aile oplossings
richtingen geldt dat de kmin van de groene dijk met circa 0,10 tot 0,20 m opgehoogd 
en in principe tot 5 meter verb reed dient te worden. Tevens gcldt voor aile varianten 
dat de onvoldoende erosiebcstendigheid over de gehcle lengte van het buitentalud 
opgelost client te worden. Het trajeet dp49-dp53 zal ook natllurtechnisch worden 
bcheerd, waarvoor in principe een talud van 1:3 nodig is. 

Wanneer \'oor een buitel1dijkse verbetering tegen het bestaande proficl aan (Cl) 
\yordt gekozcn, zal er nIimtebeslag optreden met consequenties voor het wintcrbed 
van de Donge en de buitendijks aanwezige natuunvaarden. Bij de keuze voor eell 
verb etc ring tegcn beide zijden van het profiel aan (C3) zal buitendijks mimtebeslag 
optrec\cn in het \\"interbed van de Donge en op de in de uiterwaard aanwezige 
natllllfwaarden, zij het in mindere mate als bij C 1. Bil1l1endijks treedt bij vierkante 

vcrbetering oak ruimtebcslag op, maar dit hccft gccn vcrgaanclc conscqucntics. Dc 

I" J\julIlcnkcl zijn de taludhellingcn in doze deelseetic iets (lauwer dan 1 :3. 
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erosiebestendigheid van het buitentalud wordt bij variant C 1 en C3 vcrbeterd 
doordat over de gehelc \engte een geschikte kleilaag wordt aangebracht. 

Bij een binnendijkse verbetering (C2) zijn er geen nadclige effectcn op het winterbed 
van de Donge en de bllitcnd~jks aanwezige natuunvaarden. Daarnaast blijft bij 
uitvocring van variant C2 de binnendijkse kwelsloot behoudcn, doordat ook op het 
trajeet dp49-dp53 wordt uitgegaan van een kruinbreedte van 4,5 men een 
binnentalud van 1 :2,5. De uit het oogpunt van natuur bclangrijke kwclsloot zaI bij 
uitvoering van deze variant niet worden aangetast, terwijI de aanlcg van een 3 m 
brede onderhoudsstrook aan de teen van de dijk mogelijk blijft. Het gewenste 
natuurtechnische behecr is met een taludhelling van 1 :2,5 en een onderhoudsstrook 
aan de teen van de dijk goed mogclijk. 

Walll1eer wordt lIitgegaan van variant C2 blijft de erosiegevoeligheid van het 
buitentailld bestaan. Dc erosiebestendigheid van het buitentalud kan worden 
verbeterd door het inkassen van een gcsehikte kIeiIaag. Onderzoek heeft eehter 
uitge\\'ezen dat cle huidige vegetaticl11at door natuurteehnisch beheer zodanig 
verbetercl kan ,,"orden clat in het buitentalucl geen klcilaag ingekast hoeft te worden. 
Door een betere ont\\'ikkeling van de vegetatie (doonvortcling van de toplaag cd.) zal 
de erosiebestendigheid van het bllitentalud toenemen. Slcchts plaatsclijk worclt het 
bllitentaIucl geherprofileerd. I3ij oplossing C2 wordt namclijk uitgegaan van cell 
verbreding van de kruin, waardoor een (l11inil11alc) herprofilering van de bovenkant 
van het buitentailIcl op enkele plaatsen nooclzakelijk is. 

Selectie varial1tcn 
Op grand van LNC-waarden binnen- en buitendijks, de buitendijks aanwezige 
seheeps\\'erf en de bcleidslijn Ruimte voor de rivicr [21 J, komen de varianten C 1 en 
C3 niet tegel110et aan verschillende belangen en het vastgestclde belcicl, zoals 
bijvoorbeeld het behoucl en ontwikkcling van bllitendijks aanwezige natuunvaardel1. 
In declsectie VII is daarol11 voor de gehele lcngtc een binnendijkse dijkverbctering 
(C2) ais redclijkemijs in beschouwing te nel11cn variant aangel11erkt, waarbij de 
bilU1Cnd~jks aamvezigc kwclsioot wordt ontzien. Wanneer variant C2 wordt 
uitgevocrd zal er geen aantasting van buiten- en billnendijkse aamvezige waarden en 
belangell optredcn. 

In figuur 4.9 is het voor variant C2 karakteristiekc dwarsproficl opgenomen. 

'" 

Figuur 4.9: SIikpoider (dp46: variant C2) 
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Dc groene d~jk langs de Polder van Allard wordt in deze Pr~jectnota/MER niet nader 
uitgc\\'erkt. Dc d~jk ill deze declsectie is reeds verbeterd ill het kader van de Dcltawet 

grate rivieren. 

Deelsectie IX: Nieuw Sandoel 

Voor declsectie IX zijn de varianten A en D in het Globaalplan/Startnotitie als 

kansrijk beoordedd. De naclere uitwcrking en selcctie van deze varianten is hierna 
beschrcvcn. 

Dij/(fcc/J nischc fel( ort!(omillgcll 
Oedsectie IX beschrijft de \\'aterkering in de wijk Sandoel en omvat de 
cl\\'arsprofieIcn dp91 tot ell met dp 1 04. Omdat cle waterkering op vee I plaatsen niet 
als zodanig herkenbaar is, kunnen op sonunige plaatsen de specifieke 
tekortkomingellniet gedetailleerd bepaald worden20

. Wei is geconstateerd dat de 
waterkering op verschillende plaatsen in deze deelsectie onvoldoende hoogte heeft. 

In cleze cleelsectie \\'orden de t\vee varianten beschouwd zoals gefol111uIcercl in het 
Globaalplan/Startnotitie (A en D). Daarnaast is op basis van het dijktechnisch 
onderzoek geblcken clat zo\YeI een binnendijkse als buitenclijkse verbetering tegen het 
bestaande proficl aan (C I en C2), als mogeIijke oplossingen beschouwd dienen te 
\Vorden. Dc belangrijkste rcden voor het alsnog opnemen van c1cze twee 
oplossingsrichtingcn ligt in de dijktechnische tekortkomingen en de ntimtelijke 
bcpcrkingen voor de verbctcring van de watcrkering door aanwezigheid van \\'oon
en industriCle bebouwing. Vanwegc de ntimteIijke compIcxiteit van deze declsectie 
was hct Ilooclzakclijk 0111 de variantcn voor vier afzondcrlijke decltrajcctcn 
gcdctailleerd uit te \\'erken. Hierna \Yordt ingcgaan op de afzonderlijkc decltrajecten 
cn de variantcn die voor de afzonderiijke dden zijn onderzocht. In figuur 4.1 is de 
declsectie N icu\\' Sandocl als uitsncdc opgcnomen. Tevens zijn in deze uitsncde de te 
bescholl\ycn variantcn per decltraject kort weergegeven. 

Dc dijktechnischc tckortkomingen zijn per deeitraject kort \vccrgegcven. 

Varian/cn 
dpJ03-dpJ(J.! 'Gasf/lItisl1'oard' 

Oit dceltraject is gclegen aan de polder Gasthuiswaard, aan de zuid-westzijdc van 
lachthavcn de MeerpaaI. Dc waterkering is hier als groene clijk herkenbaar en wordt 
gckenll1erkt door cI\\'arsprofieIcn dp 1 03 en dp 1 04. De kntin van de dijk is verhard. 
Tcr plaatse van dp 1 03 en dp 104 is de kntillhoogte plaatsclijk onvoldoende (0,75-
0,9(111). Daarnaast is het tekort aan k\\'elwegIcngte circa 14111 en is de 
erosiebestendighcid van het buitentalud onvoldoende. Ter hoogte van dezc prafieIcn 
\\'orden zo\\'c1 de binncndijksc (C2) als de buitencl~jkse (C 1) vcrbetering tcgen het 
bcstaande proficl aan beschouwd. Dc aanIcg van nieuw buitendijks trace (A) bij de 
Gasthuiswaard, zoals voorgesteld in het kader van de startnotitie, is door de 

In Slechts tel' hoogtc Yan de Gasthuiswaanl (dpI03-dpI04) is eell herkcnhare waterkering aall\w7.ig. 
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aanwezighcid vall de haven geen redelijkerwijs in beschouwing te nemen variant. Bij 
uitvoering van variant C 1 en C2 wordt uitgegaan van een kminverbreding tot 5 m en 
taludhellingen van 1:3. Wanneer gekozen wordt voor een buitendijkse verbetering 
(C 1) komt de waterkering deels in de jachthaven te liggen en zal dit consequenties 
hebbell voor de toegankclijkheid en de bedrijfsvoering van de jachthavcn. Wanlleer 
gekozcn wordt voor een binnendijkse verbetering (C2) treden dcze effecten niet op. 
Dc waterkering wordt bij uitvoering van variant C2 verbeterd door ophoging van de 
d~jk en het aanbrengen van cell bitmendijkse pipingberm ter verlcnging van de 
k\\'elweglcngte. Bij de aanlcg van ecn bitmendijkse pipingbenll zal ruimtcbcslag 
optreden op dc daar aamvezigc landbouwgrond. Bij uitvoering van variant C2 zal in 
het buitcntalud zal worden ingegraven om de erosiebestendighcid tc verbeteren. Door 
deze inkassing treedt geen buitendijks ruimtcbeslag op. 

dpl02 'Kal'lhltizerslmal deel!' 
Ter hoogle van dp 1 02 wordt de waterkering gevonnd door het verhoogde voorland 
nabij de jachthaven en de Karthllizcrstraat, waar de kminhoogtc circa 0,60 m te laag 
is. Het trace voigt globaal de Karthllizerstraat vanaf de Gasthuiswaard tot aan het 
ectcafe de MeerpaaL inclllsief inrit. Eell nieuw buitcndijks trace (A) is gezien de 
fllnctie en cOl11plcxiteit van het buitendijks gelcgen verhoogde voorland gecn 
redelijkerwijs in beschouwing te nemen variant (parkecrplaats, aanlcgsteigers en de 
olltsluiting van de haven). Voor de verbetering van de waterkering worden de 
binncn- en bllitcnd~jkse verbetering beschouwd, waarbij wegens het aanwczige 
rllimtegebrek gebruik ,vordt gemaakt van een combinatie met bijzondere constructies 
(Cl&D ell C2&D). 

\Vanneer "welt gckozen voor cen binl1endijkse variant in combinatie met bijzondere 
constructies (C2&D) zal elit ten koste gaan van de binncnd~jks aanwezigc 
woonbeboll\\'ing, hetgeen in strijel is met de visie tcn aanzien van de dijkverbetering 
(paragraaf2.5). \Vanneer gekozen wordt voor een buitendijkse verbetering van het 
aan\\'ezige voorland (C I &0) wordt ,vel voldaan aan deze visie. waarin gestreefd 
worelt naar het behollel van bestaande bebouwing. Deze variant houdt in dat ter 
hoogte van ele hllieligc kade in de jachthaven cen verankcrdc stalcn dal11wand wordt 
aangebracht waarbij het voorland tussen ele Karthuizerstraat en de jachthaven 
plaatselijk 0,20 111 opgchoogcl dient te worden. Dc ingang van de jachthaven wordt 
daarbij opgchoogd tot 3,50 111 NAP+. De botenhelling vall de jachthaven wordt 
hicrbij verplaatst. Bij oplossing C 1 &0 zal het perceel Karthuizerstraat 14 
binnendijks kOl11en te Iiggen. 

(ljJ 101 'Karllillize!'slraaf deellI' 
Dc waterkering wordt in dit c1ecltraject gevormd door de Karthuizerstraat en loopt 
globaal "anaf de inrit van het buitendijks gelcgen eetcaf6 de Meerpaal tot aan 
Kartilllizerstraat no. 3. De kruinhoogte is circa 0,60 111 te laag. Dc belangrijkste 
randvoorwaarde voor het aangeven van oplossingsrichtingen wordt hier gevormcl 
door de aamyezigheid vall binnen- en buitendijkse bebouwing. 

Voor de ,"crbcterillg worden de binnen- en buitendijkse verbetering tcgell het 
bestaande profiel aan beschomvd (C1&D en C2). Variant A is voor elit traject van 
declsectie IX gcen redelijkerwijs in beschouwing te llel11en variant, omdat aanlcg van 
cell nieU\\' bllitcndijks trace tot cen aantasting van de aanwezige bebomving en 
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bedrijvigheid 1cidt. Dit gcldt ook walUleer gekozen wordt voor een binnendijkse 
verbetering tegen hct bestaande talud aan (C2). In verband met de aanwezige 
woonbebouwing is het, mede op basis van de vi sic ten aanzien van de dijkverbetering 
(zie paragraaf2.5), niet gewenst om variant C2 uit te voeren. Wanneer gekozen 
\\'ordt voor een buitendijkse verbetering (C 1 &D) wordt de bilUlCndijkse 
woonbebomving gespaard. Bij uitvoering van variant Cl&D wordt tussen het 
eetcafe en de Karthuizenveg een sta1cn damwand met betonopstorting aangelegd. 
Deze damwand (C 1 &D) \\,ordt over een lengte van 50 m doorgetrakken naar het 
volgende deeltraject (dp91-1 (0), waarbij de inrit naar de panden Karthuizerstraat 4 
en 6 op de vereiste hoogte wordt gebracht. Het eetcafe en de panden Karthuizerstraat 
4 en 6 bl~jvell bij deze oplossing buitendijks geJcgen. 

dp91-dp 1 00 '/{arrhuizersrraar//)'al1doel/Kadepad' 
Tussen dp91 en dl' 1 00 wordt de bestaande waterkering gevonlld door de 
Karthuizerstraat, Sandoel en het Kadepad, waama aangesloten wordt op de groene 
schaard~jk in deelseetie X (Boterpolder). Op de huidige waterkering, die in dit 
decltraject s1ccht herkenbaar is, staan huizen. Het buitendijkse gebied vanaf de 
huizen op de ,Yatcrkcril1g tot aan het Zuidergat behoort b~j de percclen Sandoel 40 en 
20. Deze percclell zijn in gcbmik als bedrijfsterrein en ook als zodallig bestemd 
(bestemmingsplan Nieuw Sandocl). Dc bedrijfsterreinen worden over de weg 
ontsloten via Samloel en het Kadepad en over het water via het Zuidergat en drie 
il1steekhavens in het buitendijkse terrein. Dc hier gevestigde bedrijven richten zieh 
met lIame op k1cinschalige watergebonden bedrijvigheid. Dc kminhoogte van de 
bestaande ,Yaterkering is in deze declseetie 0,50-1,20 m te laag. Voor de verbetering 
van de waterkcring ,vorden vier varianten beschouwd: 
I A&D}: niellw buitcndijks tracelangs het Zuidergat; 
2 A&D2: nieuw buitcndijks traee dv,'ars door de percclen van Sandoel40 en 20; 
3 A&D3: nieuw buitendUks trace op de scheiding van het perceel Sandoel 20 en 

de woningen gelcgen aan Sandocl; 
4 C3: vierkante verbetering (C3) van de huidige waterkering. 

OJ) figllur 4.1 is de ligging van de bovenstaande varianten weergegeven. In het 
onderstaande "'Olden de verschillende varianten toegelieht. 

1 A&Dl: l1iell11' bllirelldijks rrace langs her Zllidergar 
Dc verbcteril1g vindt plaats in de vom1 van een graene d~jk in combinatie met 
bijzol1dere constmcties. Het traceloopt vanaf de Karthuizerstraat tussen perceel 
behorende bij de woning Sandocl 40 en het percecl behorende bij Karthuizerstraat 
6 in de vorm van een dannvand met betonnen deksloof naar de oever van het 
Zuidergat. Bier maakt de damwand een haakse bocht in noordoostelijke richting 
en voIgt over een lel1gte van circa 35 meter het trace de oever van het Zuidergat. 
Na deze 35 meter loopt de damwand van 3,70 m +NAP afnaar een beschoeiing 
op 1,50111 +NAP. Dc waterkering wordt hier op de verciste waterkerende hoogte 
gebracht c100r de aanlcg van een 'groene' dijk aansluitend op deze damwand. Deze 
graene c1ijk "welt aangelcgd met een kminbreedte van 5 meter en loopt door tot 
aan de tuin van behorende b~j het pand Sandocl 20. De twee meest westelijke 
insteekhavens "'orden b~j dezc variant gedempt. Ook de aanwezige slcephclling 
komt b~j eleze variant te vervallen. Ter hoogte van de tuin van het pand Sandoel 
20 gaat c1e cOlllbinatie van graene dijk met damwand weer over in een dannyand 
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op 3,70 III +NAP. Dc aan te lcggen damwand vervangt deds de bestaande 
damwand om de meest oostelijke insteekhaven. Deze insteekhaven blijft door de 
aanleg van cell damwand deels behouden voor de bedrijfsvoering. Het zuidelijke 
dec I van deze insteekhaven zal hierbij wel worden gedempt. De aan te lcggen 
damwand sluit aan op de groene dijk in dCdsectie X. Dc pcrcelcn behorcnde bij de 
woningen/bedrijfspanden Sandod 20 en 40 komen bij uitvocring van deze variant 
beiden bilUlendijks te liggen, 

Door gebmik te maken van damwanden, decls in combinatic met een groene dijk, 
blijfi hct mimtebeslag op de pereden behorcnde bij de woningen Sandod 20 en 40 
tot een minimum beperkt en is bovendien voortzetting van de bedrijfsvoering ook 
na de dijkverbctering gewaarborgd. 

Door het dempen van de insteekhavens wordt de bedrijfsvoering op het percecl 
behorcnde bij de woning Sandod 40 tijdclijk nadc1ig bci'nvloed. Door de aanlcg 
van cen dam\\'and ter hoogte van dit perceel blijven de laad- en losmogelijkheden 
na de afronding van de dijkverbeteringswerkzaamhedel1 bestaan. 

Door de slcchts gedcc!tc!~jke demping van de meest oostc1ijke instcekhavcl1 zal de 
bcdrijfsvocring op lIet percec1 behorende bij de woning van Sandoc1 20 niet 
\Vorden aangetast. Daarnaast zal bij uitvoering van deze variant het als bedrijven
terre in bestemde percecl bij MH\V hoogwatervrij worden, waardoor een goede 
uitgangseonditie worclt geschapen voor de effectllering van de bestcnuning voor 
clit terrein. 

2 A&D2: nie/lll' bllifel1dijks trace dll'ars door de percelen behorende bi} de 
lI'ol1illgen ,')'ondoel 40 en 20. 

Dc verbeterillg vindt plaats in de vonn van een niellw buitendijks traee in 
combinatie met bijzonclere constmcties, waarbij het niellwe trace in een reehte lijn 
vanaf de Karthuizerstraat mar de Illcest oostc1ijkc insteekhaven loopt (zie figuur 
4. I). Dc aan te lcggen ,vaterkering ligt hierbij ongeveer paralIc! aan het Zuidergat. 
Dc nieu\\'e \vaterkering ,,,ordt aangc1egd als damwand met een aantal cOl1pures. 
Dc cOl1pures z~jn nodig voor de ontsluiting van de aanwezige bedrijven21. In deze 
variant \yordt afgezien van de aanlcg van een groene dijk in verband met het 
daannee gepaard gaancle rclatief grote mimtebeslag op het als zodanig bestemde 
beclr~jventerreill. Dc huidige functie ell bestenuning van het bedrijventerrein kan 
door de aanleg van een damwandmet coupures grotendecls behouden blijven. Na 
dijkverbetering zullen deze percelcn deels bilUlend~iks en deels buitenclijks gelcgen 
zijn. Dc drie insteekhavens blijven bij uitvoering van deze variant behouden. 

Conform de ont,Yerpuitgangspul1tel1 diel1cl1 coupures in de waterkering waar 
mogelijk te \\'orden vCflneden. Daarnaast zal door de aanleg van een damwand 
met coupurcs de bedrijfsvoering op de percclen behorel1de bij de woningen 
Sandocl 40 en 20 nadelig worden bell1vloecl, met name in perioden van hoogwater. 
Dc als bedrijventerrein bestemde pereclen zu11en bij MHW (groten)c1ecls onder 
\yater staan, \\'aardoor geen goede uitgangspositie wordt gesehapen voor de 

21 Zondcr coupurcs is cen op- en aft'it l10dig waannee he! ol1tslnitingsvcrkecr dc ualll\yand Yan ca. 1 111 hoog kan 
ll\wstckcn, Dit is "'lIlwcgc hd ruillltebcsiag 01' het als zouanig bestcmuc bcurij"cntclTcin ongc\\'cnst. 
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bestaande bedrijfsvoering en de eventucle vestiging van nieuwe bedrijven. Ook 
wordt het als bedrijventerrein bestemde percecl doorsneden, waardoor de 
mogelijkheden voor vestiging van bedrijven en de indeling van het terrein 
ruimtcl~jk worden beperkt. Bovendien kan de realisatie van de bestemming 
bedr~jvellterrein in het buitendijks gc!egen dec! worden bemoeilijkt als gevolg van 
het feit dat niellwe bedrijfsvestiging in beginscl strijdig is met de bcleidslijn 
'Rllimte voor de rivier'. Op basis hiervan kan bedrijfsvestiging worden geweerd of 
kllnnen randvoonvaarden ten aanzien van rivierbedcompensatie worden gestcld. 

3 A&D3: nieml' buitendijks trace op de scheiding van he! perceel behorende bi) 
de l1'olling Sandoel 20 en de woningen gelegen aan Sandoel. 
Dc verbetering \Vordt uitgevoerd in de vorm van een nieuw bllitendijks trace in 
combinatie met bijzondere construeties, waarbij het trace decls hetzclfde ligt als 
b~j variant A&D2. Ter hoogte van de woningen gelcgen aan Sandoel maakt het 
trace ecn binnemvaartse bocht, waarbij globaal de pereeclsgrens van de panden 
gdegen aan Sandod wordt gevolgd. Dc woning op het percecl Sandocl 40 komt 
hierbij binnendijks te Iiggen (zie figllur 4.1). Bij uitvoering van deze variant zal de 
waterkering evcnccns als dam wand worden uitgevoerd, waarbij een aantal 
eoupures nodig zijn ten behoeve van de ontsluiting van de bedrijven21. Dc drie 
insteekhavens blijven bij uitvoering van deze variant behouden. In deze variant 
wortlt niet gekozen voor een uitvoering in grand in verband met het rclaticf grate 
ruimtebcslag. 

Confonn de ontwerpllitgangspllnten dienen coupures in de waterkering waar 
mogelijk te worden vermeden. Daamaast zal door de aanJcg van een damwand 
met eoupurcs de bedrijfsvoering op de percelcn behorende bij de woningen 
Sandocl 40 cn 20 nadelig wordcn bclnvloed, mct name in perioden van hoogwater. 
Dc als bcdr~jventerrein bestemde perceJcn zuIlen bij MHW decls onder water 
staan, \\"aardoor geen goede uitgangspositie wordt geschapen voor de bestaande 
bedr~jfsvocring en de eventucle vestiging van nieuwe bedrijven. Ook \Vordt het als 
bedr~j\'cnterrein bestemde percecl doorsnedel1, waardoor de 1ll0gclijkhedel1 voor 
vestiging van bedrijven en de indcling van het terrein mimtelijk ,yorden beperkt. 
Bovcndicn kan dc realisatie van de bestenllning bedrijventerrein in het buitendijks 
gelcgen dec! \\orden bell10eilijkt als gevolg van het feit dat nieuwe bcdrijfs
vestiging in beginscl strijdig is met de bcleidslijn 'Ruimte voor dc rivier'. Op basis 
hien·an kan bedrijfsvestiging worden geweerd ofkUllllen randvoonvaarden ten 
aanzien van rivierbedeompensatie worden gestcld. Dc huidige funetie en 
bestcl11ming van het bedrijventerrein kan door de aanJcg van ecn dan1\vand met 
cOllpures sJcchts decls behouden blijven. 

4 C3: vicrka/1te verbetering (C3) van de hllidige waterkering. 
Hierbij zal de verbetering tegen beide zijden van het bestaande profid worden 
uitgevoerd. Dc hllidige waterkering voIgt hij benadering de Karthuizerstraat, 
Sandod en Kadepad (zie figuur 4.1). Bij uitvoering van variant C3 zullen de 
\\"egen over de gehelc lengtc worden verhoogd met 0,50 tot 1,20 m. Dit moet 
eehter als niet realistiseh worden bcschouwd in verband met mimtegebrck door de 
binnen- en bllitendijks aanwczige woonbebouwing. Dc watcrkering zou in dit 
geval vecl hoger komen te liggen dan de drempclhoogte van de aal1\\"ezige hllizen. 
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Door de aanwezigheid van jachthaven Dc Mccrpaal ,vordt ter hoogtc van dp 103-
(ljJl04 'GasfhllislI'aard' aIleen de binnendijkse dijkverbetering (C2) als redelijkenvijs 
in besehomying te nemen variant aangemerkt. In figuur 4.10 is het voor variant C2 
karakteristieke d\yarsproficl weergegcven. 
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Figuur 4.10: Gasthuis\\'aard (dpl03: variant C2) 

Tel' hoogte van (ljJl02 'Kurlhuizersfraat deelI' wordt bij uitvoering van variant 
C 1 &D de aall\\'ezige bcdrijvigheid en de binnendijkse bebouwing ontzien, confoml 
de visie ten aanzien van de dijkverbetering (zie paragraaf 2.5). Hicrdoor moet C l&D 
ais enige redclijkerwijs in beschomving te nemen variant kan worden aangel11erkt. In 
figullr 4.11 is het karakteristicke dwarsproficl voor variant C 1 &D \\'eergegeven. 

figllur 4.11: SandoellKarthllizerstraat dccl I (dp 1 02: variant C I &D) 

Tcr hoogte van dpl0l 'Karl171lizerslraal deel II' is een buitendijkse verbetering tegen 
het bestaande proficl aan (C 1 &D), de enige redelijkerwijs in beschouwing te nemen 
variant. Variant C2 is door de aamyezigheid van woonbebomving niet uitvoerbaar. 
In figuur 4.12 is het karakteristieke dwarsproficl van de variant C I&D 
\yeergegcvcl1. 

Figuur 4.12: SandoellKarthuizerstraat decl II (dp 101: variant C I&D) 

Dc variant \yaarb~j het nieuwe trace tussen dp91-dpl 00 'Karfhllizerslraat/ 
Sandoe! Kadepad' wordt aangclegd direct langs het Zuidergat, in combinatie met 
bijzondcre constructies (A&D 1), moet als redclijkenvijs in beschouwing te nel11en 
variant worden aangelllerkt. Een bclangrijk argument hiervoor is dat b~i dczc variant 
het bestell1l11illgsplan 'NielJw Sandocl'(bedrijventerrcin) niet wordt doorsncclen. In de 
huidige situatie \yordt als gevolg van de bcleidslijn Ruimtc voor de rivier [21] de 
vestiging vall niell\Vc bedrijvel1 of uitbrciding van bestaande bedrUvcn in de 
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uitenvaard beperkt. Door het nieuwe trace langs het Zuidergat wordt deze beperking 
ongedaan gemaakt, omdat het bedrijfsterrein bimlendijks komt te liggen. Deze 
variant heeft daardoor de voorkeur van de eigenaren van het bedrijfsterrein. Tevens 
is bij deze variant een duidclijk herkenbare en goed te onderhouden waterkering te 
reaIiseren. Hierbij dient wei opgemerkt te worden dat door een buitenwaartse 
verlegging van cle clijk in principe niet aan cle bcleiclslijn Ruimte voor de rivier wordt 
tegemoet gekol11en. In de effectbesehrijving in paragraaf6.4.7 wordt uitgcbreid op 
deze consequentie ingegaan. Variant A&D 1 is gedetailleerd in het ontwerp
dijkverbeteringsplan besehreven. Bij de varianten A&D2 en A&D3 wordt de 
bestcnuning bedrijventerrein doorsneden, waardoor de bestaande bedrijfsvoering en 
de vestiging van nieuwe bedrijven mimtelijk wordt beperkt. Daamaast zijn bij deze 
variant eoupures voor de ontsluiting van de bedrijven nodig en kan geen cluidelijk 
herkenbare en goed te onderhouclen (en te bereiken) waterkering worden 
gerealiscerd. Op basis van het bovenstaande zijn de varianten A&D2 en A&D3 niet 
verder in beschollwing genol1len. Variant C3 kan redclijkenvijs niet in beschouwing 
worclen genolllen door de aanwezigheid van bebouwing aan weerszijden van het 
bestaande profiel. In de onderstaande figuren zijn de karakteristieke dwarsprofielcn 
van variant A&D I \',eergegeven ter hoogte van het groen tailld (4.13a) en tel' hoogte 
van de bijzondere cOllstmctie ( 4.13 b) ter hoogte van de meest oostelijke 
insteekhaven. 
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Figuur 4.13a: SancioellKarthuizerstraat cicci III (dp96: variant A&D 1) 
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Figuur 4.13b: SandoellKarthuizerstraat decllII (dp9S: variant A&D I) 

Naast de selcctie van de varianten op het decltrajeetniveau 'SancioellKarthuizerstraat 
decl III" speclt tevens cle keuze van vomlgeving voor de verbetering van de meest 
oostelijke insteekhaven. Dc insteekhaven wordt door de eigenaars gebmikt voor het 
aalll11eren en laden en lossen van schepen. Daamaast moet cloor het vervallen van de 
scheepshelling bij uitvoering van variant A&D 1, in de insteekhaven de mogeIijkheid 
"'orden gcbodell 0111 vaartuigen uit het water te ti11en. Het dempen van de gehele 
haven is uit het oogpunt van herkenbaarheid en beheersbaarheid van de waterkering 
de mccst gunstige oplossing, maar is uit het oogpunt van de (bedrijfs)belangel1 niet 
realiscerbaar. Dc insteekhaven heeft gIobaaI een L-vonn en meerpalen op de 
kadastralc grenzcn (zie figuur 4.14). Door dc verschillendc bclanghcbbendcl1 (de 
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eigenuren van de haven en het hoogheemraadschap als beheerder van de 
waterkering) is een aantal mogclijke oplossingen aangedragen die onderstaund kort 
worden weergegeven. 

Figuur 4.14: Schematische weergave insteekhaven Sandocl/Kurthuizerstraat decl 
III en mogclijke oplossingen 
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Voor de meest oostelijke insteekhaven zijn 
vier mogelijke damwandtrace's in beschouw
ing genomen, die met stippellijnen in figuur 
4.14 zijn aangegeven. 

Bij oplossing A is er sprake van een gering 
verlies aan wateroppervlak. De bereikbuar
heid van de waterkering voor beheer en 
onderhoud is slecht door de relatief geringe 
mimte aan de zuidkant van de haven. Daar
naast is er een rclatief lang dan1\vandtracc 
nodig en er dient een steiger te worden 
aangclegd in verband met de bedrijfsvoering 
op het perececl Sundocl 20. Bij oplossing B 
speicn in grate Iijnen dezclfde voor- en 
nadelen als bij oplossing A, zij het dat hier 
kan worden volstaan met een iets korter 

damwandtracc. Oplossing C heeft een grater verlies aan waterappervlak, maar 
hierbij is de aanicg van een steiger niet vereist en is de bereikbaarheid van de 
waterkering voor beheer en ollderhoud optimaal. Daarnaast is b~j oplossing C sprake 
van het kortstedall1\\'ulldtracc in vergclijking met de andere varianten. Oplossing A, 
B en C hebben gemeen dat het linker decl van de haven wordt gedempt. 

Bij oplossing D voIgt de damwancl de huidige L-vonn van de haven en loopt ter 
hoogte van de bestaande l11eerpaicn naar de overzijde van de haven. Enkcl het 
onderste dcel van de L-vorm zal hierbij worden gedempt. Belangrijkste nadcIen van 
oplossillg D zijll het relatief lange dal11wandtracc en een ongunstige vormgeving met 
betrekking tot het beheer en ollderhoud van de waterkering. Het voordeel van 
opiossing D is dat de bedrijfsvoering op het percccl Sandocl 20 het millst gehillderd 
wordt. 

Op basis van het bovellstaande wordt geconcludeerd dat op basis van kosten, 
bcheersbaarheid van de waterkering en het zovecll11ogelijk waarborgen van de 
bcdr~jfsvoering op Sandocl 20, oplossing C aIs enige redelijkenvijs in beschouwing 
te ncmen variant kan worden aangemerkt. 

4.2.10 Dcelsectie X: Boterpolder en haven 

ARCADIS 

Voor dcclsectie X zijn de varianten C2 en D in het Globaalplanl Startnotitie als 
kansrijk bcoordecld. Dc naclerc uitwerking en selectie van deze varianten is hiema 
beschrc\'en. 
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Deze declseetie Ol11vat de d\\"arsproficlen dp84 tot en met dp90 en betreft de groene 
dijk langs het il1dustrieterreil1 Boterpolder tot aal1 het Deltawet-traee in de 
gel11eel1tel~jke binllenhaven van Raamsdonksveer. 

Dc waterkering aan de oostkant deze haven is in het kader van de Deltawet grote 
rivieren reeds verbeterd en \vordt daarom in deze Projeetnota/MER niet verder 
uitge\\'erkt. Dc dijktechnisehe tekortkomingen in de rest van deze deelseetie liggen in 
het tekort aan kruinhoogte van 0,10 m ter hoogte van dp84-dp86. Voor dp87-dp90 is 
daarentegen cell overhoogte tot 0,30 111 geconstateerd. Dc kruinbreedte is voor de 
gehe1c deelseetie onvoldoende. Daamaast gcIdt voor de gehe1e declseetie dat de 
erosiebestendigheid van het buitentalud onvoldoende is. 

Varian ten 
In deze dec/seetie \\'ordt de billnendijkse verbetering tegen het bestaande profic1 aan 
(C2) besehoU\vd, zoals gefonnulcerd in het Globaalplanl Startnotitie. Naast C2 is 
ook een vierkante verbetering van het bestaande profic1 aan (C3) besehouwd, omdat 
de dijktcehnische tekortkollling met name bestaat uit de erosiegevoeligheid van het 
buitentalud. Dc in het kader van de Startnotitie voorgestc1de variant waarb~j een 
eombinatie met bijzondere eonstrueties (D) \vordt voorgestaan, is hier niet 
besehoU\\'d oll1dat de dijkteclmisehe problcmen met rc1atief eenvoudige ingrepen 
kunnen \"orden opgelost. Voor beide oplossingsriehtingen gcldt dat de kruin van de 
groene dijk met eirca 0,10 111 opgehoogd en uit beheersoogpunt, indien mogc1ijk, tot 
5 meter verb reed dient te \vorden. Bet is bij uitvoering van C2 eehter niet Illogelijk 
0111 de kruin over de gehelc lcngte van de declsectie op een breedte van 5 m te 
brengen. Door de aan\\'ezigheid van bebouwing in de nabijheid van de waterkering 
\\'ordt voor declseetie X tussen dp87-88 gekozen voor een kruinbreedte van 4,5 m. 
Desondanks zal bij uitvoering van C2 bilillel1dijks ruimtebeslag optreden op de 
bestaande (bedrijfs)pereelcn, waarbij tevellS opgaande beplanting \vordt venv~jderd, 
alsmede een sehuurtje. Voor het oplossen van de problcmen met betrekking tot 
erosiebestendigheid wordt er klci in het buitentalud ingekast. 

Walilleer gekozell \\'ordt voor uitvoering van variant C3 wordt op het binnen- en 
buitentalud klci aangebraeht en zal de kruin wordcn opgehoogd. Bij uitvoering van 
variant C3 is de rivierwaartse versehuiving van het dijktraec eehter minil11aal 
doordat voor de gehele lcngte van deelseetie X wordt uitgegaan van een kruinbreedte 
van 4,5 Ill. Dc taluds worden op basis van besehikbare ruimte onder een talud van 
I :2,5 of 1:3 gebraeht. Door deze vergaande optimalisatie van het d~jkproficl wordt er 
geen ruimte ingenomen van de naastgc1egen perec1en. Op het meest westelijke decl 
ter hoogte van de gemeentelijke bil1l1enhaven wordt de vierkante verbetering meer 
billnend~jks uitgevoerd door cell verbrcding van de bilillenbenn. Bier \vordt cnkcl het 
buitentalud geherprofilcerd. Bij uitvoering van C3 wordt met het aanbrengen van 
voldocnde erosiebestendige klci tegcIijkertijd het probleem met betrekking tot de 
erosie-bestendigheid van het buitcntalud opgclost. 

Selectie l'arianten 
Bij de dijkverbctcring in decIsectie X is het oplossen van de problcmcn rondom de 
erosiege"ocligheid en de kruinbreedte de belangrijkste randvoomaarde. Bij 
uitvoering van C2 zaJ er binnendijks ruimtebeslag optreden op (bedrijfs)terreinen ell 
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moet het buitentalud ingrijpelld worden aangepast. Bij oplossing C3 wordt er op het 
buitentalud Idei aangebracht, waardoor tegclijkertijd de problematiek met betrekking 
tot erosiegcvocligheid en kminbreedtc opgelost worden. Hierbij treedt geen 
billllendijks ruimtebcslag op en blijft de rivienvaartse verschuiving tot een minimum 
beperkt. Conform de startnotitie en de visie ten aanzien van de dijkverbetering is 
voor declsectie X cell vierkante verbetering van het bestaande proficl (C3) als 
redelijkerwijs in beschoU\ving te nemen variant aangemerkt. In figuur 4.15 is het 
karakteristieke dwarsproficl voor de variant C3 weergegeven. 

JOO 

Figuur 4.15: I3otcrpoldcr (dp87: variant C3) 

4.2.11 DeeIsectie Xl: \Vestpolder 

ARCADIS 

Voor declscctie XI is de variant Bin het Globaalplan/Startnotitie als kallsrijk 
beoordcclc\. Dc nadere uitwerking van deze variant is hierna beschreven, 

lJij Ii tech /I iscll e teli ortli ol11il1gen 
In deze declsectic \vordt de waterkering feitelijk gevormd door het terrein van 
scheeps\\"erf NV Dc Donge cn is niet als zodanig herkenbaar. Deze deelsectie omvat 
de d\\'arsprofleJcn dp75-dpS3. 

Dc d~jktechnische tekortkomingen in deze deelsectie zijn moeilijk aan te geven omdat 
de waterkering hier gevormd \'lordt door de scheepswerf. Globaal !<an worden 
gcstcld dat van dp75 tot dpS3 de tcrreinhoogte van de scheepswcrf circa 0,50 m te 
laag is. Valluit het Globaalplan/Startnotitie \vordt aIleen eell nietlw binnendijks trace 
(B) als kansrijk aangemerkt. Na afronding van het dijktechnisch onderzoek is 
geblcken dat deze oplossing aIleen beschouwd kan \vorden als op enkcle knelpunten 
bijzonclere constructies (D) worden toegepast. Bijzondere constmcties zijn 
noodzakelijk vanwege de beperkte mimte als gevolg van de ligging van het trace 
langs de bergingsvijver en de aamvezigheid van woningen en bedrijfsgeboU\ven llabij 
de gCllleelltcl~jke jaehthaven en de scheepswerf. 

Een punt van aandacht in deze decIsectie is de reconstmctie van de Maas- en 
Keizersdijk ell de aansluiting met de brug over de Donge. Deze aansllliting ,vordt 
gereconstrueerd ill de vorm van een rotonde (zie paragraaf 3.3 .3) en ligt op de 
overgang tussell clcelsectie XI en XII. Dc rotonde en aansluitende \\'egell maken l1a 
aanlcg declllit van de waterkering, maar zijn geen onderdecl van de huidige stlldie. 
13ij de aanlcg van cle rotonde en de reconstructic van de weg \\'orclt evenwcl rekening 
gehollden met cle dijktechnische eisen. I-lierbij wordt met name rekening gehollden 
met de Jigging van kabels ell leidingen ell de vereiste kruinhoogte. Dc as van de 
waterkering voigt de as van de gereconstmeerde Maas- en Kcizersdijk. 
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Dc lIitvocring van de binncndijkse variant houdt in dat op het westclijkc dec I van 
deze dec1sectie vanaf de gel11eentelijke bitllicnhaven van Raamsdonksveer tcr hoogte 
van Haven 93 een stalen damwand met deksloof (B&D) wordt aangelegd die over de 
perceclsgrens van de scheepswerf loopt. Deze damwanduitvoering is noodzakelijk 
door de aamvezigheid van woningen en bcdrijfsgebouwen. Dc damwand loopt door 
tot voorbij de l11eest zuidclijke loods van scheepswerfNV Dc Donge. 

Figuur 4.16: Schematische wecrgave mogelijke damwandtrace's in het westclijke 
decl van declsectie XI 'Westpoldcr'. 

Zuidergat tB 

bergingsvijvet' 

In het westclijke decl van 
deze deelsectie zijn twee 
l110gelijkheden voor de 
ligging van de dam wand in 
beschouwing genol11en, om 
zowcl de belangen van de 
woningen als de bedrijfs
"oering op de scheepswerf 
tegen clkaar af te wegen (zie 
figllllr 4.16). 

Het eerste dal11wandtrac6 (A) 
sillit aan op het einde van de 
recente aangclegde damwand 
om de gemeentclijke binnen

haven en loopt iaugs de pereelen Haven 93 en 134 in de richting van de bergillgsvijver. 
Dc bclangrijkste naclelen van deze oplossing ligt in het feit dat er een lang damwand
trace noodzakelijk is en dat er mimtebeslag optreedt op het perceel van de seheeps\Verf. 
Dc pereclel1 Hayen 93 ell 134 blijvell bij deze oplossing evemvcl binnendijks gclegen en 
goed bereikbaar. 

Dc tweede, kortere, variant loopt 'bilUlCndoor' tllssen de pereelen Haven 126 en 134 
(B). Bet bclangrijkste voordecl is dat het terrein van de seheepswerf bij deze 
oplossillg in minciere mate wordt doorsneden en dat kan worden volstaan met een 
rclatief kort c1amwand-traec. Dc bclangrijkstc nadden liggen hier in de noodzaak tot 
de aanleg van een cOllpure om de percelen Haven 93 en 134 toegankelijk te houden 
en het feit dat beide percelen met de aanleg van dit damwandtracc buitenclijks komen 
te Jiggel1. 

Ter hoogte van de gellleentelijke bcrgingsvijver gaat de dan1\vand over in een groene 
dijk met kmin van 5 m breed, die doorloopt tot aan de Maasdijk. Dc bergingsvijver 
\Yordt daarbij in oostclijke riehting verlegd. Dc huidige inrit van de seheepswerf Dc 
Donge via het Bellkenlaantje op de Keizersdijk k0111t bij de dijkverbetering te 
vervallen. Dc ontsJuiting van c1eze scheeps\verf zal dan over de aan te Ieggen groene 
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dijk plaats gaan vinden en aansluiten op de Maasdijk. Met deze uitvoering komt de 
schcepswerf in zijn gehecl buitendijks te liggen22

. 

Selec:tie variantell 
Op grond van de beperkte mogelijkheden met betrekking tot de bedrijfsvoering en 
Iigging van de scheeps\'.:erf en de aan de haven gclegen woningen zijn de te 
ontwikkelen en selccteren varianten zeer beperkt. In deze declsectie kan enkcl de 
variant waar een nieuw binnendijks trace (B) in combinatie met bijzondere 
constmcties (D) en een verlegging van de bergingsvijver wordt uitgevoerd, als 
redelijkerwijs in beschollwing te nemen variant worden aangemerkt. Voor wat 
betreft de dan1\vandconstmctie in het westclijkc deel van deze declsectie moct op 
basis van de visie ten aanzien van de dijkverbetering (geen coupures), de 
herkenbaarheid van de waterkering, de reeds aangclegde dam wand 0111 de 
gell1eentclijke binnenhaven en de belangen van de bewoners aan de Haven worden 
geconcludeerd dat variant A als enige, redclijkenvijs in besehouwing te nemen 
variant moet ,,"orden aangel11erkt. Bij uitvoering van deze oplossing bl~jven de 
negatieve cffccten tot cen minimum beperkt. In figuur 4.17 is het karakteristieke 
lhYarsprofici ter hoogte van de bergingsvijver wecrgegevcn. 

\00 
!(ll) I----~---- -_._....j 

--1 ~ I- ~~:!.::~~~~l ~o , ..... -

Figuur 4.17: Westpoldcr (dp82: variant B&D) 

4.2.12 Deelsectie XII: Fort Lunette 

ARCADIS 

Voor declsectie XII z~jl1 de variantcn C 1, C2 en C3 in het Globaalplan/ Startnotitie 
als kansrijk bcoordecld. Dc nadere uitv.;erking ell selcctie van dcze variantcn is 
hicrna besehreven. 

DU1(tedl II isdle te/(ort/(ol11ingen 
Declsectic XII Ol1lvat de Maasd~jk ter hoogte van Fort Lunette. Dc waterkering is 
hier als dijk herkenbaar en olllvat de d\\'arsprofieJcn dpG9-dp74. Op de kmin van de 
Maasdijk ligt de gcl~jknalllige \\'eg, die een bclangrijke ontsluitende funetie heeft 
voor Raamsdonksveer en Geelimidenberg. Dc dijktechnische tekortkomingen in deze 
deelsectie liggen in een plaatsclijk tekort aan kminhoogte tot 0,25 111 ter hoogte van 
dpG9. Daarnaast is over een groot decl van deze declsectie de macrostabiliteit van 
het buitentalud onvoldoende. Ter hoogte van dp69 is bovendien de eros ie
bestendigheicl van het buitentalud onvoldoende. 

22 lJij cell billllclldijkse ycrlcgging \''111 hct dijktrace dien! wei rckening gehoudcn te worden Illet dc tockolllstigc 
rllillllclijkc olll"ikkelingcn \'an het gcbied. B\i een c"cntuclc \'crplaatsing "an de schecps\\'crfnaar cen localie huilcl1 
d~ kel1l \·an lJecl1rllidcnberg zal het oorspronkelijkc trace van de watcrkcring weer opniclI\\' gc\'olgd gaan \\'ordcn. In 
relalie lot dc beleidslijn Huimte \'oor de rivicr trcedt dlls bij CCll cven!uelc terllgplaalsing \'all de \\'aterkering per saldo 
geen rllimlebeslag o[l het \\'intcrbed \'an de rivier op. 
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In deze deelsectie worden varianten beschouwd die afwijken van de in het 
Globaalplan/Startnotitie gefonnuleerde varianten. De binnendijkse en vierkante 
verbeteringen (C2 en C3) zijn aIleen uitvoerbaar bij een integrale reconstructie van 
de Maasd~jk, omdat deze oplossingen met name voor het oplossen van de macro
stabiliteit cell reconstructie van de weg op de Maasdijk vergen. Dc gemeente 
Raamsdonk heeft echter aangegeven dat een reconstructie -111et een eventucIe 
bochtverlegging- van de Maasdijk ter plaatse van Fort Lunette niet aan de orde is. 
Daarnaast is gebleken dat het ondermeer in verband met de verkeersveiligheid en de 
vcIe kabels en leidingen23 niet mogclijk is de weg te verleggen. ZowcI C2 als C3 
worden 0111 bovenstaallde red en en niet verder in beschouwing genomen. 

Zoals reeds aangegeven voor declseetie XI speelt op het l1leest zuidclijke gedeelte 
van deelsectie XII de reconstructie van de Maas- en Keizersdijk en de aansluiting 
met de brug over de Donge. Deze aansluiting wordt gereconstrueerd in de vonn van 
een rotondc (zie paragraaf 3.3 .3) en Iigt op de overgang tussen declsectie XI en XII. 
Dc rotonde en aansluitende wegen maken na aanieg decI uit van de waterkering, 
maar z~jn g66n onderdeel van de huidige studie. Bij de aanleg van de rotonde en de 
reconstructie mn de \yeg \yordt evelmel rekening gehouden met de dijkteclmische 
eisen. Hierbij \yordt met nallle rekening gehouden met de Iigging van kabcls en 
Icidingen en de vereiste kruinhoogte. De as van de \vaterkering voigt de as van de 
gerecollstrueerde Maas- en Keizersdijk. 

Varian/en 
Varial1t C 1 (l·telll1berm) 
Wanneer gckozen wordt voor een buitendijkse verbetering tegen het bestaande 
proficl aan (C I), zijn t\yee varianten denkbaar. Dc eerste variant is een gedecltelijke 
verhoging van het fietspad aan de rivierzijde (C I), met name ter hoogte van de 
aansluiting op declsectie XIII Dombosch(dp69). Ter hoogte van dp69 wordt 
bovendien uit het oogpunt van erosiebestendigheid de buitenzijde van het talud over 
een Icngte van circa 60 m geherprofileerd. Daarnaast \vordt ter hoogte van de gracht 
rondom Fort Lunette een steunberm aan de buitenzijde aangelegd. Dc gedeeltelijk 
!log aamyezige gracht die Fort Lunette omringt, zal bij de aan\cg van deze variant 
deels "orden gedelllpt door de noodzakclijke steunbenn. Vanuit het behoud van 
cultuurhistorische \vaarden is dit ongewenst. 

Variant C1 & j) (\·tabi!iteitsscherm) 
Bij de t"eede C I variant \vordt gebruik gemaakt van bijzondere constructies (D), 
waardoor de aanleg van een steunbenn zoals aangegeven in de eerste variant niet 
nooclzakelijk is. Voor \"at betreft het op hoogte brengen van de dijk wordt het 
fietspad zoals aangegeven b~j de eerste C I-variant plaatselijk verhoogcl. Ook zal ter 
hoogte van dp69 het buitentalud uit het oogpunt van erosiebestendigheid worden 
geherprofileercl. Met betrekking tot het oplossen van de instabiliteit van het 
buitentalucl zal ter hoogte van de gracht rondom Fort Lunette een stabiliteitsschenn 
in het buitentalud worden aangebracht. Dit schenn wordt boven in het talud 
aangebracht maar zal na aanleg nauwclijks zichtbaar zijn. 

2.1 !lei kabdbed Jigl hier \wJiswaar onder 1\IIIW, maar kan door de relatierhoge Jigging in he! dUkJichaalll worden 
gedoogd. 
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Figuur 4.18a: Schematische weergave stabiliteitsschenn met taludafgraving 

Het buitentalud wordt na aanicg 
van het stabiliteitsscherm dee!s 
afgegraven. Het afgraven vindt 
piaats tussen dp 70 en 71 over cen 
icngte van circa 30 meter, 
symmetrisch ten opzichte van de 
punt van het fort. Op de lokatie 
waar het talud is afgegraven wordt 
naast het stabiliteitsscherm een 
kecmlUur aangelcgd die wordt 
afgcwerkt met metsel\yerk (zie 
figuur 4.18a). Dc huidige, groene 
taluds aan beide zijden van deze 
gemctselde muur blijven behouden. 

Met deze gedecJteJijke aanpassing van het buitentalud wordt het restant van de 
voormalige gracht tel' hoogte van het fort cen aantalmeters verb reed en komt het fort 
in meer water te Iiggen. Dc aanwezigheid van het fort als eultllurhistorisch clement 
,yordt door deze maatrcgcJ verder geaccentueerd. 

Selectie varianten 
Op basis van het bchoud van cultuurhistorische waarden en het gemcenteIijk bcleid 
ten aanzien van reconstructie van de Maasdijk is voor deelsectie XII eell 
dijkverbctcring aan de rivierzijdc met toepassing van bijzondere constructies 
(C I &D) als redelijkerwijs in beschomving te nemen variant aangemerkt. Dcze 
variant lcidt niet tot ruimtebcslag of aantasting van de cultuurhistorisehe waarden 
van Fort Lunette. PIaatscJijk wordt een keermuur aangelcgd en ,yordt de gracht rond 
het fort verb reed. Door dezc maatregeicn wordt de ligging van het fort 
geacccntlleerci. 

In figuur 4. I 8h is het karakteristieke dwarsproficJ van variant C I&D ,,·cergegeven. 
De gel11eente is voornemens am het in het dwarsproficJ aangegeven voctpad en 
fietspad in 1998 aan te lcggen. 

tcPI-QIII~!!9 tQp.I-C'm<.119 

200 'tcp.tpiIIl fl~t !pilrj 
I-o·----I·--'--!- 1 

Figuur 4.I8h: Fort Lunette (dp7l: variant Cl & D) 
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4.2.13 Deelsectie XIII: Dombosch 

ARCADIS 

Voor decIsectie XIII zijn de varianten Cl, C2 en C3 in het Globaalplanl Stalinotitie 
als kansrijk beoordecId. Dc nadere uitwerking en scIectie van deze varianten is 
hiema beschreven. 

lJij !iledlll isclt e t ek ort/( ol1lillgell 
Deze decIsectic betreft de graenc dijk die vanafhet Dongemond Collcge tot aan de 
1l10nding van de Donge in de Atner loopt. De deelsectie omvat de d,varsprofielen 
dp54 tot cn met dp68. In het mcest zuidcIijke decI van deze decIsectie ligt 
billllelld~jks het Dongel11ond Collegc en buitelldijks klcinschalige bedrijvigheid. In hct 
noordclijke dccI van dezc declsectie bevindt zich binnclldijks het industrieterrein 
Dombosch. 

Dc dijk heeft ovcr de gchcIe lcngtc een overhoogte van circa 0,50 111. Dc 
d~jktcchllische tekortkomingcn zijn plaatscIijk en betrcffen een tekOlt in 
k\\cI\\eglengte, een onvoldoendc erasiebestendigheid van het buitentalud en een 
onvoldoende kruinbrecdte. Tcr hoogtc van dp62 is de kwehveglengte circa 2 111 tc 
kOl't en van dp54 tot en met dp56 is deze lcngte circa 4 111 tc kort. Dc 
crosiebcstendigheid van het buitentalud is ter hoogte van dp67 en dp54-dp56 
onvoldoende. 

Varialltell 

In deze decIsectie worden de drie varianten beschouwd zoals geformulccrd in het 
Globahlplan/Startnotitie (C I, C2 en C3). Hicrbij is het handhaven van het bcstaande 
trace als uitgangspunt genolllen voor de dijkvcrbetering, waarbij de ingreep zo 
gering 1110gclijk is. 

Voor alle yarianten geldt dat de kruin van de graene dijk ovcr de gehcIc lcngtc tot 5 
meter yerbreed client te wordcn, ol11dat op de kruin cen halfverhard inspectiepad van 
3 111 breed zal ,,"orden aangelcgd. Daamaast kan in aile varianten ter hoogtc van 
dp62 en dp54-dp56 het tekort aan kwcIwegIcngte eenvoudig worden opgcIost door 
het aanbrcngcn van een pipingbcnn in dc vonn van ecn buitend~jkse klciingraving. In 
de hllidige sitllatie z~jn de buitentalllds 1:3 of f1auwer. Het binnentalud is over het 
algclllecn f1atmcr dan 1:3. Op die plaatsen waar het talud om dijktechnische rcdenen 
geherprofilccrd dient te \Vorden, zal het talud onder minimaal 1:3 worden gebracht 
am natllllrtechnisch beheer of aangepast agrariseh bcheer 1110geJijk te l11aken. Door 
de rclatief f1all\ye taluds kan ,,"orden volstaan met een inspecticpad op de kruin cn 
zijn ollderhoudspaden aan de dijktecl1 niet noodzakelijk. 

Wanneer gekozen wordt voor cel1 bllitendijkse verbetering tcgen het bestaande 
proficI aan (C I) Cll aan beide zijden (C3) zal er ruimtebeslag optredcn mct 
conseqllenties voor het winterbcd van dc Donge cn de bllitcndijks aanwczige 
aanlcgsteigers. B~j de keuzc voor cen verbetering tegen beide zijden van het proficI 
aan (C3) zal het buitcnd~jks ruil11tebeslag evenwcI geringer zijn als b~j variant C I. 
Bij variant C 1 en C3 wordt mct het aanbrengen van cen geschikte kleilaag tevcns de 
erosiebestendigheid van het bllitentalud tcr hoogtc van dp67 en dp54-dp56 verbeterd. 
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Doordat bij C 1 en C3 buitendijks wordt verbetcrd, worden de 1110gelijkhedcI1 voor dc 
aanleg van plas-drassituaties aan de buitcnteen van de dijk verminderd, 

Bij variant C2 treedt geen aantasting op van het winterbed, omdat de verbetering 
volledig binllelldijks plaatsvindt Bij variant C2 moet echter, in tegenstelling tot 
variant C 1 en C3, ter plaatsc van dp67 en dp54-dp56 klei in huidige buitentalud 
\Vorden ingekast om de erasiebestendigheid van het buitentalud te verbeteren. Deze 
inkassing legt echter geen mimtebeslag op het winterbed van de rivier. Bij uitvoering 
van variant C2 moet wel rekening worden gehouden met de binnendijks aanwezige 
bedrijven ter hoogte van dp57 tot en met dp60. Door de daar aanwezige loswal 
maakt het dijktrae6 op deze plaats een lichte, rivierwaartse bocht. Door de 
binnend~ikse yerbetering bij variant C2 zijn de potenties voor buitendijkse 
natuurontwikkeling gewaarborgd. 

Selectie I'an de I'arianten 
Met de uitvoering van variant C 1 en C3 in deelsectie XIII wordt niet voldaan aan de 
belcidslijn Ruimte voor de rivier [21] en aan de bcleid ten aanzien van het behoud en 
de ont\\'ikkeling van buitcndijkse natuurwaarden. Wanneer variant C2 \Vordt 
uitgevocrd zal gcen aantasting van het rivierbed opt red en en blijven mogelijkheden 
bestaan voor buitcnd~jkse natuurontwikkeling. 

Op grand van het bovenstaande 1110et in deelsectie XIII variant C2 als redelijkerwijs 
in bescholl\ying te nelllen variant worden aangel11erkt. 

In figuur 4.19 is het karakteristieke dwarspraficl van variant C2 weergegeven. 

JOO 
_-I~2-1- IflSJ.'~l.rl,,!pill! -I ~I--

--..... _<. f} 

n;jlUlJrafll \Ollhl·~!lflflS·· 
f/\dr:Jt If: LF~I 121\ ~ 

-------

Figuur 4.19: Dombosch (dp55: variant C2) 
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4.2.14 Dijktechnische maatregelen 

ARCADIS 

In de vorige paragraaf is voor de vcrschillendc declscctics aangegeven welke 
dijkverbctcringsvariantcn rcdcl~jkerwijs in beschouwing kunncn worden gcnomcn. 
Hicmit is gcblekcll dat in aile dcclsccties sprakc is van slcchts ccn dijkvcrbeterings
variant, in de vonn van binnen- of buitcndijksc verbcteringcn, al dan niet in 
eombinatic met de toepassing van bijzondere constmeties zoals damwandcn. In tabel 
4.1 z~jn de dijkteehnisehe maatregelcn per deelseetie samengcvat weergcgeven. 

Bij het aangeven van de vcrsehillende dijkteclmisehe maatregelen is aangcslotell bij 
het programma van eisen zoals venvoord in paragraaf 2.7. Onderstaand zijn voor de 
vollcdigheid de gehanteerde uitgangspunten voor de groene dijken en de b~jzondere 
eonstructies (dam\\'anden cd. ) samengevat wcergegeven: 

Groene dUken 
• groene dijken ,vorden aangelcgd met cen kerende hoogte van NAP+ 3,50 m. Deze 

hoogte is gebaseerd op een MHW van NAP+ 3,00 m en cell waakhoogte van 
0,50 m: 

• groclle dijken die in de huidige situatie hoger zijn dan de vereiste kerende hoogte 
\vorden niet verIaagd (de groene dijk bij Domboseh heeft nu een kerende hoogtc 
van NAP+ 3,70 Ill); 

• dc ge\\'ellste kruinbreedte bedraagt -indien mogelijk- 5,00 m. Op de kmin ,,,ordt 
een halfverhard inspeetiepad aangclcgd van 3,00 m breed; 

• in verb and met de wens tot natuurteehniseh beheer, zoals venvoord in dc 
beheersvisie, \\'orden de taluds, onder een verloop van 1:3 gebraeht, indien 
1l10gelijk. Indien taluds van 1:3 niet mogelijk zijn worden de taluds op maximaal 
1 :2,5 gebracht 

• de bestaande ontsluitingsfunetie voor doorgaand-, bestemmings- en recreatief 
verkeer \\welt gehandhaafd. 

IJUzondere cOl1structies 

• conform de richtlijnen is rekening gehouden met toekomstige hogere maatgevende 
waterstanden. Bij het ont\\'erp van bijzondere eonstmcties is met hct oog op deze 
'toekomst\\'aarde' een verhoging van de waterkerende hoogte voorzien van 20 em. 
Dit 0111 in cle toekol1Jst flexibel in te kunncn spelcn op eventuele hogere 
rnaatgeyende \\'aterstanden. Bijzondere eonstmcties zijn daarom gedimensioneerd 
op een hoogte van NAP+ 3,70 111; 

• coupures in de waterkering zijn ongewenst; 
• bijzondere constructies dienen bereikbaar te zijn en waar nodig te worden 

voorzien van een inspectiepad in eigendom of met het reeht van overpad. 

In het aJgel11een geldt dat bij dijkverbetering de huidige (ontsluitende) funeties 
aJsmecle de afmetingen van de verschillende wegen gehandhaafd blijven. Waar dit 
!aatste niet 1lI0gelijk is, zoals bijvoorbeeld in deelsectie XI Westpolder, zulIen de 
\\egen en op- en afritten zodanig gedimensioneerd worden c1at gebmik hien/an ook in 
de toekomst l110gelijk zal blijven. Voor het vervoer en de toegankelijkhcid over hct 
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water geldt c\'cnccns dat tockomstig gcbmik van af- en aanvocrroutes mogclijk moct 
blijvcn, 

Tbl41G a c csc cctcer d d"kt c IJ ce mise lC ver b t e ermgsmaa rcgc cn pcr d ce sec Ie 

Declscctie III' ))ijknl'bctel'ingsmaatl'cgclclI 
1IIIIIIIIIerS 

Nooruelijke Dongeuijk (I) 10-22 binllenuijkse vcrbetering van he! bestaande profiel door de aanleg van 
cen dallllVanu met betonopstorting (C2&D) mct deels de aanlcg van 
een groene dijk lIIet een binnendijkse pipingheml 

Dongccentraic (II) 23-31 binnenuijkse verbetering uoor een verhoging van het bestaande profiel 
in gronu (C2) 

Spoorhawn (III) 32-38 bllitenuijkse verbetering van het bestaandc profie! in grond door cen 
verhoging van het fietspad aan de rivicrzijdc van ue \\'eg (CI) 

Dongckade (l V) is reeds vcrbetcru en om deze reden niet uitgc\\'erkt in deze Projectnota/l\IER 

Waterpourt (V) is reeds Yerbetcrd en om deze reden niet uitgc\\'erkt in deze Projectnota/l\IER 

Statcnlaan/j{ i I'ici kade (VI) 

Statenlaan 40 buitcndijkse \'Crbetcring door vcrhoging van het voorland in gront! 
(Cl) en he! aan\\'(jzcn van cen brederc zone als \l'aterkering 

Riviclkade 41-45 binnendijkse verbetcring door vcrhoging van dc \l'egbcnn aan de 
stadszijdc in grond (C2) 

SlikpDldcr (VII) 46-53 binncndijkse vcrbctering en vcrhoging in grond mel plaatsclijk cen 
bllitenuijkse inkassing van klci in bcstaande profiel (C2) 

Polder 1'<111 ,\lIard (VIl/) is reeds vcrbetenl en 0111 deze reden nie! lIitgewerkt in deze I'rojectnota/l\IER 

Nicu\l' Sanuoci (IX) 

Gas1 huismlanl ]03-104 binncnd(jksc verbetering en vcrhoging in grond Illet de aanieg I'an een 
binnendijkse pipingberm en een inkassing van klci in het buitentalud 
(C2) 

hm1huizers1raat decll 102 buitendijkse verbetering door de aanlcg van cen dallllVand en een 
vcrhoging \"m het vooriand in gronu (el &/) 

hal1huizerstlaat uee! II 101 buitendijkse verbetering door de aanleg van ccn damlVand (CI&D) 

Km11111izerstraat declllI YI-IO(J Ilieuw buitendijks trace door aanleg van ccn dallllVand, waarhij langs 
de watcrkant cell combinatie van t!amwanu mel cen grocnc dijk wordt 
aangelegd (A&Dl) 

ilotcrp"lt!cr (X) R4-YO yierkante verbctering en verhoging in grond (C3) 

Westp"lder (XI) 75-83 llieulV billncnt!ijks trace in gront! mct aansluitclul cen gedccltelijke 
aanicg van een ualll\l'and (B&D), hierbij \l'ordt de bergingsvijl'cr circa 
10 111 veriegd 

FOl1 Lunctte (XII) 69-74 bllitcnu(ikse vcrbetering door dc aanleg ,'an cell stabilitcitsschCI111 
(damlVand) aan de rivierz\ide van hct fietspad, waarbij het best:wlllJc 
laluu deels worut afgcgraven (CI &D) 

Doni bosch (XIII) 54-68 binncnuijksc vcrbetcring uoor verbreding in grond cn het plaatscl(ik 
aanbrcngcn van een klei-ingral'ing in het builcntaluu (C2) 
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4.2.15 Mitigerende en compenserende maatregelen 

ARCADIS 

Algel1leen 
In paragraaf 4.2.14 zijn de dijktechnische maatregelen per deelsectie beschreven. Bij 
de uitvoering hiervan kunnen LNC- of overige waarden worden aangetast. In deze 
paragraaf is besehreven hoc deze aantasting kan worden gemitigeerd of 
geeompenseerd door het treffen van een aantal maatregelcn. Onder mitigatie wordt 
vcrstaan dat de effecten tel' plaatse van de ingreep worden verzacht. Bij compensatie 
worden waarden die niet kunl1en worden gespaard of gemitigeerd, elders of op een 
andere ,yijze worden ontwikkcld. 

Landschap 
Bij aile alternatieven zullen maatregelen genomen worden om de dijkverbetering 
Iandsehappelijk zo goed 11I0gelijk in te passen. Bij uitvoering van de bovenstaande 
dijkvcrbetcring zullen de landsehappelijke effeeten tot een minimum beperkt blijven. 
Een uitgebreide landschappelijke inpassing middels herplant is in het kader van deze 
Projeetnota/MER derhalve nict aan de orde. In het on twerp is ervan uitgegaan dat 
bestaande beplantingcn (bomen, stmiken en hagen) zoveel mogelijk gehandhaafd 
blijven. Desondanks zullen als gevolg van de dijkvertering een aantal bOl11en en 
struiken, met overigens geringe LNC-waarden, verI oren gaan. Voor zover niet 
strijdig met de waterkeringsteehnisehe eisen zal er na dijkvcrbetering herplant van 
opgaande beplantingen plaats vinden in overleg met bcIanghebbenden en het 
hoogheemraadsehap. Dit geldt met name voor een viertal Platanen in Sandoel. Deze 
zullen in overleg met de belanghcbbenden, de gemeente Gcertmidenberg en het 
hoogheemraadschap ,,"orden verplant naar een loeatie ,vaar de waterstaatkundige 
bc1angen niet in het geding zijn. 

Een ander punt van aandaeht is de d~ikverbetering in deelsectie XI (Westpolder). In 
de huidige situatie is het bllitentalud van de watcrkering begroeid met opgaandc 
beplanting van Els en Wilg, waardoor het de seheepswerf aan het zieht \Yordt 
onttrokken. In het kader van de landsehappelijke inpassing zal dezc singe! van 
opgaande beplanting worden herstcld, waardoor deze afschennende werking ook in 
de tockoll1st ge,Yaarborgd blijft. 

Daarnaast ,,,orden er plaatselijk opstanden van jonge Wilgel1 verwijderd. Deze 
bomen "'orden gecompenseerd in de vorm van een wilgenbos ter hoogte van dp54, 
aansluitcnd op het bestaande wilgenbos nabij de monding van de Donge in de Amer. 
Dit aan te Icggen ,,,ilgenbos vormt een overgang tussen de aan te Icggen plas
draszone (zie par 4.2.16) ell het bestaande wilgcnbos. Landsehappclijk en eeologiseh 
gezicn is de aanleg van een wilgenbos de meest logisehe keuze. 

Nallllll' 
Natuureompensatie is niet aan de orde, omdat cr als gevolg van de dijktechnisehe 
Illaatregelcn geennatuunvaarden pernlanent worden aangetast. Plaatsclijk worden 
,,,c1 enige natllunvaarden aangetast. Hiervoor kUlmen l11itigerende maatregclen (zoals 
het terugbrengen van de toplaag) worden gctroffen, waardoor slcchts sprake is van 
cell tijdelijk effect. 
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Indien dijktaluds ,vorden aangepast, die een potentielc of actucle waardevolle 
vegetatie bezitten, kunnen de cffecten worden gemitigeerd. Deze mitigatie kan 
pIaatsvindell door de toplaag na verbetering van het taIud temg te pIaatsen. Dc 
yegetatie zaI zich bij een daarop aangepast beheer naar verwachting billlen 3 tot 5 
jaar weer kunnen herstellen. Dc aetuele en potentieie vegetatiekundige betekenis van 
de dijktaIuds in het Dongemondgebied is echter minimaal. Dit is met name te wijten 
aan het hoge lutumgchalte van de topIaag van de groene dijken (20 it 26%). am 
s00l1enrijke vegetaties te kunnen ontwikkelcn zal een Iutumgehalte van minder dan 
20 % gerealiseerd moeten worden. Hiervoor moet bij het anverken van de dijken na 
dijkverbetering gekozen worden voor het aanbrengen van ecn zavelige, kalkrijke 
(meer dan 2 %) afdcklaag, die beter geschikt is voor de ontwikkcling van 
waardevollc vcgetaties. Deze ontwikkclingsmaatregcl wordt in de volgende 
paragraaf nader beschoU\\"(1. 

Dc (tijdclijke) effecten op vogcls en amfibiecn kunnen gemitigeerd worden door de 
periode waarin de ,,"erkzaamheden plaatsvinden hierop aan te passen. Effcctcn op de 
migratie van amfibiecn (bijvoorbecld van en naar het gebied Kleine Nieuwe 
Dombosch) kunnen venninderd worden door de uitvoering te laten plaatsvinden 
buiten de peri ode maart/april. Vcrstoring van broedvogels in bijvoorbecld de 
Slikpolder kan voork6men worden door de werkzaamheden pas na het broedseizoen 
te Iatell plaatsvindell. Dit seizoell Iigt met name in de periode maartljulli. In hoeverrc 
dit kan worden gerealiseerd is niet met zekcrheid aan te geven. Een en ander is mede 
afhankelijk van cxternc invloeden op de voortgang van de uitvocring, zoals 
,vcersoll1standighcden en waterstanden. 

eu !luu tit istoric 
Er vindt geen aantasting plaats van cultuurhistorische waarden, zodat wat dit aspect 
betreft gcen compellserende of mitigerende maatregelen aan de orde zijn. Een 
kanttekening die hierbij gemaakt kan worden is dat voor wat betreft de uitvoering 
van de dijkyerbetering in declsectie XII rekening is gehouden met de 
cuItuurhistorische ,,"aarde van F0I1 Lunette. Door de aanlcg van een gemetsclde 
keermuur ,,"ordt het restant van de voonnalige gracht rondom Fort Lunette iets 
verbrecd, \\"aardoor het fort meer in hct water komt liggen. Dit betekent een 
duidelijke verbctering ten opziehte van de huidige situatie, waarbij de teen van de 
Maasd~jk het fort bijna raakt en nog sIcchts een klein ded van de voormalige gracht 
bewaard is gebIc"en. 

WOOIl- ell leefinilicu 
In de ont,yikkcling van de varianten is een aantallocaties naar voren gekol11cn waar 
bebouwing op of tegen de waterkering aan ligt. Bij uitvoering van de 
voorkeursvarianten zal in geen cuke! declsectie de aanwezige bebouwillg worden 
aangetast. Dc bij deze \Vollingen behorende erven en tuinell worden mogelijk in het 
kader van de dijkverbetering (tijdeJijk) aangetast. In het gevaI dat tuinen en erven 
worden aangetast zullen deze in overleg tussen de belanghebbendell en het 
hoogheemraadschap worden gcompenseerd. Aantasting van erven en tuinen kan 
mogclijk optreden in declseetie IX, Nieuw Sandoel. Daamaast zullen de bewoners 
tijdeIijk hinder en overiast ondervinden door de werkzaamheden zelf. Door een goede 
begelciding "an de werkzaall1heden zaI de overlast voor de omgeving tot een 
minimum beperkt bIijven. 
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In Sandoel (declseetie IX) worden twee insteekhavens gehecl en 6611 insteekhaven 
gedecltel~jk gede111pt. Deze insteekhavens hebben een funetie voor de bedrijven 
gevestigd op de pereclen behorende bij de woningen/bedrijfspanden Sandocl 20 en 
40. Dc permanente effeetcn die optreden op de bedrijfsvoering worden gemitigeerd 
door de aanleg van damwanden met laad- en losmogclijkheden tel' hoogte van deze 
bedrijven. 

4.2.1 G Ontwikkelingsmaatregelen 

ARCADIS 

Algemeen 
Naast maatregelcn 0111 de effeeten van dijkverbetering te eompenseren oftc 
mitigerell, kUllnen ook maatregelcn "iOrden getroffen waarmee potentiCle of aetucle 
waarden gerieht kunnen ,vorden ontwikkcld. 

Conform de riehtl~jnen worden in het kader van de dijkverbetering de eeologisehe 
potenties van de Donge en de groene dijken nader bclieht. Dc funetie van bet 
DOllgel11omlgebied als natte eeologisehe verbindingszone wordt in de versehillende 
bcleiclsdoClIl11enten (hoofdstllk 3) beschreven. In het kader van de dijkverbetering 
kan hierbij aangesloten worden, zoals aangegeven in bijvoorbeeld het 
Begrenzillgellplan voor de Westelijke Maasvallei of het Streekplan West-Brabant. 

Dc ontwikkelingsmogelijkheden van de dijken en de buitendijkse gebieden langs de 
Donge "'orden in het onderstaande nader uitgewerkt. 

DUMa/lids 
Uit dc invcntarisatie van de aetuelc vegetatiekundige waarden op de gracne dijken in 
het DOllgcmondgcbied bl~jkt dat de taluds over het algel11een niet van grate actlleic 
ell potenticic betekenis zijn. Deze laaggewaardeerde taluds kunnen echter in het 
kader van de dijkverbetering zodanig worden verbeterd dat meer soortenrijke 
vegetaties tot onl\yikkeling kUl1nel1 komen. Dc lage waardering van de dijktallids is 
met name tel1lg te voeren op het hoge lutumgehalte van de huidige toplaag (20-
26%), waardoor een ollgesehikte uitgangspositie voor de ontwikkeling van 
soortenrijke vegetaties bestaat. 

Dc vegetatiekundige potenties van de dijktaluds kunnen eehter ,vorden verbeterd 
door in het kader van de d~jkverbetering grand te gebruiken met een goede 
uitgangspositie voor de ontwikkcling van diverse vegetatietypen. Bij het ontwikkeJcn 
van deze vegetaties kan gedacht worden aan soortenrijke stroomdal-, kamgras- en 
glanshavervegetaties. Voor de ontwikkcling van deze vegetatietypen moet worden 
gestreefd naal" zandige, kalkrijke taluds met een laag lutlll11gehalte. Daamaast moet 
het organisch stofgehalte laag zijn en dienen onbemeste ol11standigheden te worden 
gecrcccrd. 

Bij het inzaaicn van de dijktaluds moet naast de standaardgrasmcngscls gcbruik 
worclcn gcmaakt van kruiclenrijke mengscls gerieht op de ontwikkeling van de eerder 
gClloemde vegctatictypen. Deze maatregcl is aileen zinvol als ,yordt uitgegaan van 
cell natuurtecbnisch behcer van de taluds. In principe komeH aile groene dijken in bet 
Dongell1ondgcbied \\,aarvan de kkilaag (dcels) wordt vcrvangeH of aangevuld voor 
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dezc maatrcgcl in aanmerking. Het betreft hier de deeIsecties Dombosch, Slikpolder, 
Boterpolder, de Gasthuis\Yaard en de aan te lcggen groene dijk in Nieuw Sandoel. 
Dc plaatsclijke ontwikkcling van de dijktaluds is onder andere afhankelijk van de 
beschikbaarheid "an geschikte grond tijdens de uitvoering. 

Buitendijk" gebied 
Op cen beperkt aantal plaatsen zijn er mogclijkheden voor de ontwikkcling van 
natuurwaarden in het algel11een en de ontwikkeling van een ecologische 
verbindingszone langs de Donge in het bijzonder. Het betreft hier met name een 
aanlal plaatsen langs declsectie XIII, Dombosch. In de overige deelsecties is het door 
de aanwezigheid van bebouwing en/of industrie niet mogclijk (of zinvol) om 
vergaande maatregelen voor natuurontwikkcling te beschouwen. Dc maatregclen in 
declsectie XIII kUl1llen worden gezocht in de plaatselijke ontwikkcling van plas
draszone's aan de buitenteen van de d~jk, confoml het in onderstaand tekstkader 
beschre\'cn streefbecld. 

Streejheeld 
Ilet slredbeeld vnll de knraklerislieke vcgclnlie voor het zoctwnlergetijdellgebied is van waler 
richling Dcver: olllliepe \yalerZOllC met drij vcnde en onclergedokcn waterplanlen waaronder Gele 
plomp ell Rivier/()Jllcinkruid, knlc slikken, biezen- en rietgorzenmet Driekantige bies en 
Mattellbies. III de rietzone komt de zeldzame Spin dotter voor. Natle grienden, mogc1ijk met 
lOlllcrklokje, ell \yilgenvloedbossen compicleren de vegetatiezoncring in het zoctwaterget~idell
gebied. I Iogerop komcn slroOlmuggen ell dijken1l1et waardevolle stroomdalvegetatie voor. 

!Jelen vall dit slreelhecId komell ill het gebied van de Dongemond, ter hoogle van de Slikpolder, 
reeds yoor: \\"ilgenbos en rietlanden. IIet areaal ondiep water, slikken ell biezengorzen is zeer 
beperkt. .luisl deze laalste ecolooplypen z~jll kansrijk te ontwikkc1en indien de Haringvlietsiuizen 
nls slormriocdkering wordcn beheerd. Ook indien dit siuisbeheer niet doorgaat, vormen de 
genocllllic ccoloopl "pcn cell \vaardcvolle aanvulling op de beslnnnde wilgenbosjcs en rietlanden. 

Door het realiscren van cell flauw aflopende oeverstrook kan een gebied wordcn 
gecrecercl dat af\yissclcnd droog en onder water zal staan. Het docl van natuur
ont"'ikkcIing in het gcbied van de Dongel110nd, direct vertaald naar NAP-hoogten, is 
een yergroting van het areaal grondcn met een hoogtcligging tussen 0,8 111 bcneden 
en 0,7 III boven NAP. Vertaald naar terreinhoogten betekent dit cell areaal aan 
gronden tussen de huidige dagclijkse hoogwaterstand en 1,5 111 hier benedcn. Deze 
gronden zullen het groolste cicci van de tijd ondcr water staan. Door de aanlcg van 
cell flauw aflopend talud en cle getijdeslag op de Bergsche Maas zal in deze strook 
een karakteristiekc vegetatie voor het zoetwatergetijdengebied ontstaan24

. Een 
schematische \yeergave van deze karakteristiekc vegctatie is weergcgeven in figuur 
4.20. In het Dongemondgebied komt met name het oevertraject langs het 
inclustricterrein Dombosch (Declsectie XIII) in aarunerking voor llatllurontwikkeling. 

H Ais naast d~ze Illaatregei ook het nJOrgenolllcn bcheer van de I Iaring"lietsluizcn als stonm'locdkcring in 
bcscil()Uwing wonlt gcnolllen kan dit verstrckkendc gevolgen hcbben "oar dc oevers \"an dc Dongclllond, ollldat: 

dc gellliddddc \\aterstanden en de laagwaterstanden ollllaag gaan; 
de gctijdcnslag toe nccmt \'all 0.3 111 in de huidige situatie to! Illeer dan I III bij bchccr van de IIaring\'lictsluizcn 
als stol111l"iocdkering: 
dc stroonlsnelheden zullcn tocnell1cn: 
het areaal onbcgrocid slik en ricUbiezenzonc toe neelllt, indieli hiervoor ruillltc is in het Dllngclllondgebied: 
het dynalliisch cvcllll"icht Yan oelwa[,lag en aanslibbing vcrandelt; 
bUlgS de Bcrgsche illaas cn de i\mcr allcen relaticfgroflllateriaal scdimcntcelt, de lijncre fractic wordt algcr-ocrd 
naar de Noordl.ec. 
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Dc strook aan de oostclijke oever van de Donge wordt daarbij over cell \engte van 
1.100111 (decls) afgegraven, zodat mimte ontstaat voor ondiep water, kale slikken en 
biezenvegetaties. Dc nicuwe oeverstrook wordt in cell flauw aflopend talud 
aangelcgd. Bij aangepast beheer van de Haringvlietsluizell zal de oeverstrook 
afwissclend vrijwcl gehed droog vallen en overstromen. In deze strook zal een 
karakteristieke vegetatie voor bet zoetwatergetijdengebied ontstaan, namelijk cell 
rietgorszone met S pindotters. 

De bl\itenz~ide van het d~jktalud wordt overall:3 tot NAP+ 0,7 111. Dit betekent dat 
de plaatsclijk aanwezige 'berm' in het buitentalud wordt afgegraven tot een 1:3 talud, 
waarbij de benodigde klei-ingraving in het 1:3 talud komt te liggen. Het voorland 
komt in een I: 10 it 1:20 talud te liggen, afllankelijk van de breedte van de aan te 
Icggen plasbenll. Om golfafslag te voorkomen dient de teen van de dijk voldoende 
erosiebestendig te worden aangelegd. Dit kan worden gerealiseerd door de aanleg 
van een vooroeververdediging. Om de ontwikkc1ing van de plas-dras zone in gang te 
zetten zullen oa aanleg van de vooroeververdediging riet- en biezenstekken in de 
vooroever m)rden aangebraeht. Op het buitentalud van de dijk kan waal' Illogclijk op 
dijkflora gerichte spccie gebmikt worden (zie voorgaande paragraaf). Daarnaast 
dient dit gebiednatuurtechnisch beheerd te \yorden. 

Ter hoogte van dpS4 en dpGS zijn een aantal knotwilgen in de oeverzone aamvezig. 
Bij aanlcg van de plas-dras zone blijven deze Wilgen gehandhaafd en vonllen een 
o\'ergangszone naar de aansluitende dijkvakken. Rondom de bestaande Wilgen ter 
hoogte van clpS4 worclen over een lengte van ca. 100 111 Wilgen geplant 0111 een 
goede overgang te erecren tussen de plas-draszone en het bestaande Wilgenbos 
'Dombosch·. Deze aanplant van Wilgen client mede ter compensatie van Wilgen die 
ten gevolge \'an de hoogwatervrijmaking cIders in het Dongemondgebiecl verloren 
gaan. 

Bij aanlcg van de plas-c1raszone aan de oostoever van de Donge zaI cell (tijdelijk) 
baggerspeciedepot van Rijks\',:aterstaat (dp61-dp63) moeten worden opgeruimdl 
gesaneerd. Dc voorgestclde natuurolltwikkcIing past binnen het vigerende beleicl van 
Rijks\\'aterstaat. Dc saneringskosten worden cloor Rijkswaterstaat geclragen en z~jn 
met name afllankclijk van de bodemkwaliteit van de specie. In het kader van het 
ontwerpdijkverbeteringplan is de kwaliteit van de specie nader onderzocht. Dc 
daad\\'erkcIijke inrichting van de plas-draszone wordt gedragen binnen het 
dijkverbeteringsplan. 

4.2.17 Beheersaspecten 

ARCADIS 

Algemeel1 
Dc hoofdfunctie van de \vaterkeringen in het Dongemondgebied is het voorkomen 
van overstromingen b~j hoge waterafvoeren. Naast deze hoofclfunctie kan l11en cell 
aantal nevenfuncties onderscheiden die elk hun eisen stell ell aan de kwaliteit vall de 
c1ijkvegetatie. Tabel4.2 geeft een overzieht van mogelijke nevenfuncties met een 
korte karakteristiek van de bijbehorencle vegetatics. 
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T b 1 2 D"kfi I . a e 4. 1.1 lInetlC III re atle tot d"kb IJI egroellng 
lJijlijllllctie Kelllllerkell diikheKroeiillK 

/ /oojiljilllcfie 
Watcrkering hoge crosicbestendigheid, goede doorwortcIing en geslotcn 

vegctatiebcdckking 

Nel'elljilllcfie 
Landschap opgaande beplanting op of langs dc d~jk 
Natllllr diversiteit, zcldzaamheicl graslandtypcn 
Landbollw hoge grasopbrcngst, gocdc voedingskwalitcit 
13cboU\\ing bctredingstolerant, gazon, tllinfnnctic 

Dc eisen aan de vegetatie kmUlen voor de diverse nevenfuneties overlappend, 
aanvullend, maar ook strijdig zijn. Bij een multifunetioneel dijkbeheer wordt getraeht 
een aantal functies met clkaar te eombineren, waarbij de waterstaatkundige 
hoofdfllnetie het algemene uitgangspunt blijft, dat niet in gevaar mag komen. 

Dit uitgangspunt wordt ondersehreven in de door het Hoogheemraadsehap van West
Brabant vastgestclde beheersvisie l41]. Het belcid van het hoogheemraadsehap is 
gerieht op het erecren van een teehniseh goede dijk die op eenvoudige wijze kan 
worden behcerd en onderhouden. Daarnaast streeft het hoogheemraadsehap voor de 
graene d~jken in het Dongemonclgebied naar een verbreding van de kmin tot 5 m en de 
aanleg van een halfverhard inspeetiepad ten behoeve van regclmatige dijkinspeetie. In 
relatie tot de nevenfuneties van de dijk heeft het hoogheenuaadsehap aangegeven om, 
\Vaar relevant en wensclijk, aan te sluiten bij de versehillende beleidsdoelstellingen 
inzake natuurbehoud en -ontwikkcling. Zo wordt gestreefd naar meer natuurteehniseh 
beheer, waarbij extensief agrariseh medegebmik mogclijk blijft. 

Dc Donge is in het Streekplan Noord-Brabant en het Provineiaal Natuurbeleidsplan 
/91 opgenolllen als natte, eeologisehe verbindingszolle in de groene hoofdstmetuur 
(GHS). Als zoclanig is het beleid van de provineie gerieht op een l11eer op de natuur 
gericht beheer van de clijken, hetgeen kan bijdragen tot de ontwikkcling van een 111eer 
gevarieerde dijkflora. Deze beleidsdoelstellingen worden onder meer ondersehreven 
in de LNC-richtlijn Dijken [10 J van de provincie Noord-Brabant. 

Dc dijkverbeteringsplanllell zulIen door de provilleie uitdmkkclijk beoordecld ,vorden 
op het bellutten van ecologisehe ontwikkclingsl11ogelijkheden. 

Een kanttekening die hierbij moet worden gemaakt is dat de eeologisehe 
ontwikkelingsmogclijkheden voor het Dongemondgebied als gehecl, beperkt zijn. Dc 
waterkeringen in het Dongemondgebied liggen voor een groot deel in het bebouwde 
gebied en zijn slechts op een aantal plaatsen uitgevoerd als groene dijk. Het erecren 
van cell droge. doorgaande eeologische verbindingszone moet dan ook niet als 
realiseerbaar worden besehouwd. In het Dongemondgebied kunnen de aamvezige 
groene d~jken eehter zodanig worden verbeterd dat er zieh bepaalde vegetatietypen 
kunnell vestigen en ontwikkelcn. Hierdoor neemt de ecologische kwaliteit en de 
'verbinclings-kwaliteit' van het Dongemondgebied enigszins toe. 

Concluclerend kan men stell en dat aIleen de groene dijken in het Dongemondgebied 
cle mogclijkheicl bieclen om naast de hoofdfunetie als waterkering de functie natutll' te 
clragell. Het betreft hier met name de dijken in de Slikpolder en Dombosch. 
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Daarnaast zijn ook de groene dijken in de Gasthuiswaard, BoterpoIder, (een ded van 
de nieuw aan te leggen groelle dijk in) Nieuw SandocI en de WestpoIder in principe 
geschikt om de nevenflll1ctie natuur te dragen. Voor deze drie laatst gel10emde traces 
dient de kanttekel1ing te worden gemaakt dat zij voor het overgrote deel in bebollwd 
gebied Iiggen, waardoor de nevenfunctie natuur mogeIijk niet ten volle lIitgeJ1ut kan 
worden. 

In de beheersvisie van het Hoogheemraadschap van West-Brabant [41 J zijn voor het 
Dongell1onclgebied een aantaI groene dijktrajecten met de gewenste beheersvonn 
aangegeven. Voor deze groene dijktrajecten zijn nevenfuncties toegekend die 
sall1enhangen met bestell1111ingen die door andere overheden aan de dijken en/of 
naastgelegen gebieclen zijn gegeven. In relatie tot deze nevenn1l1ctics wordt 
aangeslotell bij de verschillende beleidsdoelstellingen inzake natuurbehoud en 
-ontwikkcling. In tabel 4.3 zijn de nevenfuncties voor de verschillende dijktrajecten 
aangegevell alsmede de te kiezen beheersvorm. 

Tabel 4 3' Dijktrajecten llevennll1ctie en behcersvoml , 
Dijlitl'llject Nel'e1l!1I1Ict;e lJelteersl'llf11l 

Slikpolucl' (dcdscctic VlJ) nutum llutllurlL:clmisch beheer 

Dombosch (ucelscclic Xli) bllitentailld: natuur buitcntaillu inc!. kruin: 
nutllurtechnisch beheer 

bilUlCntallld: landbonw binnentalud: aangepasl agrarisch 
beheer 

Uastitllismwl'u (dcdsectic L'C) natulll' natuurtcclUlisch behecr 

NieU\\' Salldod (dcc1sectie IX) industrie, won en, natuurteclmisch beheer 
transport 

13otcrpoldcl' (dec1scctie (X) indllstrie, \\'onen, nutuurtcchnisch behcer 
transport 

Dc graene dijkell in het Dongell1ondgebied worden na dijkverbetering natuur
technisch of aangepast agrarisch beheerd. Met beide beheersvormen wordt voIdaan 
aan de \"aterstaatkundige eisen conform de richtlijnen uit de TAW. Het 
natUlII technische ell aangepast agrarisch beheer kan bestaan uit de volgende vormen: 

NatlluT'tedlllisch heheer 
• /I1aoien en a/iJoeren: een of enkcle mal en per seizoen worelt het dijktaIud 

gemaaid ell \Yordt het maaiscl afgevoerd. Er wordt nict bel11est: 

• !l1ooien in combinofie /lief beweiden: afhankclijk van de situatie en de wensen 
van de gcbruikcr worelt het weilanel in het voorjaar of gcmaaid en afgevoerd of 
be\\'eid met schapen ofjongvee, waama in het najaar het beheer juist anelersom 
pIaalsvindt; 

• Periodieke bell'eidillg: hierbij worden de perioden en het aantal diercn afgcstemd 
op de te ontwikkelcn natuurpotenties. 

Bij natuurtechnisch beheer dient het tijdstip van onderhouds\\'erkzaamheden wei 
afgestemd tc zijn op de bIoei en zaadzetting van de beIangrijkste aallwezige 
graslallelsoorten. 
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• Periudiek bell'eiden: hicrbij valt tc dcnkcn aan bijvoorbccld 3 maal 4 wcken per 
seizoen be\veiden met sehapen of jongvee in cen relatief hoge veebezctting per 
ha. Hierbij wordt het weiland nict bemest; 

• Conlin/{ bel1'eiden: hierbij valt te denken aan bewciding met schapcn of jongvee 
gcdurcnde het gehele groeiseizoen in een relatief lage vcebczctting per ha. Hierbij 
wordt het weiland niet bcmcst. 

In de reeentelijk vastgestelde behecrsvisie van het hoogheemraadschap is aangegcven 
dat bewciding Illet grootvee na dijkverbetcring niet langcr wordt toegestaan. Dc 
afgelopen jaren is er onderzoek gcdaan naar de erosiebestendigheid van d~jken in 
relatie tot het gevoerde behcer en onderhoud. Uit dit onderzoek van de Technische 
Adviescommissie voor de Waterkeringen is gebleken dat koeien en paarden door met 
name hun hoge hoefdruk ongesehikt zijn voor bewciding. Ze veltrappen de toplaag 
van het talud. Daarnaast leidt intcnsievc beweiding tot ecn soortenanne vegetatic met 
een slechte doonvorteling van de toplaag. Het onderzoek van de TAW heeft 
aangetoond dat de bvaliteit van de grasmat in hogc mate bijdraagt aan de 
erosiebestendigheid van de dijk: Een goede grasmat levert een .bijdrage aan de sterkte 
van de dijk die groter is dan de bijdrage die door de klci-ondergrond wordt gelcvcrd. 
Dc doonvarteling van de bodem is hierbij de meest bepaknde factor. Dc wortelmat 
voorkomt uilspocling van gronddecItjes waardoor de erosiebestendigheid toeneemt. 
Dc dichtheid van \\orlels is het grootst indien bemesting aehtenvege blijft, waarbij 
het beste resultaat wordt gcIeverd door het tweemaal per jaar maaien en afvoeren 
van het maaiscl. 

Het bovenslaande impliceert dat aileen extensieve vonnen van agrarisch gebruik 
mogelijk zijn, wat overecnkomt met beheersvormen die ideaal zijn vanuit 
\vaterstaatkundig en natuUltechnisch oogpunt. 

In de huidige situatie worden de dijken verpacht voor be\veiding. Na voltooiing van 
de dijkverbeteringswerkzaamheden zullen deze pachtovereenkol11sten niet op de 
hllidige wijze worden voortgezet. Na aft'onding van de dijkverbeterings\\'erkzaam
heden zal in overleg met de toekomstige gebruikers worden vastgestcld welke vorm 
van natuurteehnisch of aangepast agrarisch beheer per dijktraject \vordt ingevoerd. 
Voor het d~iktrac6 bij Dombosch (declseetie XIII) is de beheersvorm reeds 
vastgesteld. Dc aanleg van een plas-draszone aan de teen van de dijk met een 
ecologische gradient van nat naar droog, maakt dat deze vom1 van natllUf
onl\vikkcling optimaal ingezet kan worden als gekozen wordt voor maaien en 
afyoeren van het maaisel. In deelsectie XIII wordt deze beheersvorm uitgevoerd voor 
het buitentalud en de kruin van de dijk. 

4.3 DijkverbcteringsaIternatieven 

ARCADIS 

A IgemcclI 
In dcze paragraaf zijn dijkvcrbcteringsaltematieven samcngestcld voar het 
Dongclllondgebied als gehecl door het aan clkaar koppclcn van varianten voor de 
vcrschillcnclc dcclscctics (zie paragraaf 4.2). Dc dijkverbctcringsaItcrnaticvcn 
bestaan elliS uit een 'kelling' yan varianten voor het gchelc gebicd. Dc varianten zijn 
zodanig op clkaar afgeslemd dat cen consistent altematicf ontstaat. 
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In paragraaf 4.2 is reeds gebIckcn dat de recie mogelijkheden voor dijkverbetering in 
het Dongemondgebied zcer bepcrkt zijn. Per deelsectie of dijkgcdeelte moet worden 
gcconcludeerd dat er slcchts cell variant redelijkerwijs in beschouwing kan "'orden 
genomen. Dc mogelijkheden zijn beperkt doordat elke declsectie specifieke 
omstandigheden heeft, zoals bebouwing en bedrijvigheid bilillen- en buitendijks, 
natuUlwaarden, de aanwezigheid van cultuurhistorische elcmenten of de eisen die 
\vorden gestcld aan het bergend en afvoerend vennogen van de Donge. Dc 
mogclijkheden 0111 verschillendc alternatieven te ontwikkclen zijn dus beperkt. 

Conform de richtlijllen [38J z~jn de 1l10gclijkheden onderzocht 0111 naast het 
voorkeursalternatiefeen Meesf Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)25 te 
ontwikkelen. Het voorkeursaltematief is samcngcsteld uit de varianten die de 
voorkeur hebben van de initiatiefnemer (Hoogheemraadschap van West-Brabant) en 
breed worden gedragen binnen de Stuurgroep. Het MMA is het alternatief waarbij 
de best bestaande mogcl~jkJleden ter beschenning van het milieu in brede zin worden 
toegcpasL uiteraard binnen de gcldende veiligheidseisen. Het voorkeursalternatief 
dient als basis voor de uitwerking van de dijkverbetering in het ontwerp
d~jkverbeteringsplan. 

In het voorkelll'sa/ternatie/zijn -naast de dijktechnische maatregclen- aanvullendc 
maatregelcn opgenolllell op het gebied van mitigatie en compensatie en maatregc\en 
tell aanzien van beheer en natuurontwikkcling, zoals beschreven in paragraaf 4.2.15 
tot en met 4.2.17. Het voorkeursalternatief is daardoor zodanig geoptimaliseerd dat 
het voor het milieu zo min mogclijk negatieve en zoveclmogclijk positieve cffecten 
zal oplcverell. Met name de ontwikkclings- en beheersmaatregelcn hebben een 
positief effect op de natuurwaarden in het Dongemondgebied. Door de voorgestc\de 
maatregclcn \\"orden bijvoorbeeld \vaardevolle dijkvegetaties ontwikkcld met een 
daarvoor karakteristieke fauna. Daarnaast geeft de voorgestclde buitendijkse 
ont\yikkcling van een plas-c1raszone langs de oostoever van de Donge een bclangrijk 
positief effect. Enerzijds als de invulling van de functie van de Donge als natte 
ccologische verbinclingszone, maar anderzijds ook als natuurontwikkelingsgebied 
voor het Dongemondgebied zclf. In de voorgestelde plas-dras zone zal ecn 
karakteristieke vcgetatie voor het zoetwatergetijdengebied ontstaan met een daarvoor 
karakteristickc fauna. 

Uit de besehrijving van uc huidige situatie en autonome ontwikkeling in hoofdstuk 5 
en de effectbeschrijving in hoofdstuk 6 blijkt dat er slcchts op een beperkt aantal 
plaatsen bijzondere waarden in het Dongcll1olldgebied aanwezig zijn ell dat deze 
door de dijkvcrbeterillgsmaatregelcn in het voorkeursalternatief niet worden 
aangetast. Er tredell slcchts minimalc (milieu-)effectcn op. Ook voor \vat betreft de 
toetsing aan de visie, het programma van eisen in hoofdstuk 7 blijkt dat het 
voorkeursalternatief aan vrijwcl aile aandachtspunten vergaand tegemoet komt. 

2< J )aarnaast lIloel ill hcl kader vall CCllnl.c.r.-procculIre oYer het algemecn ook eell zogcllaamd IJlliailemati(?{\yonlcn 
bcschollml. ,\aarbij de sitllalie beschrcycn wordt als dc yoorgenolllcn dUkverbctcring niet rlaatsyindl. Conforlll de 
Richllijncn "001' dillllER dient het nliiallernalie[als een niet realistisch altcrnatiefte worden beschollwd. olllllat Illet 
lIit"ocrillg "all dil alkrnalic[ ue doclslelling van het projcct (voldoen aan dc eiscil tell aanzicn van "ciligl;ciu) !lie[ kan 
\HlIdell gcrealiseenl. lId lIula!tcrnatic[wonlt om ueze reden !liet lIitgcwcrkt. 
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Op grond van het bovenstaande kan men stellen dat bij de onhvikkeling van de 
verschillende varianten en het voorkeursaItematief zoals beschreven in paragraaf 4.2 
en 4.3 het dijkont\verp zodanig is geoptimaliseerd en uitgewerkt dat eennadere 
definitie van het MMA niet zinvol iS26

. Dc best bestaande mogeIijkheden voor de 
besehell11ing van het milieu komen al bij het voorkeuraItematief tot hun reeht. Daar 
komt bij dat de milieusituatie bij het voorkeursaltematiefwordt verbeterd door de 
geplande natuurontwikkelings- en beheersmaatregclen. Deze maatregclen komen 
vergaand tegemoet aan de eisen uit de richtlijnen op het gebied van behoud en 
ontwikkcling van LNC-waarden. Een verdere optimalisatie is in het kader van het 
dijkverbeteringsplan niet mogclijk. Om deze reden is voor wat betreft de 
dijktechnische maatregclen geen aanleiding om een MMA te definicren dat afwijkt 
van het voorkeursaltematief. In deze ProjectnotaiMER is daarom afgezien van de 
uit\"erking van een MMA. 

Voorkeursalternatief (en MMA) 

Het voorkeursalternatief (en MMA) is het dijkverbeteringsaIternatief dat de voorkeur 
heen van de initiaticfncmer en de Stuurgrocp. Uitgaande van de veilighcidseiscn is 
elit altcrnaticf er op gericht dc bclangrijkste bestaanele waarden en functies langs de 
dijk \Vaar mogelijk te ontzien en te ontwikkelcn. Bij de samenstelling van dit 
altcrnatief is uitgcgaan van ele varianten die in paragraaf 4.2 z~jn gcscIccteerd als 
rcelclijkcn\'~js in bcschOlming te nemen varianten. Deze varianten zijn \veergegeven 
in tabcl4.1. 

Bij de ontwikkeling van de verschillcnde varianten in hoofdstuk 4 is reeds aanelacht 
bestccd aan ele onderlinge koppcling van de verschillende varianten in een eleelsectie 
en de declsecties onderling. Daarnaast is ook aandacht besteed aan de aansluiting op 
de verschillende aangrenzcnde dijkvakken op de west- en oostoever van de Donge. 
Door eleze aanpak \Vordt een goede aansluiting gegarandeerd tussen de verschillencle 
deelsecties en resulteert het voorkeursalternaticf (en MMA) in een integraal 
consistent clijkonlwerp. In bijlage 3 van het bijlagerapport zijn voor ecn aantal 
eleclsecties visualisaties van de huidige situatie en de situatie lla dijkverbetering 
opgenomen. 

In het voorkeursalternalief (en MMA) zijn naast mitigerende en compenserende 
maatregeJcn ook natuurontwikkeIings- en beheersmaatregelcn opgenomen (zic 
paragraaf 4.2.15 tot en met 4.2.17). 

Met betrekking tot de buitendijkse ontwikkelingsmaatregelcn in declseetie XIII 
(Domboseh) kan het voorkeursaIternatief(en MMA) als voigt \vorden gedefinieerd: 

ontH'ikkeling van eell plas-draszone van dp54 tof en met (ljJ64. Dit betekent dat 
de gehele oeverstrook langs de oostzijde van de Donge over een lengte van circa 
1.100 III tot plas-draszolle wordt ontwikkeld, cOil/arm paragra(!l.f..2.16. 

26 Tijdclls het opstellen \'an de Projectnotai1\IER is gewerkt met een MMI\, waarbij dc gehclc ])ollgc-oc\"cr was 
bcstcllId YO or (Ie ollt\\'ikkelillg Yan ecn plas-draszone. lIet hooghccmraadschap en de stllurgrocp hcbbcll bcslotcn om 
dit ollticl'(kcl illtegl'aal in olltwcl'p-dijb'cl'betcrillgsplan op te ncmcn, waardoor het Yoorkcursalternaticftcwlls als 
1\11\11\ kan \\oni.:n beschollwd. 
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Met belrekking tot de ontwikkclingsmaatregclcn voor de taluds van de grocne dijken 
in het Dongelllondgebied kan worden gcstclcl dat ecn aantaI groene dijken waarvan 
de kIcilaag \vordt vervangen of aangevuld voor natuurontwikkcling in aanmerking 
komt. Dc maatregclen in het voorkeursaltematief (en MMA) worden aIs voigt 
gedcfinicerd: 

een gUIIsfige llifgangsposifie voor de ontwikkeling van soorfenrijke vegefafies 
wordf gerealiseerd door hef aanbrengen van een geschikfe, scl1m/ere fop/aag op 
hef billnenfa/ud en kruin van de dijk in deeisecfie XIII, Dombosch (dp54-dp67) 
en op her bil1nenfa/lld van de dijk in deeisecfies VII, Slikpolder (dp46-dp53). 
Daarnaasf worden ook de dijken in deelsecfie IX, Niellw Sandoel (dpJ03-J04 en 
cljJ95-96), deelsecfie X, Boferpolder (dp84-dp9J) voorzien van een geschikfe, 
schrale foplaag 

Met bctrekking tot de beheersmaatregelcn van de groene dijkcl1 kan het voorkeurs
alternatief (Cll MMA) als voigt wordell gedefinieerd: 

hef groofsfe deel vall de groene dijken il1 hef DongelJ1011dgebied wordf na 
dijkverbefering nafllllrfechnisch beheerd. Hef befreff hier de Boterpolderdijk 
(dee/secfie ./\'j. de Gasf/Juislt'aard en de niellwe dijk ill Sandoel (dee/secfie IX) el1 
op de d!jk roml de Slikpo/der (deelsecfie Vll. Daamaasf zal ook hef bllifenfalud 
en de kruin vall de d!jk rond Dombosch (deelsecfie XIII) nafltllrfechnisch 

It'orden beheerd. 

Ui tvoeringsaspecten 

Urolldverzetll'erkzaal1lltedell 
Dc llitvocring van de verbeteringswerkzaamheden gaat plaatseIijk gcpaard met het 
clccIs ontgraven van de hllidigc clijk ell bet aanbrengen van bennen. Dc ontgraven 
grond \vordt l~jdelijk in depot gezet binnen het wcrk en na het aanbrengen van de 
bcnodigde klci terllggebracht op het taille! ell de bennen. Dit Iaatste betekcnt dat de 
aanwczige vegetaties op e!e d~jktaluds verlorcn gaan. Op een aantaI e!ijktrajecten is 
gekozcn voor het aanbrengen van een toplaag die gesehikt is voor het ont\vikkelcn 
van soortenr~jke vegetaties (zie paragraaf 4.2.15 en 4.2.16). Bij de afwcrking van 
dcze dijktaluds \\'ordt gcstreefcl mar het aanbrengen van cell voldoende dikkc toplaag 
Olll de ont\\'ikkeling van deze vegetatietypen te maximaliserel1. 
Voor dezc maatregeIcn is mar venvachting binnen hct project zcIf onvoldoende 
gcschikte grand \Vinbaar. Dc voor hct project benodigde grond zal voor het grootste 
decI van buiten het project moeten worden aangevoerd. 

Uitl'oerif1g vall civieltecllllische c(}l1strllcties 
In eCIl groot aantal dcclsecties zullen bijzondere constntcties \Vorden toegepast. In de 
ycrschillende declsecties worden damwandconstntcties aangcbracht die, in verb and 
met aall\Yezigc kabcIs en Ieiclingen en/ofbebouwing, trillingsvrij \Vorden 
aangebracht. Door dczc werkwijze is geen schade aan aal1\\'ezige gebouwen te 
vefwaehten. Voor aanvang van de (hei)werkzaamheden zal der situatie ter plaatse 
"'orden opgcnolllell ell vastgelcgd. 

III de Projectnota/MER is cen effcctbcschrijving uitgevocrd op grond van cen zo 
con erect mogclijke uitwerking van de altematieven. In de bestcksfasc is het mogclijk 
dat in cell aantal situaties een nader detailontwerp noodzakelijk is. Dcze nadcrc 
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uitwcrking heeft geen ingrijpende gevolgen voor de beschrijving van de l11ilieu
effeeten van de dijkverbetering. 

Verof1treif1igde specie 
Bij de \\'erkzaamheden met betrckking tot de dijkverbetering en de voorgestelde 
oeverollt wikkeling bij DOl11boseh kan mogelijk verontreinigde specie vrijkol11en. 
Afhankel~ik van de verontreinigingsgraad mag deze specie niet in de nieuwe dijk of 
eldcrs als b0l1\\111ateriaal gebmikt worden. Een punt van aandacht hierbij is het 
(t~idelijke) baggcrspeciedcpot van Rijkswaterstaat. Dit depot ligt over een lcngte van 
circa 400 m tegcn de oever van de Donge (dp61-dp64). De kwaliteit van de specie 
valt waarschijnlijk binnen categoric 1 of 2. Dc kosten voor het saneren van dit depot 
worden gedragen door Rijkswaterstaat en vallen niet birulen het kader van 
dijkverbetering. Dc specie zal conform de geldende richtlijnen worden afgevoerd. 

In hct kader van het olll\',erp-d~ikverbeteringsplan is een bodemonderzoek 
uitgevocrd, \"aarbij dc (water)bodemkwaliteit in het Dongemondgebied nader is 
onderzocht. 

/limIer I'O(JI' de ol11gerif1g 
Het uitvoercn van de vcrbeteringswcrkzaamheden gaat uiteraard niet ongemcrkt 
voorbij aan de aal1\voncnden. Door een goede begcleidillg van hct \vcrk zal het 
hoogheemraadschap er echter alles aan docn de overlast voor de omgeving tot een 
minimum te bcperkcn. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zullen bestekken 
worden opgesteld, waarin ook kadel's voor toegestane geluidsoverlast en 
milieukundige aspecten zijn aangegeven. Voor de aan- en afvoer van bouwstoffen en 
matcrieel zalmet de gemeente worden overlcgd. Getraeht zal worden de 
transportroutcs door de bebouwde kom zovecI mogelijk te minimaliseren. Tijdens de 
uitvoering zal de d~ik bereikbaar blijven voor bestel11mingsverkecr. 

Fasering l'al1 !tel werlf 
IVlct de uitvoering van dc feitelijke werkzaamheden wordt gestalt in 1999. Het 
Dongemondgcbicd zal volgens planning eind 2000 aan de gcstelde veiligheidseisen 
voldocll. 

Voordat dc \\crkzaamheden kUlUlcn bcginncn, zal het Hoogheemraadsehap van 
West-Brabant uiteraard de grondverwerving ter hand nemen cn met aile 
grondeigcnarcn cn bclanghebbenden op en langs de dijk afspraken maken over de 
eventuelc aankoop van gronden en schaderegelingen met betrekking tot het gebmik 
van de grondcn t~idens dc llitvoering van het project. 

Ovcrlcg mct dc nlltsbedr~jven zal worden gevoerd om tijdig afspraken te maken over 
noodzakel~ike verleggingen van kabels en lcidingcn. Tijdens de inventarisatie van de 
aall\\'ezige kabels cn lcidingen is geblcken dat er in de nabijhcid van het dijktrac6 een 
groot aantal knelpuntell voor wat betreft dcze kabcls en lcidingen aanwezig zijn. 
Deze knclpuntcn worden in het ont\verp-dijkverbeteringsplan nader llitge\\erkt. 
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5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

5.1 Algcmcen 

ARCADIS 

In c1it hoofdstuk is de huidige situatie en de autonome onhvikkcling van het 
Dongemonclgebied beschreven ten aanzien van de volgcnde aspecten: 

• geomorfologic, bodel11 en water; 

• landschap; 

• natuur; 
• cuItuurhistorie; 
• woon- en leefmilieu; 
• overige aspecten. 

In de paragraaf 'Overige aspecten' ,vordt onder andere ingegaan op aspecten zoals 
verkeer, infrastructuur en economic. 

Dc bestaande situatie is beschreven voor zover deze door de dijkverbetering wordt 
bei'nvloed en client als referentie voor de beoordeling van de (milieu-)effecten van c1e 
dijkverbeteringsalternatieven. Dit betekent dat de cffecten van de dijkverbeterings
aIternatieven worden besehreven aan de hand van de veranderingen ten opzichte van 
de huidige situatie. Het detailniveau van de beschrijving van de huidigc situatie is 
daarom afgcstel11d op het bel10digde detailniveau van de effectbeschrijving in 
hoofclstuk 6. 

I let bovenstaancle geldt ook voor de auton01l1e ontwikkeling in het gebiecl. Hiermee 
wortit de toekol11stige ontwikkcling zonder dijkverbetering bedoeld, die ontstaat door 
ingrepen als gevolg van vastgestcld bcleid (zie hoofdstuk 3). Door rekening te 
houden met deze al vaststaandc ontwikkelingen ontstaat een zuiver becld van de 
(miliell-)effecten van de dijkverbeteringsalternatieven. Bij de beschrijving van de 
Ialldschappcl~jke, natllllr- en cultuurhistorische aspecten is aangesloten bij de 
handreiking "lnventarisatie en waardering LNC-aspectcn" van de Teehnische 
Advieseolllmissie voor de Waterkeringcn [33]. De beschrijving richt zich op de 
volgende c1rie nivcaus: 

• besehrijving van de regionale context; 
• beschrijving van de direete omgeving; 
• beschrijving van c1e dijk zelf. 
Vamvege de overzichtelijkheid zijn de 'directe omgeving' en 'de d~jk zelf in deze 
Projeelnota/MER in onderlinge samenhang bcschrevcn. Dc hicrvoor genoel11de 
indcling is, waar relevant, ook bij andere aspecten gehanteerd. 

Het aspect 'Geoll10rfologie, bodem en water' is besehreven in paragraaf 5 .2. Dc 
LNC-aspeeten zijn beschreven in paragraaf 5.3 tot en met 5.5. Op het aspect 'Woon
en IeeCmilieu' ,,,ordt ingegaan in paragraaf 5.6. De 'Overige aspecten' worden 
besehreven in paragrafen 5.7.1 tot en met 5.7.4. In bijlage 1 van het bijlagerapport is 
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per aspect cell gedetailleerd overzicht opgenomen van waardevolle elcmenten en 
aandachtspullten. 

Geomorfoiogie, bodem en water 

Huidige situatie 

A) Regionale conte.xt 
Het Dongel11ondgebied hceft zich deze eeuw sterk ontwikkeld door de gunstige 
ligging aan het water. Industriclc activiteiten, stedelijke bebouwing en intensief 
agrarisch grondgebmik kenmerken het gebied. Dc Donge zclf is in de loop van de 
tijd ook sterk veranderd. Kanalisatie, rivierregulatie, afname van get~jde-invloed, 
hebben samen met slcchte waterkwaliteit ervoor gezorgd dat het oorspronkelijke 
karaktcr van de Donge is aangetast. Dit heeft zijn weerslag op de bodemkundige en 
hydrologische aspecten in het gebied. 

Dc Donge stroomt tussen twce hoger gelcgen zandruggel1 (zanddonken) waarop de 
kernell van Geertl1lidenberg en Raamsdonk zijl1 ontstaan. Dc lager gclegen gebieden 
bestaan bodemkundig gezien uit zec- en rivierklci. De pleistocene afzettingen in de 
diepere ondergrond van het Dongemondgebied behoren tot de Formatie van 
Duinkerkell en de Fonnatie van Calais. Afzettingen van deze formaties bestaan uit 
zeeklcL veen en dekzand. Deze afzettingen zijn vaak heterogeen van samel1stelling en 
lopen vaak op korte afstand in clkaar over. 

Dc holocene afzetlingen in het Dongel11ondgebied, die direct onder het maaivcld 
liggen, behoren tot de Fonnatie van Twente, de Westland Fonnatie en de Betuwe 
Formatie. Afzettingen van deze fonnaties bestaan uit zavel, zware klci, veen en 
zand. Ook deze afzettingen zijn vaak hcterogeen van samenstelling en lopen vaak op 
korte afstand in cJkaar over. Dc zee- en rivierklciafzettingen aan \veerszijden van de 
Donge, die in het holoeeen zijn afgezet, vormen een afdekkend pakket met een dikte 
van 2 it 3 meter waaronder het eerste watervoerend pakket ligt [341. Dc rivier de 
Donge staat decls direct in verbillding met het eerste watervoercnd pakket. Voor hct 
o\"erige dcel bevindt zieh tusscn het eerste watervoercnd pakkct en de bedding van de 
Donge een slecht doorlatende bag met eell dikte van ongcveer I meter. Dc peil
dYllamiek van de Donge ",ordt be'invloed door de afvoer en de (gedempte) 
gctijde\yerking van de Bergsche Maas en door fluctuaties in afvoeren vanuit het 
achterland. 

Door de oorspronkelijke getijdenwerking zijn met name langs de Bergsche Maas 
geomorfologisch waardevolle bllitcndijkse aanwassen ontstaan. Door de afsllliting 
van het Haringvliet is de get~idenwerking sterk venllinderd. Momentecl is cell 
getijdcnvcrsehil van ongeveer 35 cm aanwezig. 

lJ) De dij/i Of' /olw((1 niveau ell de dijk ze(( 
Aatdklilldige 11'(/orden 

Ongestoorde bodems en geoll1orfologisch waardevolle gebicden komen binncll het 
invlocdsgebied van de clijkverbctcring Iliet mecr voor. Wcl zijn in de Dongcmonding 
een aantal aallwassen aamvezig die gcomorfologisch van bclang zijn. 
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Aan de hele oostkant, van de Polder van Allard tot en met Dombosch, komt 
binnendijks kwel voor. Deze kwel is slechts globaal vast te stell en, waardoor [35 J op 
lokaal niveau geen uitsprakel1 gedaan kUlU1en worden over het voorkomen van kwel. 
Aan de westkant van de Donge komt ter hoogte van de Slikpolder en de Rivierkade 
langs de bilU1enteen van de dijk kwel voor. Over de gehcle lengte is hier een 
k\yelsloot aan\\'ezig. Daal'naast treedt ook kwel op in enkele braakliggende perceIen 
bij deelsectie XIII (Dombosch). 

Bodem- en waferlDvalifeit 
Door het intensieve indllstriclc en stedelijke grondgebruik komen naar venvachting 
veel bodemverontreinigingslocaties voor. Dit kan de kwaliteit van het grond- en 
oppen1lakte\vater ter plaatse negatief bei'nvloeden. 

Aan de westkant van de Donge bevinden zich voornamelijk bllitendijks indllstriCle 
cOl11plexen met mogelijke bodel1lverontreinigingslocaties. Het gaat hierbij om de 
Noordelijke Donged~jk (dp I 6-23), Dongccentrale (dp23-25), het voonnalig 
spoorwcgemplacement van de Ncderlandse Spoonvegen bij de Spoorhaven (dp33-
38), scheeps\\'ervcn en de jachthavenlangs de Rivierkade (dp41-43 en dp44-48) en 
gcdeeItelijk bllitendijks bij de Slikpolder ter hoogte van de scheeps\yerf(dp47-48). 
Dc Illeeste bodemvcrontrcinigingsloeaties zijn inmiddels onderzocht en aangetoond. 
Aan de oostkant van de Donge bevinden zich, zowel binnen- als buitendijks, 
scheeps- en jaehtbouwbedrijven. In Nieuw Sandoel (dp91-1 04) zijn binnen- en 
buitcndijks verdachte bodemverontreinigingslocaties aanwezig. Ook in de Boter- en 
Westpolder (dp75-85), onder andere bij de gemeentelijke jachthaven, komen 
binnendijks mogclijke bodenwerontreinigingsloeaties voor. 

Door de open verbincling met de Bergsche Maas komt de waterkwaliteit van de 
Donge, het Noorcler- en ZlIidergat grotendeels overeen met de Bergsehe Maas. Dc 
rioolwaterzuiveringsinstallatie Dongemondloost het effluent direct op het 
Wilhelminakanaal en clerhalve indirect op het oppervlaktewater van de Donge. Deze 
situatie is verbetercl door de aanIeg van de Kanaaltak naar de Amer, waardoor het 
Wilhelminakanaal in open verbinding staat met de Amer. 

Samen met cle lozingen van de buitendijkse industriecn clragen de effluentlozingen bij 
aan een matige tot sIechte kwaliteit van het oppervlaktewater (en waterbodem) van 
de Donge en het Noorder- en Zuidergat. Daarnaast wordt de sIechte kwaliteit 
veroorzaakt cloor ongezuiverde lozingen van de (leder)industrie in het verlcden. In 
mindere mate wordt de slcchte kwaliteit veroorzaakt door terugstroom van het water 
van cle Bergsche Maas. Zmvcl in het stedclijk gebicd van Geertruidenberg als in 
Raamsdonksvcer liggen veel riooloverstorten. Dc riooloverstorten dragen bij aan een 
verslcchtering van het "stedclijk" oppervlaktewater in het binnend~jks gebied, met 
uitzonc\ering van de Slikpolder aan de westkant en cen gedeclte van Domboseh aan 
de oostkant. 

Autollomc outwikkcling 

Indicn Rijks\yaterstaat besluit om de Haringvlietsluizen om te vormen tot 
stormvloedkcring zal de getijdewerking toe nemen met meer dan I meter. Hicrcloor 
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zuIIen hydro- en morfodynamische rivierproccssen weer gaan toenemen in het 
Dongel11ondgebied. Als gevolg hiervan zullen geomorfologische waarden in de 
uitcnvaarden mogclijk gaan toenemen. Deze toename in waarden zal zich met name 
manifesterell in de vornl van bodemaanwas in hct buitendijks gebied. 

5.3 Landschap 

5.3.1 

ARCADIS 

Onder landschap wordt verstaan 'de waarneembare ruimtclijke verschijningsvonn 
van het aardoppervlak, die het gevolg is van de wisselwerking tussen de faetoren 
relief, bodem, water, klil11aat, flora, fauna cnl11cnselijk handclen'. 

Bij de beschrijving van het aspect landschap is gekozen voor een visuecl-ruil11tclijkc 
benadcring aan de hand van ccn aantal waarderingsaspectcn. Dc langs het dijkvak 
aanwezige landschapselcmentel1 kunnen door de waarderingsaspecten 'sal11enhang' 
en 'afleesbaarheid' worden gekarakteriseerd. 

Onder het aspect 'samenhang' wordt verstaan samenhang of juist contrast tussell 
elcmenten (bij"oorbecld beplanting) en patronen (bijvoorbecld verkavcling) 
onderling ell Illet de dijk. Ook samenhang of contrast tussen vormen (bijvoorbecld 
oe"cnval) en funclies (bijvoorbecld natuur) en visuele rc1aties spelcn een rol. 
Daarnaast speelt de binnendijkse en buitendijkse variatie van het landschap een rol. 
Dc afwisseling van beclden kan het landschap waardevolmaken. 

Voor de belcving van het landschap zijn dc 'ajleesbaarheid'van de ontstaans
geschiedenis van ellltuur- en natuurclementen en -systemen bc1angrijk. Dc steilheid 
van de talllds en de belcving van de sClllptuur (vonn/silhouet) van de waterkering 
zijn daarbij belangrijk 

Huidige situatie 

A) Regiol1a/e context 
Het Dongelllondgebied is klcinschalig en wonlt gckel1merkt door een stcrke 
ruimtelijke variatie, oncler andere vanwege het wisselcnde grondgebruik aan 
\ycerszUdcl1 van de oorspronkelijke waterkeringen (industrie, agrarisch, stedelijke 
bebouwing, rccreatie, natuur). Hierdoor vonnt het landschap in het 
Dongemondgebied geen eenheid. Door de diffuse ruimtclijke opbouw is er Jangs 
beide z~jden van de Donge geen sprake van een min of meer continu 
rivierdijklandschap met bijbehorcnde landschappelijke waarden. 

Het gebied is onder te verdelcn in drie gebieden die een verschillende problematiek 
en cOl11plcxiteit hebben: 

• het Noordergat-gebied; 
• Overgangszolle Geertruidenberg-Raamsdonksveer; 

• de DOllgelllondillg. 

Noordergaf-gebied 
Het Noordergat-gebied beslaat de Celltraleweg tot en met dp32 en de Polder van 
Allard. Dc opbouw is rclatief eenvoudig. Het decllangs de Centraleweg bestaat uit 
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opgehoogd voorland met industriebebouwing inclusief de Dongecentralc. Ten zuiden 
hiervan ligt een aantal open polders die in agrarisch gebruik zijn. 

Overgol1gszone Geertruidenberg-Roomsdonksveer 
Deze overgangszone bestaat uit het stedciijk gebied van Geertruidenberg en 
Raamsdonksveer. Het is een ruimtciijk zeer complex gebied. Rond 1850 was er een 
behoorlijke ruil1lte aamvezig tussen de beide kernen. Geertruidenberg was een 
vestings tad omgeven door ,vallen en grachten en Raamsdonksveer bestond uit een 
oude d~jk met bebouwingslinten. Hier tussendoor stroomde de Donge. Tussen de 
beide kernen lagen aileen een veerweg met veer en het Fort Lunette. In de periode na 
1900 is dit tussengebied ingevuld met woonbebouwing en aan het water gebonden 
bedrijvigheid. Dc bebouwing yond plaats vanuit de oude bewoningsplaatsen en Iigt 
dan ook met de rug naar de Donge toe. Het veer werd in deze periode vcrvangen 
door cell brug. Ten zllidel1 van Geertruidcnberg werd het spoor doorgetrokken tot 
aan de Donge en rondom het overslagpunt in de Spoorhaven vonden allerlci 
indllstriclc ontwikkclingen plaats. Als gevolg van veranderend ruimtciijk belcid werd 
in het recente verJcden ecn koerswijziging uitgezet voor de zone tllssen de kern van 
Geertruidellberg ell de Donge. Dc illdllstl'ie en vooral de behuizing ervan was 
verouderd en in cell stadium waarin het kon worden verplaatst. Momentecl is de 
Spoorhaven ill gebruik ten behoeve van kleinschalige bedrijvigheid cn volkstllinen. 
Ten oosten van de historische kern Geertruidenberg zijn nieuwbollwwijken 
aangelegd, aansillitelld op de daar gelcgen jaehthavens. Bij de brug ligt een van de 
,,"einige plckken waar zieht over het water van de Donge is. 

Raamsdonksveer heeft zich op een andere manier onhvikkcld. Hier is de kern met de 
rug naar het water blijven liggen. Ook de nieuwe ontwikkclingen fOnd het 
politiebureau z~jn niet gerieht op het water maar op de oude linten van de kern. Aan 
het uiteinde van het Zuidergat heeft zieh eenjachthaven ontwikkeld. Het gebied 
tussen Noordergat en Zuidergat is een relict van een agrariseh gebied dat 
contrasteert met de illdustriCie ontwikkelingen aan de overkant in Geertruidenberg. 
Aan het Zuidergat zelf, is naast de aanwezigheid vanjachthavens, sprakc van 
klcinschalige, watergebondcn bedrijvigheid. 

j)ol1ge 171 0 f1(/i I1g 

VerdeI' van Geertrllidenberg en Raamsdonksveer naar het noorden wordt de sitllatie 
bij de Dongemonding overzichtclijker. Aan de oostkant van de Dongel110nding ligt 
het bedrijventerrein Dombosch en een nieuwbomvwijk van Raamsdonksveer. Lallgs 
de Donge ligt cen cenvoudige groene dijk met lange rechtstanden, die deels via een 
pad onderlangs is ontsloten, decls niet. 

Dc ,vestoever bij Geertrl.lidenberg wordt ecrst bepaald door een strook opgehoogd 
industrieterrein tl.lssen de Rivierkade en de Donge. Ten westen ervan liggen de lager 
gclegen ,,"oonwijken van Geertruidenberg met de 'achterkant' naar de diji<. Dc 
Slikpolder is een open gcbied achter de diji<. Hier bevindt zieh een schaatsbaan. 
Daar aehter torent de Amereentrale boven aIlcs uit. Dc dijk is hicr een graene d~ji<. 
Het \'oorland bij de Slikpoldcr bestaat uit een ruigte van riet en moeraswilgcnbosscn. 
Vanaf hier is er zieht over de Dongc. Hier ligt ook dc overgang nam bet landschap 
"an de grote rivieren, waal' heel andere krachten cn maten heerscl1. 
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Dc industrie en bedrijvigheid, vaanvegen en woongebieden domineren de ruimtclijke 
hoofdstrllctuur van het Dongcmondgebied. Het gebied heeft cell complexe structuur 
en er bestaat geen duidclijk herkenbare samenhang tussen de samenstellende 
onderdelen. Dc hoogte ell het bouwvolume van de Amercentrale met bijbehorende 
hoogspanningsleidingell is sterk beeldbepalend in het Dongemondgebied. Door de 
stedcl~ike ontwikkeling zijn Geertruidenberg en Raamsdonksveer naar elkaar 
gegrocid. 

De Donge-oever langs Raamsdonksvcer en de Donge-oever ten noorden en zuiden 
van Geertrl.lidcnberg hebben een diffuus karakter, waarin verschillende functies 
zoals bedrijven, jachthavens en volkstuinen elkaar afwisselen. Dc compicxiteit van 
het gebied is een uitdrukking van de kenmerkende dynamische ruimteIijke processen 
die samenhangcn met de ontwikkeling van indl.lstrie en nijverheid op een knooppunt 
van nationale waterwegen. 

Aan de noordkant van hct studiegebied wordt de waterkering op zowcl de oost- als 
de \\'estoever gevormd door eenvoudige groene dijken. Aan de zuidkant van het 
studiegebied \yordt op de \\'estoever een brede opgehoogde strook industrieterrein 
aangetroffen. Dc waterkering op de oostoever bevindt zich hier in het stedclijk 
gebied van RaamscJonksveer. 

B) De dijff OjJ [o!wal nireau ell de dijff zelf 
SCll7lenhang 

Er zijn in dit gebied betrekkelijk weinig eicmentell die een samenhang met de d~ik 
vertonell. In cen 'stanclaard' dijkelliandschap zijn boerderijen en dergclijke door 
beplanting vaak aan de dijk verbonden. Dc bebouwing van Geertruidenberg en 
Raamsdonks\'eer is zoals eerder vermcld niet op de waterkant of waterkering gericht. 
Aileen de beboll\\'ing rond de haventjes en de industrie heeft S0111S qua oricntatie cell 
sameniJang met de rivier. 

Contrast 

Over het algemeen is er een sterk contrast aan\\'ezig tussen de beide zijden van de 
\\'aterkering. Dit hangt samen met de afwisselende overgang van water naar land, 
cell stadsrand of een overgang van woon- naar industriebebouwing. In 
Geertruidellberg is er over het heic traject een contrast tussell het binnendijks en 
bllitendijks gebruik van het gebied. Binnendijks is het gebied grotendecls bebollwd. 
Aileen rond de schaatsbaan in de Slikpolder is dit niet het geval. Buitendijks liggen 
industrieterreinen bij de Noordclijke Donged~jk, de Dongecentrale en gedecltclijk bij 
de WaterpoOli en de Rivierkade. Bij de overige trajecten liggen buitendijks open 
terreinen (Spoorhaven) en natullrterreinen (Slikpolder). Dc bebouwing aan de 
Dongekade en een klein gedeeltc van de Waterpoort grenst direct aan het water. 

In Raamsdonksveer wordt het contrast voornamclijk bepaald door het open watcr 
bllitendijks en de bebouwing, zo,vel industrie- als woningbollw, bil1nend~iks. Het 
bllitendijks gclegen Fort Lunette vormt hierop een uitzondering. In Nieuw Sandocl 
zijn wcillig cOlltrasten aan te wijzen, aan beide zijden van de dijk ligt 

\\'oonbcbou\\'illg. Slcchts in het Incest zuidclijke dccl van het dijktraject is het 
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contrast tusscn jachthaven de Meerpaal buitendijks en gras- en bouwland 
binnend~iks ('Gasthuiswaard') duidelijk aanwezig. 

Variafie binl1endUks 
Er is sprake van veel variatie in het landschap rond de waterkering. Door de 
veclsoortigheid aan bebouwing zijn er vele elcmenten langs de dijk die het becld van 
het landschap veel variatie geven. Dc beplanting die normaal gesproken een 
bclangrijke rol speelt bij de afwisseling langs een dijkvak speelt hier een 
ondergeschikte roi. Slechts bij de ijsbaan in de Slikpolder is deze duidelijk aanwezig. 

Variafie bllifendUks 
Ook buitend~jks speclt vooral de bebouwing een bclangrijke rol bij de variatie aan 
beclden langs de dijk. In Geertmidenberg betreft dit industriele bebouwing, in 
Raamsdonksveer het Fort Lunette en de woonbebouwing in Nieuw Sandoei. De 
scheepswerf in Wcstpolder ligt deels buitendijks en deels bitmendijks. In Nieuw 
Sandoelligt ook de eerder genoemde jachthaven de 'Meerpaal'. 

Beplanting speelt aIleen aan de noordkant van de Dongemond een rol van betekenis. 
Daarb~i gaat het om snel vcrvangbare opstanden van wilg. 

Sculpfllllr 
De waterkering is over grote delen weinig herkenbaar, omdat cen duidelijkc 
sculptuur ontbreckt. De waterkering wordt voor een groot deel gevormd door 
verhoogde oevers en terreindelen. In de loop van de periode van menselijke 
aanwezigheid in het gebied zijn de oevers steeds verder opgehoogd om een droge 
pIck te hebben waar handel en scheepsbouw plaats konden vinden. AIleen de groene 
d~jken in het noordelijk en zuidclijk deel zijn qua trace en vorm als waterkering goed 
herkenbaar. 

Figuur 5.1 geeft de landschappelijke waarden in het Dongemondgebied weer. 

Autonome ontwikkeling 

Voor het aspect landschap zijn in het Dongemondgebied geen rclevante autonome 
ontwikkelingen te venvachten. WeI kan gemeld worden dat de Donge zclf in het 
Streekplan van Noord-Brabant is aangewezen als natte ecologische verbindingszone. 
Er bestaan echter geen concrete uitvoeringsbesluiten waamit eventuele 
veranderingen in de autonome situatie kunnen worden opgemaakt. 
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5.4 Natuur 

5.4.1 

ARCADIS 

Bet Dongemondgebied kent geen natuurwaarden van (inter-) nation ale betekenis. In 
deze beschrijvillg wordt met name ingegaan op lokaal aanwezige waarden. Hierbij 
komen 111et name vegetatie en flora, eco(hydro)logische rdaties en ecologische 
polenties aan de orde. Bij de beschrijving van de natuurwaarden is met name 
aandaeht besteed aan de waardevol geachte dementen. Faunistische gcgevens over 
het gebied zijn niet of nauwclijks bekend. 

Huidige situatie 

A) Regiol1ale context 
Bet ecologische invlocdsgebied van de Donge en haar dijken ligt op regionaal 
niveau. Tel' hoogte van de monding van de Donge gaat de Bergsche Maas over in de 
Amer. Ten noorden van de Amer ligt het Nationaal Natuurpark de Biesbosch, een 
zoetwatergetijdegebied. Dc Bergsche Maas wordt beschouwd als een getijderivier, 
echter met cell verwaarloosbaar getij. De zuidoever van de Bergsche Maas bestaat 
uit een afwisscling van natuurlijke c1ementen als riet- en biezengorzen, grienden en 
,yilgenbossen. Dc Donge verbindt de Maaswateren met het Noord-Brabantse 
achterland. Aan de Donge is onder andere in het Streekplan van Noord-Brabant de 
functie van natte ecologische verbindingszone toegekend. Als ecologische verbinding 
tussen de Maasl Amer (grote rivieren) en het Brabantse 'bekenlandschap' (klcine 
riviertjes) k0111t de Donge onder de huidige omstandigheden niet tot haar recht. Dit 
komt vooral door het grote aantal barricres op de oever (bebouwing en industrie), het 
huidige (agrarisch) beheer en de matige waterkwaliteit. Ook bezitten de dijken langs 
de Donge geen bijzone!ere ecologische kwaliteiten. 

B) De d~il( Of' io/wainiveal( en de dijlt zelf 
Rivierregulatie, kanalisatie, afname van e!e getijde-invloed en de slcchte 
waterk\\'aliteit van de rivieren hebben, samenmet de verstedclijking en de 
industrialisatie, een negalieve uitwerking gehad op de ecologische kwaliteiten van het 
Dongcll1ondgebicd. Met name de functie van de Donge als verbindingszone kwam 
sterk onder e!ruk te staan. Ondallks deze ongunstige ontwikkclingen bezit het 
Dongelllondgebiednog steeds verspreid aanwezige ecologische waarden. 

Vegefafie en/lora 
De vegetatiekundige waarden van het Dongemond-gebied zijn gei'nventariseerd in de 
zomer vall 1995 118]. Deze inventarisatie geeft een overzicht van de aangetroffen 
vegetatietypel1 en soorten. 

Vlakbij e!e Dongemondillg ligt de Slikpolder, een klein open gebied achter e!e e!ijk 
met eell schaatsbaan. De dijk is hier groen en voor voetgangers toegankclijk. 
Buitendijks van de Slikpolder liggen oude moeraswilgenbosjes met onder andere 
Zwarte bes, Hoge cyperzegge en Groot springzaad. In het aangrenzene!e, grotendeels 
verruigde, rietIane! groeit op enkele plaatsen Gewone dotterbloel11. Ook Grote 
engclwortcl is hier aangetroffcn. Bet uitgestrekte wilgenbos 'Kleine Nieuwe 
Dombosch' nabij de Dongemondil1g bezit zowcl vegetatiekunclige als faunistische 
kwaliteitell. 
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Dc Donge zdf bezit geen watervegetatie, waarseh~jnlijk als gevolg van de matige 
waterkwaliteit, de seheepvaaIifunetie en de waterdiepte van de Donge. Verspreid 
door het Dongemondgebied is op een enkcle plaats oevervegetatie te vinden [18]. Het 
betreft hier oevervegetaties met geringe waarden. 

Ter hoogte van dedseetie XIII, Domboseh, zijn op het braakliggende binnendijks 
terrein enkelc lage, kmidenrijke graslanden, wilgenbosjes en moeras en 
ruigtevegetaties aangetroffen. Het betreft hier kwdafhankel~jke vegetaties met een 
grote vegetatiekundige betekenis. Kelilllerkende soorten zijn hier onder andere 
Bosbies, B1aaszegge, Platte ms, Moeraszegge en Heelblaadjes. 

In het buitendijkse gebied van deelseetie XII, Fort Lunette, en het binnendijkse 
gebied van declseetie XI, Westpolder, komen watervegetaties voor met enige 
vegetatiekundige betekenis. 

Op de d~jken zclf zijn merendecls sooltenanne glanshavervegctaties of intensief 
beweide raaigrasvegetaties te vinden. Dc geringe vegetatiekundige kwaliteiten van de 
taluds in het studiegebied z~jn het gevolg van: 
• ongunstigc bodemkundigc samenstelling van de taluds, in de vorm van een hoog 

lutulI1- en hUll1l1sgehaIte en het ontbreken van kalk; 
• ongunstige beheer in de vonn van: 

• ccn zecr intensief agrariseh gebmik van de taluds hetgeen tot uiting komt in 
ecn hogc vecbczetting, bcmcsting en het gebruik van herbieiden; 

• het maaien van de vegetatie zonder afvoer van het maaisel. 

Binnend~jks in declscetie I en II, Noordclijke Dongedijk en Dongcecntralc, komcn 
verspreid langs het trajcet moeras-, migte-, cn grasland- en watervcgctatics met 
enigc waardcn voor. Op het binnendijkse groene talud in declseetie I en II komen 
aIleen graslandvegetaties mct geringe waarde voor. Het op het vcrhoogde voorland 
aanwezige populierenbosje tel' hoogte van dp23 is daarentegen van vrij grote 
vcgetatiekundige betekenis. 

Ter hoogte van de Rivicrkade en de Slikpolder is een kwclsloot met een goed 
ont\\'ikkdde watervegetatie. Hier komen kwclindieerende plantensoorten als 
Paarbladig fonteinkruid, Brede waterpest en Waterviolier voor. Dc watervegetatie in 
deze k\vclsloot is van zcer grote vegetatiekundige betckenis. 

Fauna 
Dc wilgenbossen aan \veerszijden van de eigenlijke monding van de Donge bieden 
vooral voor zangvogcls en 1l10crasvogcls broedgclcgenheid. Op en bngs de overige 
trajeeten zijn de olllstandigheden voor (avi-)fauna rclaticf ongunstig. Gesehikte 
habitats komcn hier weinig v~~r. Dc soortenanlle en struetuuranne vegetatie op de 
dijktaluds is wcinig gcsehikt voor inseeten, waaronder dagvlinders, en klcine 
zoogdiercn. Daarnaast gcefi de stedclijke omgeving aanleiding tot verstoring. Hier 
zullen voornal11cl~jk algemene diersoorten voorkomen, die zieh aan de mensclijke 
omgeving hebbell aangepast. Voor amfibieen is een aantal potentiecl gesehikte 
habitats aanwezig, waaronder de kwelsloot Jangs de Slikpolder, de grachten van 
Gcertmidenberg cn de rietlanden en wilgenbossen aan dc Dongelllonding. Gegevens 
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over het voorkomen van dezc diergrocp zijn echter niet bekend. In declseetie XIII, 
Domboseh, aan de monding van de Donge komt de zcldzame Kleine groene kikker 
voor. 

Ecohydrologische relaties 
Naast de bovengenoemde kwelsloot langs de Slikpolder met waardevolle, 
kwclafhankcl~jke watervcgctatie en de kweIafhankcl~jke moerasvcgetaties ter hoogte 
van Dombosch zijn geen andere eeohydrologisehe relaties van bclang aanwezig. 

Pofenfies 
Ais gevolg van de beperkt besehikbare mimte en de sterke stedclijke invloed zijn de 
natuurpotcnties van de Dongedijken beperkt. De Dongedijken hebben geen hoge 
potenties als groeiplaats voor bijzondere vegetaties en de daarbij behorende fauna. 
Aileen het buitentalud van de groene dijk bij deelseetie XIII, Domboseh, heeft vrij 
grote potentics voor de ontwikkeling van een gevarieerde vegetatie. De oevers van de 
Donge en de groene Donged~jken bieden wel mogelijkheden voor cen 
natuurvriendeIijke inriehting. De realisatie van een ecologisehe verbindingszone 
wordt eehter bemoeilijkt door de beperkte mimte voor de rivier. Dc migratie van 
dieren tussen de Bergsche Maas en het Brabantse aehterland via de Donge kan 
worden bevorderd door een natuurvriendeIijke inrichting en beheer van oeverzones 
en dijken en het waar mogelijk opheffen ofverzachten vanmigratiebarrieres. 

Figuur 5.2 gecft de belangrijkste natuurwaarden in het Dongemondgebied weer. 

Autonome ontwikke1ing 

De funetie van de Donge als ceologische verbindingszone kr~jgt in het aehterland 
gestalte door verschillende pr~jecten die deIen van de Donge of de daarmee 
verbonden watergangen in eeologisch opzicht verbeteren. De monding van de Donge 
tussen Geertmidenberg en Raamsdonksveer blijft echter een groot knelpunt, omdat 
weinig mimte is voor verbetering van de oevers. 

Natuurontwikkcling vindt plaats in de uiterwaarden van de Bergsche Maas. Langs 
de Dongemond zelf z~jn gcen natuurontwikkelingsplannen in voorbcreiding. Door 
geleidelijke verbetering van de waterkwaliteit kan de natuurwaarde van de Donge en 
haar oevers geleidelijk toencmen. Door Rijkswaterstaat directic Zuid-Holland 
worden plannell ontwikkeld voor het toekomstig functioneren van de 
Haringvlietsluizen. Een van de scenario's gaat uit van het omvonnen van de 
Haringvlietsluizen tot stormvloedkering. Bij uitvoering van dit scenario neemt de 
gemiddeIde get~jslag in de Bergsche Maas, en daannee in de Dongemond, toe van de 
huidige 30 cm tot 125 em, terwijl de gemiddelde waterstand in de rivier daalt met 20 
em. Dc ocvcrs langs de monding van de Donge krijgen hierdoor met een gehed 
andere dynamick te maken, hetgeen zich zal uiten in de samcnstelling van de 
vegetatie. Soorten van het zoetwatergetijdengebied krijgen dan de kans zich opnieuw 
te vestigcn (zie ook paragraaf 4.2.16; ontwikkclingsmaatrcgclcn). 
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5.5 Cultuurhistorie 

5.5.1 

ARCADIS 

Cultuurhistorische clementen die sal11enhangen met de waterkering worden 
onderscheidel1 in vlak-, I~jn- en puntclel11enten. In het Dongemondgcbied zijn aileen 
vlak- en lijnelel11enten beschreven, omdat er geen puntclel11enten van ,vaarde 
aanwezlg z~ln. 

Huidige situatie 

A) Regiol1ale context 
Langs beide zijdell van de Dongemonc! is geen sprake van een min of meer continu 
rivierdijklandschap, bestaande uit de herkenbare onderc!elen buitenclijks gebied, 
rivierdijk of -kade en binllendijks (landclijk) gebied. Dit komt door de Jigging in de 
stedclijke invloedssfeer en door het decls ontbreken van een duidclijk herkenbare 
waterkering. AIleen rondom de Slikpolder en Dombosch Iiggen herkenbare groene 
dijkell. Voor een decl volgen de dijken in het DOllgemondgebied de historische 
situatie. Dc oudste topograflsche kaart (rond 1850) laat zien dat er cen aantal trace's 
in het Dongmondgcbied voor 1850 is aangc!egd. Dc cultuurhistorische betekenis van 
deze d~jken is echter gering. Dc cultuurhistorische waarde van de graene dijk in 
Dombosch is van enige ,vaarde, alhoewcl deze waarde beperkt is vanwege de 
verstoorde omgeving. Deze dijk was tevens polderd~jk van de verschillende 
'Domboschpolders' tussen Fort Lunette en de Bergsche Maas. Door de inrichting van 
het gebied voor ,Yollingbouw en industrie is het polderkarakter echter verloren 
gegaan. Ten zuiden van Geertruidenberg is de achtereenvolgende herdijkingl 
inpoldering te herkennen van land dat bij de St. Elizabethsvloed van 1421 (toen ook 
de Biesbosch is ontstaan) vcrloren was gegaan. 

Voar cell ander dec! is de onhcrkenbaarheid van de waterkerillg een gevolg van vrij 
recente ontwikkcling: ophogillg van het birulen- en buitendijks gebied voor met name 
industriecl gebruik. Opgehoogd buitendijks gebied ligt vooral aan de westkant van de 
Donge. in de omgeving van de declsecties Dongecentrale en Rivierkade 
(Waterpoort). Grondgebruik en inrichting zijn typerend voor delcn van het westcl~jke 
rivierengebied, \Vaar in de periode na 1850 een industriCle ontwikkeJing heeft 
plaatsgevonden. Met dezclfde ontwikkeJing houdt het restant van de spoorbrug over 
de Donge verband en het restant van de spoorhaven. Dc brug-, trace- en 
havenrestanten horel1 bij de voomlalige Langstraat-spoorlijn uit 1885. 

Ook het billnend~jkse gebied is in de peri ode sinds 1850 ingrijpend veranderd. 
Geertruidenberg en Raamsdonksveer zijn sterk gegroeid, vooral na de Tweede 
Wercldoorlog. Het ruimtebeslag voor woningbouw en industrie is sterk taegenomen. 
Dc vesting Geertruidenberg is in het begin van de vorige eeuw opgeheven, waama 
aan de rivierkallt de vestillgwerken zijn gesloopt. De resterende werken z~jn in 1952-
1953 gerestaureerd. Geertmidenberg behoort cultuurhistorisch gezien, net als 
Heusdell, Ravenstein en Grave tot de 16e 

- en 17"-eclIwse vestingsteden langs de 
Maas. In 1970 is de kern van de stad, met name vanwege de 1l10numentale 
Gertrudiskerk en het marktplein in de zin van de Monumentenwet aangewezcn als 
beschcrmd stadsgezicht, 



ARCADIS 

/1) De dij/i op /o/walniveau en de dij/{ zelJ 

673/ce98/1580/12852 
110 

Dc Noordelijke Dongedijk, Dongecentrale en Dombosch en dcIen van Spoorhaven, 
Watell)Oort Rivierkade, Nieuw Sandoel, Boterpolder en Westpolder volgen nog de 
traces van voor 1850 (de overige deIen van de waterkering zijn van recentere 
datum). Wat betrcft profiel gaat het echter in de huidige situatie niet steeds om 
herkenbare c1~jken, onder andere als gevolg van de buitend~ikse dijkophogingen. Een 
herkenbaar d~jkproficI is aileen aanwezig bij de stukken groene dijk. Van enige 
cultuurhistorische waarde is het gedeelte bij Dombosch: een groene dijk met een 
trace van voor 1850. Toch blijft hier de waarde beperkt door de verstoring van het 
binnendijks gebied (uitbreiding woningbouw, industrie). Dc oorspronkcIijkc 
verkavcling is gehecl verdwenen. Voor de overige stukken groene dijk met een trace 
daterend al dan niet voor 1850 geldt dat de fragmenten dijk in een diffuse omgeving 
liggen met een zeer beperkte cultuurhistorische waarde. 

Ais gevolg van de sloop van de vestingwcrken van Geertruidenberg aan de westkant 
van de Donge en de recente nieuwbouww~jken is de cultuurhistorische waarde van 
het gebied tussell stadskem en rivier zeer gering. Ook aan de zuidkant van de 
vroegere spoorlijn zijn de vestingwerken verdwenen en is de cultuurhistorische 
\\'aarcle laag. 

Fort Lunette, aan de oostzijde van de Dongc, maakte ook decI uit van de 
verdedigingswerken rond Gcertruidenberg. Het fort dateert uit de t~jd dat de vesting 
\\'erd gel110clemiseerd (1833-1837). Door de genoemde sloop van de vestingwerken 
aan de westkallt vall de Donge is het oorspronkelijk verband met de stad verloren 
gegaan. Bet fortterrein \Vordt bovendien doorsneden door de weg naar de Dongebrug 
(Maasd~jk). Dc ouele situatie is enigszins herkenbaar op e1e verschillende kaarten in 
dit rapport \Vaar de bocht van het trace van de vroegere Maasdijk nog herkenbaar 
is. Ais herkenbaar fort met kanollkelders en kruitmagazijn is Lunette desalniettemin 
van cultuurhistorische waarde. Tenslotte kan in deze omgeving de villa Dc 
Vondeling (1912) genoemd worden, gebouwd als directeurswoning bij een 
scheeps\\'erf. 

Aan de Raamsdonksveerse kant kan aan het gehecl van de gemeentelijke jachthaven 
met aanliggende bebouwing (restant van een vroeger verder lanclinwaarts lopende 
haven) en aan de bebouwing aan SandoellKadepad enige waarde toegekend worden. 
Bet haventje is mede cloor de kleinschalige, gedeeltelijk oorspronkcI~jke bebouwing 
herkenbaar geblcven. Bij SandocI gaat het om bebouwing aan de oostcIijke 
Dongedijk, gedeeltelijk aan de buitenkant van de dijk. Dc waarde ligt hier in het 
ensemble van de bebouwde dijk. Bij SandoellKadepad is de bebouwing als geheel 
(l11aat, schaal, vonn, materiaal) van waarde. Op het niveau van afzonderlijke 
objectcn z~jn de waarden gering. Tenslotte kunnen de begraafplaats aan de 
Centraleweg en delen van de Dongecentrale als afzonderlijke waardevolle elementen 
genoemd worden. Dc kleine, reehthoekige begraafplaats ligt binnendijks tegen de 
Centraleweg ter hoogle van dp22 en is voorzien van cen recent aangcIegde ingarlg en 
een omringencle haag met haagbeuken. Op de begraafjJlaats z~jn o.a. enkcIe 18c

_ 

eeuwse graven aanwczig. Bet complex van de Dongccentrale ligt aan de buitenkant 
van de dijk op een opgchoogd terrein. Delen ervan, zoals de turbinehal en de 
dienst\\oningen, zijn van bclang als typcrende gcbouwen uit de periode 1850-1940, 
zowcI voor de plaatscl~jke (industricle) ontwikkcling als uit het oogpunt van 
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typologische ontwikkeling (clektriciteitsgebouwen). De gebouwen zijn 
gcinventariseerd in het kader van het 'Monumenten Inventarisatie Project jongere 
bouwkunst en stedebouw 1850-1940'. 

Concluderend kan men stellcn dat de cultuurhistorische kwaliteiten op lokaal en 
dijkniveau beperkt zijn. Aan de hierboven besproken afzonderlijke elementen kan 
even wei waarde toegekend worden. 

Figuur 5.3 geeft de belangrijkste cultuurhistorische waarden in Dongemondgebied 
weer. 

Autonome ontwikkeling 

Ten aanzien van cultuurhistorie zijn geen relevantc autonome ontwikke!ingen te 
verwachten. 

5.6 Woon- en leefmilieu 

5.6.1 

ARCADIS 

Dijkvcrbetering kan invloed hebben op de woonfunctie en de woonomgeving van de 
woningcn aan de dijk of in de directe omgeving. Daarnaast spelen voor het woon- en 
leefinilieu ook aspecten zoals hinder en bereikbaarheid Voor zover aan de orde 
worden deze aspecten hierna beschreven. 

Huidige situatie 

WOOIl- ell leefillilieu 
Dc waterkering in het Dongemondgebied loopt voor het overgrote dee! door en langs 
het stedelijk gebied van zowel Geertruidenberg als Raamsdonksveer. In 
Raamsdonksveer ligt een aantal wonil1gen buitendijks. Deze wOl1ingcn bcvil1den zich 
in de w~jk Nieuw Sandoe!, de Westpolder en ter hoogte van dc Maasd~jk. In de wijk 
Nieuw Sandocl is de formele waterkcring vaak niet ais zodanig herkenbaar. De 
woningen z~jn hier over het aigemeen nabij of zelfs op de huidige watcrkering 
gebouwd. 

Plaatselijk bevinden zich in Gcertruidcnberg (Spoorhaven, StatenIaan/Rivierkade) 
enkele buitendijkse woningen. In het Spoorhavcngebied is sprake van verspreide 
woonbebouwing. Ter hoogte van de Rivierkade ligt de bil1l1endijkse bebouwing op 
ellige afstand van de dijk. Langs de Dongekade is recentelijk een aantal woningen 
gebouwd op het verhoogde achterland. De woningcn bevinden zich hier op een 
afstand van circa 10 meter van de watcrkering. Dit ge!dt ook voor de daarnaast 
gclegen wOllingen die in het kader van het bestenuningsplan 'De Brand' zijn 
aangclcgd. 

In het Dongemondgebied richt het aspect wonen zich met name op de nab~j de 
waterkering gelcgen woonbcbouwing, inelusicftuinen en beplantingen. De relatie 
tussen waterkering, woningen en tuincn is vaak historisch bcpaald en wordt door de 
bewol1ers als waardevol crvarcn. Het woongel1ot wordt mede bepaald door bet 
uitzicht van de bewoners. Doordat de waterkering vooral bij de oudere dclen van 
beide dorpskernen ten opzichte van het maaivcld vrij laag ligt, is er zicht over het 
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(verhoogde) voorland en de Donge. De relatiefnieuwe wijken zijn vaak in lager 
gclegcn gebieden aangelegd waar wei een herkenbare waterkering aanwczig is. Dc 
woningcn liggen hier dicht tegen de waterkering aan, waardoor de bewoners vaak 
een beperkt uitzicht hebben over de Donge. Voor de kwaliteit van het woon- en 
Ieefmilieu in het studiegebied is het aspect bereikbaarheid van groot belang. Veel 
wijkontsiuitende wegen zijn op oftegen de waterkering aan aangclegd. Dit geldt ook 
voor een aantal doorgaande wegen in beide kemen. 

Autonome ontwikkeling 

Het gebied ter hoogte van de Dongekade is in het kader van het bestel11l11ingspian 
'Bergse Poort' bestel11d voor woondocleinden. Onderdecl van dit plan is de aanleg 
van cell kleinsehalige passantenhaven grenzend aan de Stationsweg. Zoals 
besehreven in paragraaf 4.2.4 is de dijkverbetering in deze declseetie versneld 
uitgevoerd om zodoendc cell optil11alc aansluiting van dc op tc Ieveren nieuwbouw en 
passantenhaven Illet de gcplandc dijkvcrbetering te realiseren. 

Daarnaast is ten zuiden van het industrieterrein Domboseh een woonwijk voorzicn 
(bestcmmingsplan 'Achter de Boeven'). In dit plan is rckening gchouden met de 
huidigc waterkering. In Raamsdonksveer is ecn aantal inbrcidingsloeaties bekend, 
maar deze loeatics liggcn op enige afstand van de huidige waterkcring. In het kadcr 
van de dijkverbetering zijn er, bchalve het bestenuningsplan 'Bergse PooIt', geen 
relevante autonomc ontwikkclingen \vat betreft het woon- en Iecfmilieu. 

Overigc aspcctcl1 

Verkeer en infrastrllctuuf 

Ifuidige situatie 
Het Dongemondgcbied ligt ten noordwesten van de pIck waar de A59 (Rotterdam
's-Hertogenbosch) en de A27 (Gorinchem - Breda) clkaar kmisen. Aan de A27 ligt 
een afslag die, via dc Maasdijk, Raamsdonksveer en Geertmidenberg ontsiuit. 

Op of nabij de waterkering in het stedelijk gebied van Raamsdonksveer en 
Geertruiclcnberg liggen een aantal wcgen met een functie voor zowel bestcl11ll1ings
als doorgaand vcrkeer. Deze wegen worden door vrij\vcl aile soorten wegverkcer 
gebruikt en hcbben naast een wijkontsluitende fi1l1ctie ook een funetie als aan- en 
afvoerroutc voor de in het studiegcbied gevestigde bedrijven. 

Dc groene c1~jken in het Dongcmonclgebied zijn niet verhard en hebben derhalve geen 
functie voor het verkeer. Daat'naast zijn verspreid in het Dongemolldgebied 
ligplaatsen aangclegd ten bchoeve van het afmcren van bimlCnsehepen. Verdcr is er 
een aantal jaehthavens en sehecpswcrven waarvoor de toegankelijkheid over het· 
water van groot bclang is. Voor de (kIcinschalige) scheepswerven z~jn met name dc 
afmcermogelijkheden van bclang. 
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Dc reeonstruetie van het kruispunt Bergsedijk, ter hoogte van de brug over de 
Donge, spec!t een rol in verband met de dijkverbetering. Dit kruispunt zal zodanig 
aangepast worden dat de situatie voor aUe weggebruikers overziehtelijk wordt. Deze 
aanpassing \vordt uitgevoerd door het kruispunt te reeonstrueren in de vonn van een 
rotonde. Ook de ontsluiting van scheepswerf'De Donge' wordt hierbij betrokken. 

Recreatie 

Huidige sitllatie 
Door de nabijheid van de Biesboseh vonnt de Donge ter hoogte van Geertruidenberg 
een bclallgr~jke verbindingsroute voor de reereatieve binllenvaart. Daarnaast hebben 
de jaehthavens in het Dongemondgebied een funetie als ligplaats voor de 
reereatievaatt in de regio. 

ZO\vc! in de kern Geertruidcnberg als in de kern Raamsdonksveer ligt een aantal 
jaehthavells. Het betreft hier onder andere de gemeentehaven Geertruidenberg aan de 
Statenlaan, de haven van WaterspOltvereniging de Prins aan de 1l10ncling van het 
Zuidcrgat, haven de Meerpaal aan het einde van het Zuidergat en de gemeentc!ijke 
jaehthaven in Raamsdonksveer. Dc openbare wegen op de Dongedijken hebben een 
beperkte reereatieve betekenis voor fietsers en wandelaars. Dc volkstuinen in het 
buitendijkse gebied bij de Spoorhaven zijn eveneens van reereatieve betekenis. 
Daarnaast IlCeft de ijsbaan in de Slikpolder een recreatieve functie. 

Autol1ol11e ()ntll'iI(/feling 
In Geertruidenberg is in 1997 ter hoogte van de Dongekade binnend~iks een 
\voongebied met jaehthaven gerealiseerd. Vanuit de Biesboseh wordt een toenemende 
reereatieve druk op het gebied vef\vacht, met name door het watelioerisme. Het 
Streekplan voor deze regio is gerieht op behoud en kwalitatieve ontwikkeling van 
(water)recreatie. Uitbreiding van het aantalligplaatsen voor recreatieve doeIcinden is 
daarbij niet gewenst. Verderc ontwikkclingen met betrekking tot reereatie zijn in het 
Dongell1ondgebied niet voorzien. 

Economische aspecten 

Hllidige situatie 
Agrarisc:h gebruik 
Plaatscl~jk komen binnend~jks agrarisehe aetiviteiten voor. Het betreft hier 
voornamelijk graslancl. Ineidentecl komt bouwlancl voor. Daarnaast hebben ook de 
groene d~jken in het Dongel11ollclgebiecl een agrarisehe funetie. Het betreft met name 
de d~jken fangs de Slikpolder, cle Boterpolcler en Dombosch. Een dec! van clcze 
d~jken is verpaeht en wordt beweid. 

l3ed"Uf~l71(ffig gebruik 
In het Dongemondgebiecl is veel bedrijfsl11atige aetiviteit. Zowcl over land als over 
water is de regio goecl bereikbaar. Door haar ligging aan een knooppunt van clrie 
watenvegen heeft de Dongel11ond cell belangrijke functie voor de beroepsvaart. Dc 
uiterwaarden van de Donge zijn grotendec!s in gebruik voor bedrijfs- en illdustride 
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docleinden. Een decl van deze terreinen is opgehoogd. In een aalltal gevallen liggen 
deze terrcinen ellkcle decimeters onder de gewenste dijkhoogte van NAP+ 3,50111. 

B~j de Rivierkade cn het Incest zuidelijke dcel van de Slikpolder zijn buitendijks 
watergebonden activiteiten zoals werven. Ook in Nieuw Sandoclliggen klcinschalige 
werven. Binnendijks in de Boterpolder is sprake van bedrijfsmatige activiteiten. Ook 
het gebied wnd de Centralcweg is sterk gci'ndustrialiseerd met onder andere 
betonvenverkende bedrijven en opslag van brandstoffen. Dc hier gevestigde 
bedrijven ,vorden zowel over het water als over de weg ontsloten. Bij de Westpolder 
ligt een scheeps,verf op de huidige waterkering. Ook ter hoogte van Fort Lunette zijn 
buitendijks bedrijvell gevestigd. Bij Dombosch ligt binnendijks een recent ontwikkeld 
terrcin met grotendecls !liet watergcbol1den industrie. Dc hier gevestigde bedrijven 
bevinden zich over het algell1een op enige afstand van de d~jk. Ter hoogte van dp57 
wordt de dijk gebmikt als overslagpunt voor een metaalvenverkend bedrijf. 

Auto/1ome olltH'ild(elil1g 
Er zijn geen rclevante autonome ontwikkelingen bekend ten aanzien van de 
agrarische ell bcdrijfsmatige activiteiten en de ontsluiting van bedrijven. 

Beheer en ollderhoud 

liuidige situatie 
Dc groenc dijken in hct Dongel11ondgebied z~jn vcrpacht. In dc meeste gevallen z~jn 
deze verpaehtingen bedoeld voor beweiding. De dijk langs de Boterpolder en de dijk 
bij Domboseh is in eigencloll1 van het Hoogheel11raadschap van West-Brabant. De 
groclle dijk ter hoogte van de Slikpoldcr is eigendol11 van dc gemeente 
Geertruidenberg, maar wordt door het hooghcemraadsehap in praktische zin voor 
beweiding uitgegeven. Het Hoogheemraadsehap van West-Brabant hceft recentclijk 
ecn beheersvisie 141 J vastgestcld, waarbij het llitgangspllnt is gericht op het crccren 
van cell technisch goede d~jk die op eenvoudige wijze kan wordcn beheerd en 
onderhouden. In de beheersvisie van het hooghccl11raadschap wordt gestcld dat uit 
hct oogpunt van crosiebestcndigheid (toekomstigc) beweiding met grootvee niet 
langer ,vorclt toegcstaal1. 

Autollo11le ol1twild(elil1g 
Ten aanzien van behecr en onderhoud richtcn de autonol1lc ontwikkclingcn zich mct 
name op de bchecrsvisie. Valmit de beheersvisie zal het tockomstig beheer gericht 
zijn op natuurtcchnisch bcheer, waarbij aangcpast agrarisch bchcer plaatsclijk 
,vordt tocgestaan in de vonn van be,veiding met jongvee en schapen. 
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6 Effectbesch rijvi ng 

6.1 Aigemeen 

In dit hoofdstllk worden de effeden van de in hoofdstllk 4 gedefinieerde alternatieven 
besehreven. Dc effeeten zijn besehreven ten opzichte van de refercntiesitllatie zoals 
weergegeven in hoofdstllk 5 (I-Illidige situatie en autonome ontwikkclingcn) voor de 
aspecten bodel11 en water, landschap, natuur, cultuurhistoric, woon- en lcefmilieu en 
overige aspectel1. In paragraaf 6.2 wordt eerst illgegaan op de methodiek die is 
gehanteerd bij de effectbeschrijving. In paragraaf 6.3 en 6.4 zijn de concrete effecten 
van de altcrnatieven beschreven. 

6.2 Gehanteerde methode 

ARCADIS 

Het karakter en de ernst van een ingreep bepaalt het effect van een dijkverbeterings
alternatief. Deze zogellaamde ingreep-effectrelaties worden onderstaand toegelicht. 

Ingreep-ellectrelaties 
Dc cffectbeschrijving is gebascerd op een nauwkeurige beschouwing van de tc 
venvachten ingrepen bij de altematieven als gevolg van de dijktechnische 
ll1aatregelcn, de mitigerende en cOll1penserende ll1aatregelcn en de ontwikkclings- en 
beheersmaatregclen. In ollderstaand kader is een overzieht gegeven van de mogelijke 
ingrepen bij dijkverbeteril1g. 

Ol'erzicht 1'(11/ lIIogelijke illgrepell bij tlijfooerbeterillg 

DIj!o'erbelerillgs111aalregelell " 
- vcnvijuercn begrociing; 

venyijdcren tailldhekleding; 
aanhrcngcn taillubckleding: 
vergra ven terrcin/grondvcrbctering; 
vcrwijucren taillu/botielll; 
aanbrengen taillu/houem; 
uoorsnijuen watcrgangen; 
dClllpen lage tcrreingeuec1tcn; 
transport en gehrllik van machines 
aanhrcngcn bCflnen; 
aanhrcngcn b\'clschenll/dalll\vand; 

II fifigerellde ell cO/llpenserellde lIIaatregelell,' 
- herplant begroeiing en landschappelijke inpassing; 
- terugbrengcn toplaag vcgctatiekunuig waardcvolle taluus 
- aanbrengcn toplaag t. b. v. de ontwikkeling van vegetatiekundig waaruevol!e tulllds; 
- uit voering van werken buiten de voor natnnr kwctsbare periodes; 
- ri vierbctlcoll1jlcnsatie; 

Olllll'ikkelillgS- ell heheersllIaalr"gelell,' 
- naluuronlwikkeling; 
- natllurtcchllisch heheer. 
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Bij de ontwikkeling van varianten en alternatieven in hoofdstuk 4 is er naar gestreefd 
LNC- en andere waarden zoveclmogelijk te sparen en negatieve effecten waar 
Illogclijk te voorkolllen. Dc ingrepen die volgen uit de d~jkverbeteringsalternatieven 
kunnen ondanks een vergaande optimalisatie gevolgen hebben voor de aanwezige 
waarden en functies op en in de omgeving van de d~jk. Onderstaand worden de 
effeeten beschreven die naar verwachting zullen optreden. 

Elfecten 
Dc effecten van de alternatieven zijn voor een zestal aspecten beschreven. Per aspect 
is de effects core bepaald aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Het is 
namclijk niet zo dat er per aspect een eukel en eenduidig effect optreedt. Zo kan bij 
landschap bijvoorbecld niet direct van een effect op landschap worden gesproken. Er 
wordt bijvoorbecld gekeken naar de mate waarin de dijkverbeteringsvariant gevolgen 
heeft voor de contil7l1iteit, het contrast, de variafie, de samenhang en de sculptllllr 

van de dijk. Dit zijn voor het aspect landschap dus de meest rclevante beoordelings
criteria. Dc verschillende aspecten en beoordclings-criteria z~jn in bijlage 2 van het 
bijlagerapport uitgebrcid beschreven en in het onderstaand kader samengevat 
,veergegeven. 

/I.\l'ecfell ell betltlrdelillgscriteria tell belwel'e \'all de elfecfbe.\·chrUI'illg 

Bodelll ell Im/el': CII/tlllll'liislol'ie: 

• aantasting ongcstoordc hOUClllS en • vlakelemclltcll*) 
gcoll1orfologisch \\'aanlcvol gcbicd • lijllc1el1lentcn *) 

• verantiering oppcnlaktc- cn grondwatcr en • puntdcl11cntcn*) 
b\'t.:lgebicd 

• zctting WOOlI-. wel'k-, ell /ee/illiliell: 

• aalltasting woningcn en of woonomgeving 
hllulschap: • hinder tijdcns dc aanleg- of gebruiksfase 
• contmsl • bcrcikbaarheid woningcn 

• varia tie 

• sculpluur Ol'erige ((spec/ell: 

• salllcnhang • verkccr en infraslructuur 

• continuitcit • rccrcatic 
G ruimtcbcslag landbouwgrond cn 

Nalllllr: bedrij t'sterrcin 
• vcgctatic cn 110ra • ruimtc1ijkc ordcning 

• fauna 

• potcntics Be/Jeer ell olldel'liolld 

• ccohydrologischc rdatics • beheersvorl1lcn 

• ecologischc rdutics 0)1 rcgionalc schaal 

* vcnlcr uit te splitSCll naar bijvoorbccld ncdcfzcttingsstrllctllfcn (vlakvorl1ligc clcmentcn), dc 
dijk zclf (lijnvormigc clcmcntcn) cn enscmblcs of objectcn (puntvonnigc clcJ11cntcn). 

Dc effecten van de d~jkverbeteringsalternatieven kunnen van karakter vcrschillen. 
Effecten zoals bijvoorbecld dijkverhoging hebben een pennanent karakter. Andere 
eftccten zoals geluidhinder tijdens uitvoering zijn daarentegcn weer tijdelijk van 
aard. Ook kunnen effecten ophefbaar zijn zoals het temgbrengen van aangetaste 
vegetatie nadat de dijkverbetering is uitgevoerd, maar de effecten kunnen ook 
onomkeerbaar zijn, zoals b~jvoorbecld mimtebeslag op landbouwgrond. Met dit 
verschil ill karakter is bij de effectbeschrijving rekening gehouden. In bij\agc 2 van 
het bijlagerapport (ingrcep-effectmatrix) is de relatie tussen de ingrepen en effecten 
bij d(jkverbetering en de daarbij bchorende beoordcling gedetailleerd besehreven. 
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Waar 1110gclijk zijn effectel1 gekwantificeerd (uitgedmkt in bijvoorbecld 
oppervlakten ofaantaIlen). Voor de meeste aspccten vindt een kwalitatieve 
beoordcling op een vijfpuntsschaal plaats. Dc gehanteerde kwalitatieve beoordcling 
kan als voIgt worden gekarakteriseerd: 

++ sterk positief effect 
+ matig positief effect 
o geen tot zeer gering effect 

matig ncgatief effect 
sterk negatief effect 

Bij de bcpaling van de scores wordt enerzijds gekeken naar de (absolute) 0l11vang 
van het effect en anderzijds naar de ernst van het effect. Indien b~jvoorbecld een 
groot, maar rclatief weinig waardevol gebied wordt belnvIoed is het effect absoluut 
gezien groot maar is de ernst van het effect klein. Een en ander is in onderstaand 
kader \Veergegeven. 

II.II'lIfitllt;el'e ej{ectscores 01' IllIs;s \'tm (1IIII'II11g ell (Ill,." \'(11/ eell effect 
Omvang el1cct Gewicht ertcct 

llegatief positiei' 
klein groot klein groot 

Klein 0 - 0 + 
Grool - - - + ++ 

Negatieve effecten kunnen ontstaan door het aantasting van bestaande waarden als 
gevolg van de dijkverbeteringsl11aatrcgelcn. Ook kunnen positieve effccten ontstaan 
doordat de sitllatie voor een bepaald aspect verbetert (bijvoorbecld door 
natllurontwikkclingsmaatregclen). In paragraaf 6.3 en 6. 4 zijn de l11ilieu-effecten in 
het algell1een en de effecten op declaspecten van de dijkverbeteringsaltematieven 
voor het Dongemondgebied beschreven. 

6.3 Effecten op hoofdlij nen 

6.3.1 

ARCADIS 

In hoofdstllk 4 zijn voor de verschillende declsecties varianten ont\Vikkeld die 
tezamen het voorkeursalternatief (en MMA) vonnen. In dezc paragraaf worden de 
(milieu-) effceten van dit alternatief op hoofdlijnen bcschreven. Detailinfom1atie over 
declaspecten en c1eclsecties is opgenomen in paragraaf 6.4. 

Effecten van het voorkeursalternatief (en MMA) 

In tabel 6.1 z~jn de totale effectscores van het voorkeursaltematief (en MMA) 
weergegeven. De scores hebben betrekking op de gevolgen van de dijktcchnische, 
mitigerende, compensercnde, de beheers- en ontwikkclingsmaatregelcn tezamen. 

Uit tabel 6.1 bl~jkt dat er bij het voorkeursaltematief (en MMA) over het algemeel1 
geen tot zeer geringe negaticve effecten zijn op bodem en water, landschap, natuur, 
cultllllrhistorie, WOOIl-, \Verk en lcefmilieu en de overige aspectell. Dit wordt 
verklaard door het feit dat er bilmen het invloedsgebied van de dijkverbcterings
wcrken gcen bijzondere LNC-waarden aanwezig z~jn. Bovendien is met de 
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plaatseIijk aanwezige LNC-waarden en de bclangen van de aanwonenden en 
bedrijven bij de ontwikkcling van de alternatieven zovecl mogclijk rekening 
gehouden, waarbij is geblcken dat de aanwezige waarden en belangen vergaand 
behouden kunnen blijven. 

Tabel 6 l' Effcctscores van het voorkeursalternatief en MMA 
/hl'ectell score OjJlllerkillgell 

j'oorkellrsalterllatie! 
(MiliA) 

l3odcl11 en walcr 0 Gccn aantaslillg waarden. Evelllucle 
vcranderillgell in grondwalerstroming en 
vcrspreiding van verolllreinigillgcll vonncn ccn 
kcnnislecmte. 

Landschap 0 Plaatsclijk cnigszins aantasting, maar ook 
verbctering van waardcn. 

Natuur ++ Miligerende, bchcers- en 
outwikkclingsmaatrcgclen lciden tot ecn stcrk 
jlositief elTcct. 

Culluurhistoric 0 Gccn aantasting waardcn. 
Woon- cn Icclinilicu 0 Een tuin wordt tijdclijk aangclast cn cr wordt 

plaatsclijk bcplanting vcrwijdcnl. Een aantal 
insleckhavcntjcs wordt gcdcmpl. 

Ovcrigc aspcdcn 0/- Enige aantasling landbouwgrond, bcpcrking 
agrarisch gcbruik van grocne cl~jken bij 
natuurteclmisch behccr. Geringc aantasting 
bcdr~jfsterrein. Enige aantasting van het 
\\'intcrbcd van dc Donge. 

Plaatselijk treden cr wei enige (ncgatieve) effecten op. Deze effecten hebben in de 
l11eeste gevallen slechts betrekking op cen beoordelingscriteriul11 binnen een bepaald 
aspect. Dc aard en ol11vang van dezc deel-cffecten is zodanig dat deze de algel11ene 
effectscores yoor het Dongell10ndgebied als geheel uit tabel 6.1 niet bei·nvloeden. B~j 
de overige aspecten is sprake van gcringe negatieve effectcn doordat intensief 
agrarisch gclmtik van dc groene dijken na dijkverbetering niet langer wordt 
toegestaan en doordat er sprake is van cell gering mimtebeslag op landbouwgrond en 
verschillende bedrijfsterreinen in Sandoel. In het licht van het totaal aan effccten ten 
gevolgc van de d~jkverbetering zijn deze negatieve effecten slechts zeer gering. 
Daarelltegen treedt er een sterk positief effect op ten aanzien van natuur als gevolg 
van de voorziene beheersmaatregelen (natuurteehnisch beheer van de groene dijken) 
cn ontwikkelingsmaatrcgelen (natuurontwikkeling langs de Donge). In paragraaf 6.4 
worden de effecten op de rclcvante declaspecten beschreven. 

Effecten op deelaspecten 

Algemeen 

In paragraaf 6. 3 is opgel11erkt dat zich slcchts plaatscIijk op dcclaspecten (milicu-) 
effccten voordoen. Deze effectcn worden in de navolgende paragrafen behandcld. In 
figllur 6.1 zijn deze effecten gevisualiseerd. Dc effecten die in de onderstaande 
paragrafen voor het voorkeursalternatief worden beschreven zijn gelijk aan de 
C£fecten voor het MMA. 
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Binnen het il1vloedsgebied van de dijkverbeteringswerken van het voorkeurs
altematief (en MMA) bevinden zich geen ongestoorde bodems, geomorfologisch 
waardevolle gebieden of bodembeschermingsgebieden. Op deze beoordelingscriteria 
heeft het voorkeursalternatief (en MMA) dus geen (positief of negatief) effect. 

Grolld· ell oppervlllktewllter 
Verandering oppervlakte oppervlaktewater 
Bij het voorkeursaltematief (en MMA) wordt geen waardevol oppervlaktewater 
aangetast. Het restant van de voonnalige gracht rond Fort Lunette blijft geheel intact 
en wordt zelfs iets vergroot door de aanleg van een keennuur op het punt waar het 
fort en de Maasdijk clkaar in de huidige situatie bijna raken. Door de aanleg van 
keennuur zal de dijk op dit punt wat worden 'ingesnoerd', waardoor het fort iets 
meer in het water komt te liggen. In deelsectie XI, Westpolder, wordt in het kader 
van de dijkverbetering de bergingsvijver circa 10 meter verlegd. Hierdoor treedt per 
saldo geen verlies aan oppervlaktewater op. 

Door het dempen van een aantal insteekhaventjes in deelsectie IX, Nieuw Sandoel, 
zal enig verlies aan oppervlaktewater optreden. In deelsectie XIII, Dombosch, zal het 
totaal aan oppervlaktewater iets toenemen door de aanleg van de plas-draszone, 
omdat het baggerspecie van Rijkswaterstaat bij aanleg van deze zone wordt geruimd. 

Verandering opperv/akte kwelgebied 
Bij het voorkcursalternatief (en MMA) vindt naar verwachting geen bernvloeding 
van kwelsituaties plaats. Dc (kwelstroom naar de) kwelsloot langs de 
Rivierkade/Slikpolder en de kwelstroom naar de laag gelegen terreinen met 
waardevolle vegetatie b~j Dombosch blijft intact. 

Verandering in grondwaterstand 
Er zijn over het algemeen geen redenen om te veronderstellen dat er als gevolg van 
het voorkeursalternatief (en MMA) belallgr~ike wijzigingen in de grondwater
stroming en daannee de grondwaterstalld zullen optreden. Er treden geen 
substantide veranderingen op in het oppervlaktewaterstelsel (er worden vrijwel geen 
watergangen gedempt of aangelegd). Slechts in deelsectie I, Noordelijk Dongedijk, 
en declsectie III, Spoorhaven, wordt een sloot gedempt. 

Mogelijk kan het (plaatselijk) slaan van nieuwe damwanden in de deelsecties I, 
Noordelijke Dongedijk, declsectie IX, Nieuw Sandoel, dcelscctic XI, Westpolder, en 
deelsectie XII, Fort Lunette, de grondwaterstroming op lokale schaal belnvloeden. 
De aard en intensiteit van deze mogelijke verandering, zijn zonder uitvoerig 
onderzoek, niet vast te stellell. De eventuele veranderingen in grondwaterstroming 
z~jn overigens niet bepalend geweest voor de keuze uit verschillende varianten. 
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Invloed veranderde grondwoterstromingen op verontreinigde bodcmlocoties 
De eventucle lokale verandering in de grondwaterstand kan van invloed zijn op de 
bodel11verontreinigingslocaties bij de Noordcl~jke Donged~jk, Nieuw Sandocl en de 
Westpoldcr. Over de aard en intensiteit van deze invloed zijn (zonder uitvoerig 
onderzoek) geen voorspellingen te doen. Het is zowclll1ogclijk dat de verspreiding 
van verontreiniging toeneel11t als afneell1t. 

Eventucle lokale veranderingen in de grondwaterstand als verspreiding van 
verontreinigingen z~jn daarom te beschouwen als een Ieemte in kennis en infonnatie. 

Verandel'ing in kwaliteif van grol1d- en oppervlaktewater 
Eventucle veranderingcn in de verspreiding van lokaal aanwezige bodell1veront
reiniging kan van invloed zijn op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. 
Hierboven is reeds opgemerkt dat hie rover geen voorspeIlingen zijn te maken. Voor 
zover bekend vindt bij bet voorkeursalternatief (en MMA) geen verspreiding van 
verontreinigingen plaats als gevolg van graafwerkzaall1heden in verontreinigdc 
locaties. Een punt van aandaebt hierbij is het baggerspeciedepot in deelsectie XIII, 
Dombosch. Dc Imaliteit van de specie is waarschijnlijk categoric I of 2, waardoor 
de effectcn op de oppervlakte\Yaterkwaliteit b~j het saneren van hct dcpot niet op 
voorhand Z~jll aan te ge\'ell. In het kader van het ontw'erpdijkverbeteringsplan is aan 
dit baggerspeciede)Jot en het ruimen cryan nader aandacht besteed. 

Zetting 
Ten gevolge van d~jktechnisehe ll1aatregelen kan (ineidentecl) zetting optreden. 
Effecten op objecten zoals \Yoningen, bedrijvel1 en infrastmctuur zullen naar 
ver\\,achting niet optreden. 

Landschap 

Algemeel1 
Dc voorgestelde dijkteehnische maatregelen bij het voorkeursalternatief (en MMA) 
Ieiden nau\\'elijks tot landscbappelijke effecten in bet Dongell1ondgebied. Op 
sommige plaatsen zal de dijk \\'at prominenter in becld komen. Dc verandering ten 
opzichtc van de huidige situatie blijft ecbter beperkt. 

Ais gevolg van het natuurtechniseh beheer en de natuurontwikkclingsmaatregclen in 
het voorkeursalternatief (en MMA) zal de landsehappcl~jke variatie iets toenemen. 

J3eiilvloeding contrast, val'iotie en somenhang door dijktec1111ische l110atregelen 
Door de geringe veranderingen aan en verlegging van het huidige dijktracc worden er 
vrij\\'cl geen landschappclijke elell1enten en stmcturen op of langs de waterkering 
aangctast. Hierdoor treedt over het algemeen geen verandering op ten aanziell van de 
aspeetell contrast variatie en sall1enhang tussen de beide z~jden van de dijk. Ten 
aanzien van contrast kan worden gesteld dat aileen in declsectie XI, Westpolder, het 
huidige contrast (Donge-scheepswerf-bergingsvijver) enigszins zal afnelllen door de 
aan te Ieggell \Yaterkerillg achter de scheepswerf langs. In de Westpolder zaJ het 
contrast en de binnendijkse variatie verder afhel11en doordat de beplanting op het 
binncncl~jkse talud nab~j de bergingsvijver zal worden vef\vijderd. Deze beplanting 
zal in het kaclcr van de c1~jkverbetering echter volledig \varden gecompenseerd door 
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de aanlcg van cell Elzensingel op de onderbenn van het nieuw aan te Icggen talud 
(zie visualisaties in bijlage 3 van het bijlagerapport). Vanuit de nabijgelcgen 
wool1\vijk zal er na dijkverbetering tijdclijk zicht op de schecpswerf zijn. Na verloop 
van tijd zal de singcl met Elzcll en spontane opslag van wilgen de schccpswerfweer 
aan het zicht onttrekken. Een beperkte afname van het contrast is in beperkte mate 
het geval in van dcclsectie IX, Nieuw Sandoe!. Ter hoogte van dp92-dp97 wordt een 
nieu\\' buitendijks trace aangclegd. Hierdoor wordt het bestaande contrast tussen de 
Donge-oeycr en uitenvaard aangetast. 

Beii7vloeding SClIlpfllur en confinui'feif door dijktechnische maatregelen 
Doordat de ingreep over het algemeen beperkt blijft, ondergaat de sculptuur van de 
waterkcring (vrijwcl) geen verandering. De belangrijkste dijkverbeteringsingrepen in 
rclatie tot de sculptuUf doen zich voor bij de groene dijken. 

Van de grocne dijken in dcclsectie VII, Slikpolder, blijft hct buitentalud nagenoeg 
gehandhaafd en \yordt het binnentalud onder een talud van 1 :2,5 gebracht. Een talud 
van 1 :2,5 en ccn kruinbreedt van 4,5 m is in deze deelsectie noodzakclijk om de 
aal1\\'ezige byclsloot te handhaven. Dc kruill wordt met ellige dccimeters verhoogd. 
Langs dcclsectie XIII, Dombosch, blijven de bestaande taludhcllingen (l :3) 
grotendecls gehandhaafd en \yordt de kruin met enkcle meters verbreed tot 5 m. Door 
de aanpassingen aan beide groene d~jken zal dit, gelct op het huidige karakter van 
dcze dijken, lciclel1 tot cell versterking van de sculptuul'. 

Dit geldt ook voor de groene d~jkgcdeclten in declsectie IX, langs de Gasthuiswaard 
cn het Zuidergat. Bij declsectie XI, Westpolder, zallangs de scheepswerf de 
herkenbaarheid van de waterkering licht verbeteren, door de binnendijkse 
traceverlcgging Dit geldt ook voor de verhoging en verbreding van de groene clijk in 
declsectie X, Boterpolder. Het trace en de vormgeving van de alternatieven shIiten 
aan bij het huiclige (complcxe) karakter van de waterkering en haar omgeving. 
Hierdoor ,yordt de eontinuiteit van de waterkering niet bei'nvloed. 

Natuur 

Algemeel1 
De negatieve effecten op natuUf van het voorkcursalternaticf (en MMA) als gevolg 
van de dijktechllische maatregclen zijn gering. Dc waarden van de dijktaluds en hun 
omgeving zijn ill het gehelc gebied beperkt. Ook de potenties van de dijkcn z~jll 
gering. Dc alternatieven zijn zodanig ontworpen dat nauwelijks ingrcpcn plaats 
vinden buitcn het bestaande dijkproficl, waardoor er gccll of nauwelijks 
natUlllwaarden worden aangetast. Dc verwachte effecten zijn gering zodat er geen of 
nall\\'elijks mitigerende en compenserende maatregelcn genolllen Illoeten worden. 
Met name het voorgestcldc natuurtechnisch beheer van de groene dijkel1 en de 
natuuront\\'ikkelingsmaatregclel1 langs de Donge hebben positieve effecten op de 
aspecten vegetatie ell flora, fauna en potenties. 

Vegetafie en/10m 
Waardevolle vcgetatics op de d~jktaluds zijn niet aanwezig ell worden derhalve ook 
niet aangetast. Op \'erschillende plaatsen komen waardevolle vegetaties voor aan 
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weerszijden van de dijk. Deze blijven eehter vrijwcl overal intact. Dc declseeties 
waar weI negatieve cffcetcn op vegetatie en flora optrcden zijn: 
• declseetie I, Noordel~jke Dongedijk; bij binnendijkse verbetcring tegen het 

bestaande talud wordt cell bermvegetatie met enige waarde aangetast (600 m2
). 

Het betreft hier de (weg)benn aan de rivierzijde van de Centralewcg. 
• deelseetie XI, Westpolder; bij de aanlcg van een nieuw binnendijks trace wordt 

moeras- en graslandvegetatie met enige waarde aangctast (600 111
2
). 

Door e1e voorgestelde mitigerende maatregclcn, waarbij de waarden zullen worden 
herstclel door het terugzetten van de toplaag, zullen de negatieve effecten slcehts 
tijdclijk van aard zijn. 

Fauna 
Over de fauna van het gebied is weinig bekend. Aangenoll1en worelt dat aIleen het 
noordclijk dccl van de Dongemond, in de omgeving van de Bergsche Maas, enige 
potenties voor fauna heeft. Het overige gebied is door de stedclijke omgeving te sterk 
aangctast en verstoord. Door de voorgestclde ingrepen worden bij het voorkeurs
altematief (en MMA) nergeJlS potentiecl waardevolle habitats door direct 
ruil11tebcslag aangctast. 

Vcrstoring van brocdvogcls kan tijdeJls uitvoering van de dijkverbeterings
maatregeIen, met name in de declseetie VlI, SIikpoIder pIaatsvinden. Hier zijn aan 
"'eerszijden van de dijk potcntiecl waardevolle broedhabitats aatmezig (rictlanden en 
wilgenbossen). Uitvoering van werkzaamheden buiten het broedseizoen (ll1aart-juli) 
kan de effecten voor cell belangrijk decl verminderen. Verstoring van de fauna 
tijdens de gebruiksfase wordt niet venvacht. 

Pofel1fies 

Er treden geell (negatieve) effecten op ten aanzien van de potenties voor natuur
ontwikkeling in het Dongel11ondgebied. De potenties van de dijk zijn, gezien het 
aall\vezige bodel11materiaal, gering. Door de ingrepen zlllIen daarom geen potenties 
aangetast worden. Door het gebruik van ander materiaal (lager IlltllmgehaJte, hoog 
kalkgehalte) zlIlIen de potenties toenel11el1. Dit zal in cOll1binatie met een 
natuurtecIllliseh beheer Iciden tot een toenal11e van de vegetatiekllndige waarde van 
de grocne dijken. 

Potenties vaal' natlilirontwikkcling op de oevers van de Donge worden niet aangetast. 
Er is in het voorkeursalternaticf (en MMA) sprake van ontwikkeling van 
natllumaarden door de voorgestclde plas-dras zone langs deelsectie XIII, Domboseh. 

]:'coh),dro!ogische re!afies 

Dc hydrologische sitllatie ter hoogte van de kwclsIoot in Slikpolder en Rivierkade 
verandert nict bij realisatie van het voorkeursalternatief en MMA. Dc aal1\vezige 
k\vclafhankclijke vegetatie zal door de dijkverbeteringswerkzaamheden niet 
aangetast \yorden. Oak de k\yeIafhankclijke vegetatie in Domboseh zaI niet \yorden 
aangetast. Op andere plaatsen zijn geen ecohydrologische rclaties aanwezig. 
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Bij het voorkeursalternatief (en MMA) zijn er geen negatieve effecten als gevolg van 
de cI~jktechnische maatregelen te verwachten. 

Beiilv/uedil1g v/ake/emenfen 

In het zuidelijke ciccI van Geertruidenberg ter hoogte van deelsectie I en II, 
Noordelijke Dongedijk en Dongecentralc, worden de cultuurhistorische waarden, 
verbollden aan de begraafplaats en de Dongeeentrale zelf niet aangetast. Dc waarden 
van het complex van de Dongeeentrale liggen in een aantal objecten (objectwaarde, 
samenhang binncn complex), uie door de dijkverbetering niet aangetast woruen. 

In het stedelijk gebied van Geertruidenberg worden de waarden vcrbonclcn aan het 
bcschcrlnd stadsgezicht Geertruidellberg niet aangetast. Bij dedsecties III en IV, 
Spoorhaven cn Dongekade gaat hct in de huidige situatie am een niet of nauwelijks 
herkcnbare \\'aterkering. Oit gebicd bezit slcchts cuItuurhistorische waarde in de 
zichtrcJatie met het besehermd stadsgezicht op Geertruidenberg, met name op de 
au de kern llIet de Gertrudiskerk. Deze ziehtrclatie wordt echter niet aangetast. 

III deelsectie VI, Statenlaan/Rivicrkade, blijft de Vest, de vestinggracht random de 
oude kern van Geertruidenberg, ongemoeid. 

In dedsectie IX en X, Nieuw Sandod ell Botcrpolder, ligt de cultuurhistorische 
,,,aarde met name ill de bebouwing van Sandocl en de bebouwing in de haven van 
Raamsdonksveer. B~i Sandoclligt de voornaamste cultuurhistorisehc waarde in het 
bebou\\'ingsbecld. Het nieu\\' aan te lcggen trace tast dit niet aan, omdat er over een 
grate lengte minimalc ingrepen z~in voorzien. Dc aanleg van dit niellwe trace tast de 
cultuurhistorische \\'aarde van Sandocl als gehecl niet aan. 

Dc ,,,aterkering langs de genoemde binnenhaven in deelsectie X, Boterpolder, maakt 
geen decl uit van deze studie, daar de dijkverbetering reeds in het kader van de 
Ddta\',et grate rivieren is lIitgevoerd. Dc dijkverbetering voor de aangrenzende 
traces is niet van invloed op de bebomving aan de haven. 

In het gebied random declsectie XII, Fort Lunette, tasten de ingrepen de waarde van 
het fortterrein niet aan. Dc gracht blijft gespaard door het toepassen van een 
stabiliteitsscherm. Ter hoogte van het fort wordt de dijk met behlllp van cen 
grondkeermuur ingesnoerd, waardoor het fort in meer water komt te liggcn. Vanuit 
het oogpunt van cultuurhistorie betekcnt dit per saldo een (geringe) verbetering. Dc 
benodigde plaatselijke verhoging vindt plaats op de huidige kmin van de Maasdijk: 
de doorsnijding van de wcg door het fortterrein neemt daardoor toe noch af. Oak de 
naast Fort LUllette gcIegen villa Dc Vondeling wordt nict aangctast. 

Be iill l /ocdil1g lijl1e/emenfen 

Dc \\'aarde van de clijk in declsectic XIII, Domboseh, ligt in het trace en het karakter 
van gracile dijk. Doordat niet van het huidige trace ,,,"ordt afge,ycken ,\wdt deze 
waarde door cle werkzaamhedcn in het voorkeursaltematicf (en MMA) niet 
aangetast. 
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Het voorkeursaltematief (en MMA) heeft in het algemeen weinig invloed op het 
woon-, en lcefmilieu. AlIcen in dec1sectie X, Westpolder, en een gedeelte van 
dec1sectie IX, Nieuw Sandocl, zijn er naast de tijdelijke effecten (hinder bij de 
aanIcg) ook permanente effecten (aantasting woonomgeving) te verwaehten. 

Te verwfjderen H'oningen 
In het voorkeursalternatief (en MMA) worden geen woningen of bcdrijfspanden 
verwijderd. 

AOlltostil1g lI'ool1olllgevil1g 
Aan de ",estc1~jke Dongeoever in Geertruidenberg zal geen aantasting van de 
woonomgeving plaats vinden. Aan de oostelijke Dongeoever treden daarentegen ,vel 
enige lIegatieve cffecten op. In dec1sectie IX, Nieuw SandoeI, wordt een nieuw 
buitendijks trace tel' hoogte van de pefeclen Sandoel40 en 20 aangc1egd (dp92-96). 
Dc aanIeg van een groene dijk IlCeft hier gevolgen voor de aanwezige tuin van 
Sandoc1 20 en in beperkte mate voor het uitzieht over het Zuidergat. In dec1seetie XI, 
Westpolder, \Yordt de bergingsvijver verlcgd en het talud geherprafileerd, waarb~j de 
aanwezige singel van Els en Wilg zal verd,vijnen. Na dijkverbetering zal de 
scheeps\\'erf in het zieht van de in de Westpolder aanwezige woningen liggen. 
Doordat de singe! wordt herpIant is hier sprake van een tijdc1ijk effect (zie 
visualisaties in bijlage 3 van het bijlagerapport). Voor de Illeeste woningen langs de 
\\'aterkering in het stedelijk gebied van Raamsdonksveer zal het uitzieht over het 
Zuidergat en de Donge nict il1gr~jpend veranderen. 

Hinder tijden.\' oOIl/eg 
Bij de Illeeste \\'oningell en bedrijfspanden langs het dijktrajcet zal tijdens de 
uitvoering van de werkzaal11heden (grandverzet, heien) tijdc1~jk sprake zijn van 
hinder. I let gaat hierbij Illet name om gcluid- en trillinghinder en in mindere mate 
geur- en stof11inder. T~jdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen maatregelcn 
\vorden genolllen om de hinder voor de betrokkenen zo veel mogc1ijk te voorkomel1. 
Enige hinder blij ft eehter aan het veilig maken van de waterkering verbondel1. 

Hinder tijdens gebruiksfase 
El1ige visuc1e hinder tijdens de gebruiksfase wordt voorzien voor t\vee it drie 
\voningel1 in Sandoel ten gevolge van de buitendijkse verlegging (dp92-dp97) van het 
huidige trace. Daarnaast zal in de Westpolder (tijdclijke) visuelc hinder zijn door de 
vef\vijclering van de huiclige Elzen- en WilgensingeI. 

In het dec1trajeet dp92-dp97 in dec1seetie IX , Nieuw SandoeL zijn twee 
instcekhavens ell cell botenhelling aanwezig die bij de aanlcg van een graene dijk in 
eOl11binatie met een damwancl ,vorden gedempt. De meest oostelijke insteekhaven ter 
hoogte vall Sandocl 20 blijft grotendeels behouden. Het verlies van beide insteek
hayens en de botenhclling wordt geeompenseerd door de langere danl\vandstrekking 
op de percclen Sanclocl 20 ell 40, waardoor laad- en Iosfaeiliteiten ontstaan. 
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Dc bereikbaarheid en ontsluiting van woningen en bedrijfspandcn nabij de te 
verbetercll waterkering zullen tijdens de aanlegfase enigszins worden gchinderd. 
Woningen en bedrijven zullen eehter ten allen tijde bereikbaar blijven. WeI zullen 
afsluitingen en omlcidingen Iloodzakelijk zijn. Na afrallding van de dijkverbeterings
werkzaamheden zal de bereikbaarheid van wonillgen niet veranderen in vergcIijking 
met de huidige situatie. 

Overige aspecten 

Verllecr cn il1jrllstrllctllul' 
Dc verkeersfunctie van de aan de waterkering gcbonden wegen zal door de 
d~jkverbeterillg niet veranderen. Door de dijkverbetering gefaseerd uit te voeren 
blijven de woningen en bedrijven tijdens de wcrkzaamheden bereikbaar. Er zijn geen 
cfTecten te verwachten voor het transport over water. 

Rccl'catie 
Voar "at betrcft de watergebonden recreatie trcden er geen effecten op. Aile havens 
blijvell zowcI over het watcr als over dc weg goed bereikbaar. In meer algemene zin 
geldt dat de recreatieve voorzieningen in het Dongemondgebied niet ,vorden 
aangetast. Door de aanleg van een passantenhaven in deelsectie IV, Dongekade, 
,yordt het totaal aan aanlegplaatsen in het Dongemondgebied iets uitgebreid. Dit is 
echter niet direct het gevolg van het dijkverbeteringsplan, maar door autonome 
ontwikkclingen in het kader van de uitwcrking van plan 'Dc Brand'. Dc waterkering 
random deze passantenhavelllllaakt w61 decI uit van de primaire waterkering in het 
Dongell1ondgebied. Bij het ont\yerp en uitwerking van de aansluitende declsecties is 
met deze ,,,aterkering rekening gchouden. 

EC0l10fJIisdic 1l.\PCCtCI1 

Agrarisch gebmik 
Bij het voorkeursalternatief(enMMA) treedt in de Gasthuiswaard, nabij Nieuw 
Sandoe!, cell beperkt ruimtebeslag op op agrarische granden. Hier wordt over een 
beperkte Icngtc cell pipingbenn op een landbouwperceeI aangelcgd. 

In de huidige situatie "'orden de graene d~jken in het Dongemondgebied gebmikt 
voor (intellsieve) beweiding. Na uitvoering van de dijkverbetering zal agrarisch 
gebmik van de groene dijken beperkt worden confoml de beheersvisie van het 
Hoogheemraadsehap van West-Brabant. Na dijkverbetcring zullen de graene dijken 
in het DongeI11ondgebied natuurtechnisch en aangepast agrarisch ,,,orden beheerd. 

In meer algemene zin kan worden gestcld dat de verschiIlcnde dijktechnische 
maatregelcn ruimtebeslag leggen op grand die niet in agrarisch gebrl.lik is. Ten 
aanzicl1 van de bereikbaarheid van agrarische bedrijven treden er geen (negatieve) 
effectcll op. 

Bedrij/i'1ll0fig gebl'llik 
Dc totalc oppervlakte aan bcdrijventerrein zal bij uitvoering van het voorkeurs
altcrnatief en het MMA nid significant veranderen. Ter hoogte van dp92-dp96 in 
c1eclsectie IX , Sandocl, zal c100r de aanleg van een gracne dijk de oppervlakte van 
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het daar aall\yezige als bedrijfsterrein bestemde gebied in geringe mate afnemen. 
Daarnaast zal hier ook het oppervlak aan oppervlaktewater voor bedrijfsdocleinden, 
door het dempen van de insteekhavens, enigszins afhemen. Deze (negatieve) effect en 
op de bedrijfsvoering ,vorden eehter gemitigeerd door de aanlcg van een lange 
dannvandstrekking met potenliclc laad- en losmogelijkheden, waardoor de 
bedrijfsvoering op de aanliggende percelen niet Iloemenswaardig wordt bcinvloed. 

De bereikbaarheid van bedr~jven in het Dongemondgebied verslcehtert niet. Voor de 
in de declsectie XI, Westpolder, gclegcn sehecpswerf 'De Donge' zal de ontsluiting 
van het terreil1 verbeteren. Door de aanlcg van een ontsluitingsweg over de nieuw 
aan te leggen waterkering hoeft niet langer gebruik te worden gemaakt van de 
huidige (moeilijk toegankclijke) ontsluiting over het Bcukenlaantje. 

Daar ,,,aar de aan te leggen waterkering de op- en afritten van bedr~jven in het 
Dongel11ondgebicd bcinvloedt, worden deze zovecl mogclijk in overleg met de 
bclanghebbellden ont,,"orpen. Door de werkzaamheden met betrekking tot de 
cl~jkvcrbetering zovecl mogelijk gefaseerd uit te voeren, zullen de bedrijven ten aile 
tijclen bereikbaar bl~jven. Aandachtspunten bij cleze fasering z~jn met name cle 
lIitritten van de bedrijvel1 in c1eelsecties I en II, Noorclclijke DOllgeclijk en 
Dongeccntrale, de beclrijven in deelsectie IX, Sandocl, en de ontsluiting van 
seheepswerf De Donge in deelseetie XI, Westpoldcr. In het ontwerp
dijkverbeterillgsplan zal aan de bereikbaarheid van de bedrijven uitgebrcid aandaeht 
,vorden besteed, waarbij ook rekening wordt gehoudenl11et de bereikbaarheid van 
deze bedrijven over water. \ 

Rivierbehecr 
Plaatselijk is er enig ruimtebeslag in het winterbed van de Donge. Het gaat hierbij 
am het traee ill deelsectie IX, Niellw Sandocl, waar sprake is van een nieuw 
buitendijks trace. RivierbedeoIllpensatic eonfonn de belcidslijn Ruimte voor de rivier 
is elLIS in het Dongel1l0nelgebied in beginscl aan de orde. Bezien vanuit het totale 
project Hoogwatervrijmaking Dongemonclgebiecl neemt het waterbergend venllogen 
in de Dongemonding echter sterk toe. De Hoogwatervrijmaking Dongemondgebied 
bestaat naast de in ondcrhavige Projeetnota/MER besehreven declseeties uit t,,"ee 
reeds verbeterde Dcltawet-traee's. Het betreft hier de Polder van Allard en de 
Gell1eentclijkc laehthaven in Raamsdonksveer. 

In het kader van de Deltawet grote rivieren is in 1996 besloten om de oude 
,,,aterkering fOnd de Polder van Allard te vcrlaten en de destijds aangelegde nooclclijk 
te vervangen cloor eell nieuwe dijk, waarbij een latere integratie met de West
Tangent (zie hoofdstuk 3) 1l10gelijk is.Als gevoIg hiervan is de Polder van Allard in 
z~jn geheel buitendijks komen te liggen27. Feitelijk is door de aanlcg van een nieuwe 
dijk (verbetering van de nooddijk) een bekken ontstaan dat slcehts in geval van hoge 
waterstanclen onder zal stromen. 

De toename "an het waterbcrgcnd vermogen in de Polder van Allard overtreft de 
(geringe) afname van het waterbergcnd vennogen ter hoogte van Nieuw Sanclocl. 

27 De dijkcn rond de Polder \'an Allard worden wei op hoogtc gehollden en ol1llerholldcn door het IloogheelllraadsciIap 
\'an \\'est-Ilrabant. 
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Hierdoor is rivierbedcompensatie in het kader van het totale project 
Hoogwatervrijmaking Dongemondgebied niet aan de orde, en is er sprake van een 
toename van de beschikbare berging. 

Belteer ell of1derltoud 
Het Hoogheemraauschap van West-Brabant heeft, confoml het bcleid zoals 
venvoord in hct streekpian en de LNC-Richtlijn dijken een beheersvisie vastgestcId. 
In deze beheersvisie wordt gestcId dat intensief agrarisch gebruik van de groene 
dijken in het kader van verantwoord dijkbeheer in het DongelUondgebied niet langer 
wordt toegestaan. Enerzijds omdat door de TAW is aangegeven dat intensieve 
beweiding nadelige effecten he eft op de erosiebestendigheid van de dijktaluds en 
anderzijds ol1ldat het beleid vanuit de provincie gericht is op een lUeer natuur
yricndclijke inrichting van de dijktaluds. 

Voor de grocne d~jken in bet Dongell1ol1dgebicd wordt natuurtcchniscb en aangepast 
agrarisch behcer ingevoerd. In hoofdstuk 4 is reeds aangegeven welke bebeersvorm 
per ollderscheiden dijktraject wordt voorgestaan. 

Ruimtelijke ol'dcf1ing 
In declsectie IX, SandocI, zal bij de dijkverbetering een wijziging van het bestaande 
bestemmingsplan 'Nieuw SanuocI' plaats moeten vinden. Dc bestaande waterkering 
\yordt in deze decIsectie rivicrwaarts verlegd waardoor het huidige buitendijkse 
terrein binllendijks zal kOlllell te Iiggen. Het nieuwe dijktracc zal in bet 
bestel1lllJingspian opgenOJ11en mocten worden. Hetzelfde geldt in grote lijnen voor het 
besteJ11ll1ingsplan 'Centnuu' ter hoogte van scheepswerfNV Dc Donge in decIsectie 
XL Westpolder. Dc \vaterkering \yordt hier ten opzichte van de werf billllend~jks 
aangeIcgd, \yaarbij de bergingsvijver circa 10 meter naar bilUlCn zal worden verIegd. 
Het nieu\\e dijktracc zal in het bestel11mingsplan opgenomen 1110eten worden. 

(n decIsectie X, Boterpolder, ligt in het meeste oostclijk ded het bestel11l11ingsplan 
'Woonwagenlokatie'. Dc aangegeven bestemming waterkering moet op dit 
bestemmingsplan als een bredere strook worden aangegeven, omdat de waterkering 
hier meer naar binllen \Yordt aangcIcgd. 

Het bestel11l11ingsplan 'Zuidelijke Rivierzone' is een partiCle herziening van het 
bestell1mingsplan 'Gasthlliswaard'. Dc d~ik die in dcze Projectnota/MER is 
aangegeven als Gasthuis\yaard is in deze herziening niet volledig opgenol11en als 
waterkering met dllbbcIbestel11l11ing (verkeersdocleinden). In het kader van de 
dijkverbetering zal deze bestelluning in het plan 'Zuidclijke Rivierzone' opgenol11en 
moeten \\'orden. 

Dc land tong tussen de Donge en de Kanaaltak naar de Amer behoorde voor de 
gemeentelijk herindcling toe aan de gemeente Made en Driml11eIcn. Dc landtong ligt 
nu op het grondgebied van Geertmidenberg. In dit gebied is de \\'aterkering niet als 
zodanig bestemcl, omdat er voor dit gcbied geen bestemmingsplan bestaat. 
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7 Vergelijking van alternatieven 

7.1 Algcmccn 

In de fase van de variantontwikkeling voor de dijkverbetering (zie paragraaf 4.2 en 
4.3) is duidelijk geworden dat per onderscheiden deeIsectie sIcchts ten variant 
redcIijker\\'ijs in beschouwing kon worden genomen. Redenen hiervoor liggen in de 
specifieke IGlel- en aandachtspunten per declsectie, zoals bijvoorbecId de 
aanwezigheid van ,voonbebomving en het behoud van klcinschalige, watergebonden 
bedrijvigheid. Doordat reeds in een vroeg stadium van deze studie de verschillcnde 
varianten z~jn geoptimaliseerd kon voor het onderhavige dijkvak een eenduidig 
d~jkverbeteringsalternatief worden vastgesteld, dat tegelijkertijd aan de visie op 
d~jkverbetering en het progranuna van eisen voldoet. 

OJ) basis van de variantont\yikkeling en de daannee samenhangende effeeten heeft de 
Stuurgrocp ingestemd met her voorkeursalfernafie/ Dit altematief wordt tevens als 
MMA besehoU\vd. 

In hoofdstuk 6 zijn de milicu-effecten van dit voorkeursaltematief (en MMA) voor 
de verbetering van de \\'aterkering van het Dongemondgebied in becld gebracht. 
Deze effecten \vorden in paragraaf 7.2 nogmaals weergegeven, waama in paragraaf 
7.3 een relatie ,,"orelt gclegd met de visie ten aanzien van de dijkverbetering 
(paragraaf 2.5) en het programma van eisen (paragraaf 2.7). Daarnaast wordt in 
paragraaf 7.4 aandaeht besteed aan de keuze voor het voorkeursalternatief. 

7.2 .Milicu-cffcctcn van hct voorkcursaItcl-naticf (cn MMA) 

ARCADIS 

E/f'ectscol'es 
In tabel 7.1 zijn de effects cores van het voorkeursalternatief (ell MMA) voar het 
Dongemonc1gcbied als geheel weergegeven. Dc scores hebben betrekking op de 
gevolgen van de dijktechnische, mitigerende, eompenserende, beheers- en 
ont \\'ikkclingsmaatregelen. 

Tabel 7 I' Algell1ene effects cores van het voorkeursalternatief (en MMA) 
Aspectell EJ[ectscore J 'oorkellr.w/feTflutiej (en MMA) 
130dcllI cn \yatcf 0 
Landschap 0 
Natullf ++ 
ClIltuurhistoric 0 
WOOIl- en Lccllnilicu 0 
O\'crigc aspcclcll 0/-

Uit tabel 7.1 blijkt dat er bij het voorkeursalternaticf (en MMA) over het algemeell 

geen tot zeer geringe negatieve effecten zijn op bodem en ,vater, landschap, natuur, 
cultuurhistorie, \\'oon-, \Verk en lcefmilieu en de overige aspectcn. Dit ",orelt 
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verklaart door het feit dat er met de (spaarzaam) aanwezige waarden en de 
aanwezige belangen binnen het invloedsgebied van dijkverbeteringswerken zeer 
zorgvuldig is omgegaan. Daarbij is gebleken dat de aanwezige waardell en belangen 
vergaand behouden kunnen blijven. Plaatselijk treden er bij het voorkeursalternatief 
(en MMA) wei enige (negatieve) effeeten op. Deze effeeten hebben in de meeste 
gevallen slcchts betrekking op ccn beoordelingseriterium binnen een bepaald aspect 
en zijn slechts tijdcl~ik van aard. Dc aard en omvang van deze deelcffecten is zodanig 
dat deze de effectscores voor het Dongemondgebied als totaa! niet beinvloeden. 

Er treedt b~i het voorkeursalternatief (en MMA) een sterk positief effect op ten 
aanzien Val111atuur als gevolg van de voorziene bcheersmaatregelen (decIs 
natuurtechnisch beheer van de groene dijken) en ontwikkelingsmaatregelcn (aanleg 
van plas-dras oevers langs de oost-oever van de Donge). 

7.3 Relatie met de visie en het programma van eisen 

ARCADIS 

In tabel 7.2 is de relatie tussen het voorkeursaltcrnatief (en MMA), de visie en het 
programma van cisen (zie paragraaf2.5 en 2.7) weergegeven. Aan de hand hiervan 
kan "'orden nagegaan of aan de bclangrijkste aandachtspunten voor het ontwikkelcn 
van de dijkverbeteringsalternatieven is voldaan. Voor zover ontwerpuitgangspunten 
uit het programma van eisen overlappen met de prioriteiten uit de visie zijn deze uit 
tabel 7.2 wcggclaten. Uit tabel 7.2 blijkt dat bij het voorkeursalternatief (en MMA) 
aan vrij\\'cI aHe aandachtspunten vergaand tegemoet \\'onit gekomen. In veel gevallen 
\\wdt zelfs gehecl aan de aandachtspunten tegemoct gekolllen. Dc uitzonderingen 
waarbij dit niet het geval is worden hiema kort toegelieht. 

Beltout//ol1tll'i/(/(eling LNC-lI'aal'den 
Dc aaI1\\ezigc natuurwaardcn blijven bij het voorkeursalternatief (en MMA) 
grotendeels gespaard. AIleen in de declseeties I en XI, Noordelijke Dongedijk en 
WestpoldeL \\'ordt een bcrmvegetatie met enige waarde aangetast. Door het 
terugzetten van de toplaag betreft het hier een tijdelijk effect. 

Voor zo\'er mogelijk wordt de ecologische verbindingsfunetie van de Donge ingevuld 
door mtuurtcchnisch beheer van de groene dijken en de ontwikkeling van plas
draszonc's langs de Donge. Door bet gebrek aan ruimte en de plaatselijke, 
lloodzakeIijke aam\'ending van bijzondere constructies kan echter geen doorgaande 
drogc ecologische verbinding (aan beide zijclen) langs de Donge tot stand worden 
gebracht. 

Be/lOud besta((llde ell historisclte dijktf'llces 
Vrij\\'cI aile historisch gegroeide dijktraees worden bij het voorkcursaltcrnatief (en 
MMA) aangehouclen. AIleen in Declsectie IX, Sandoel dp91-dp 100, wordt het 
historische d~jktrace verlaten en wordt een nieuw buitendijks trace aangelegd. 

/(ll'aliteit!)'l'el'beterillg l'ecreatieve l'oorzieningen 
Dc diverse rccreatieve voorzicningen zoals jachthavens, bezienswaardigheclcn en 
horecapunten \\'orden weliswaar niet aangctast, maar ook niet verbetcrd. Bij het 
ont\\'iIJzelcn van de alternatieven zijn gcen aanknopingspunten gevonden of naar 
voren gebracht 0111 bcstaancle toeristisch/reereatieve voorzieningen tc verbctcren. In 
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hoofClstuk 5 is evenwc! aangegeven dat in dec!sectie IV, Dongekade, in de autonome 
ontwikkc!ing een passantenhaven is aangelcgd. De aanlcg van deze haven staat los 
van de dijkverbetering in deze Projectnota/MER, maar de waterkering rondom deze 
passantenhaven maakt \vCl dec! uit van de primaire waterkering in het Dongemond
gebied. Bij het ont\V"Cfp en lIitwerking van de aansluitende dec!secties is met deze 
\\"aterkering rekening gehouden. Een nadere invulling van de verbetering van 
recreatieve voorzieningen kan -los van de dijkverbetering- worden opgepakt door het 
beclr~j fsleven, gemeente of recreatieschap. Dc dijkverbetering tast de potenties voor 
een eventuele kwaliteitsverbetering van toeristischlrecrcatieve voorzieningen in het 
Dongemolldgcbied niet aan. 

Ta b I e 7.2: RI calle tllssen de a tematlCven, d e visle en let programma van elsell. 
A (11/ £lac" t,f/llll1t ell /'oorkellr,wltematie! 

ell MMA 

l'riorileilell "isie 

• 13ehouLi van Lie \\OClll- bcdrii Is- cn rccreaticvc functics ++ 

• 13chouLi/ont wikkclillg LNC -\\aanlcn, \\'aaronder de ecologische ++ 
vcrhindingslilllctie van de Dongc~ 

• Landschnppclijke/stcLienhcHl\\'kllndige inpnssing en vcrgroting van ++ 
de herkcnbaarhcid 

• E:-;lcnsicvc vonncn van agrarisch gehrllik van dc groenc diikcn. ++ 

]?U/ldl'oO/'lI'uardell Progralllllla \'(/11 eisell 

• Kruillhooglc groenc dijken Ni\P+ 3,50 111 ++ 

• Krllinbrecdtc van grocnc dijken (indicnlllogcliik) 5,00 111 + 

• Tallllls grocllc diikcn (indicll lllogclijk) 1:3 + 

• Kcrcndc hooglc bijzollllere cOllstructics NN)+ 3.70 III ++ 

• Bercikbaar heill door ondcrhouds-linspectiepad ++ 

• Beholld bcslaande onlsluilingsfllnclic verkeer ++ 

• Gcen vcrsmalling van hct zomel bcd Dongc ++ 

• (kcn aanl1lsting wintci bed () 

• J\anpasscll Icidingen en knbels ++ 
()II/II'rr/J/lilf!.allgs/Jll/llell Pro)!,/'(/I11I1111 1'1111 eisell 

• Minimaal ruimlcbeslag ++ 

• l3ehoud beslaanLie Liijk lraces + 

• Bij voorkcllr grocne dijkcn realiscrcn + 

• 13ij voorkctlf een taludzijde vcrbcteren + 

• Rckening hOllLicnlllct b\'elsloot Slikpoldcr/Rivierkade ++ 

• Bchoud van Lic hislorischc traces + 

• BehOllLi clIlluurhistorische \\'aarden ++ 

• Beholld historisch slnLisgezicht GccrlruiLienberg ++ 

• KwnJitcilsverbctcring recrcntievc voorzicningcn -
- = \\'onlt nict aan tcgcllloct gckolllell 
0 = Ilclllraal 
+ = wordl nail tcgcll10cl gckomen 
++ = \Y(mll \'crgaand aan tcgcllloct gekoll1cn 
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De richtlijn 'Ruimte voor de rivier' is gericht op het behoud en de vcrmiming van hct 
winterbed van de grote rivieren cn haar zijtakkcn. Het huidige winterbed van de 
Donge blijft vrij\vd gehecl gespaard. In een decl van deelsectie IX, Nicuw Sandod 
dp91-100, \Vordt de \\"aterkering buitendijks verlcgd, waardoor de bergingscapaciteit 
van het Dongell1ondgebied enigszins afneel11t. Daar staat tegenover dat in de Polder 
van Allard in het kadcr van de Deltawet grate rivieren in 1996 landinwaarts CCIl 

nieU\ye dijk is aangclcgd, \vaardoor dc oorsprankelijke dijk zijn functie heeft 
verloren. Dit buitendijks gelcgcn gebied wordt omgeven door de oude pril11aire 
watcrkering die, overeenkol11stig de afspraken met de eigenaar van het gebied, op 
hoogte zal worden gehouden. Het bcheer en onderhoud van het hoogheemraadschap 
zal hier dus zijn gericht op het in stand houden van de au de waterkering. Deze 
\\"aterkering Iweft een hoogte van circa NAP+ 2. 75-2.80m en zal onder maatgevcnde 
waterstallden (MHW = NAP+ 3.(0111) overstromen. De Polder van Allard, die in 
feite binnen het project Hoog\vatervrijmaking Dongel11ondgebied va It, zal dan 
vollopen en aldus mimschoots voorzien in de extra kOl11berging die nodig is voor 
vcrloren gegane bergingscapaciteit bij Sandoel. Binnen het totale project (de 
\'oorliggende Projectnota/MER en de reeds opgeleverele Deltawet-traee's) is 
rivierbedcoll1pensatie elus niet aan de orde en is er eerder sprake extra beschikbare 
berging. 

7.4 De I{euze voor het voorkeursalternatief (en MMA) 

ARCADIS 

Zoals aangegeven in tabel 7.1 blijkt dat de dijkverbetering confonn het 
voorkeursalternatief(en MMA) per saldo zeer geringe tot geennegatieve (milicu-) 
effecten te\\"eegbrengt. Door het pakket van mitigerende, compenserende, 
ont\\"ikkelings- en beheersmaatregclen treden er voor de aspecten natuur en 
landschap zc1fs positieve effeeten op. Dit komt door het aanbrengen van grand die 
een goede llitgangspositie geeft voor de ontwikkeling van soortenrijke vegetaties op 
een aantal dijktalllels (waaronder bij Dombosch) en het daarbij voorziene 
natuurtcchnische dijkbeheer. Daarnaast heeft de aanlcg van een plas-draszone aan de 
oostoever van Dc Donge evel1cens een duidelijk positief effect op de natuurwaarden 
in hct Dongel11ondgebied. 

Dc gcplam/c plas-druszonc bngs dc Donge is in i"eite cen door hcl hooghccmraadschap vrijwillig 
gekozcll illvulling van de ecologische vcrbindingsi"unctie die in hcl Streekplan aan de Donge is 
toegekend, die nicl direct voorlkomt uit zijn taak als beheerdcr van dc watcrkcring. Dc aanlcg van 
de plas-draszonc "'ordt dnarbij gecombincerd met de dijkvcrbetcringswcrkcn (wcrk mct wcrk 
mnkcn). Het hooghcemraadschap is van melling dat het bij het voorkeursnltcmalicf (en MMA), 
ll1cdc gelct op de tc verwac!ltcn kosten voor de aanleg en onderhoud van de plas-c1rasbcrIn, ecn 
vcrgaunde illl'lIl1ing Icvert aan dc ccologische vcrbindingsi"t1nctie van dc IJonge. 
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8 Leemten in kennis en evaluatieprogramma 

8.1 Aigemcen 

Bij hct opstcllcn van de Projeetnota/MER Hoogwatervrijmaking Dongel11ondgcbicd 
is ecn bcperkt aantallccmtcn in kClmis geeonstateerd. 

Dc geeonstateerdc aard en beperktc omvang van de lcemten in kennis staan een gocd 
oordecl over dc positieve en negatieve cffeeten van de variantcn cn alternatieven voor 
de vcrbctering van de \Vaterkcringen nict in de weg. Deze lccmtcn in kennis wordcn 
beschreyen in paragraaf 8.2. Dc bcschikbare inforl11atie was voor alle aspecten ruil11 
voldoendc voor hct zichtbaar makcn van de versehillell tussen variantcn cn 
alternaticvcll. Hierdoor kon het gestelde dod wordcn bereikt: het in het )jeht van 
LNC-,,"aarden en overige fllncties sclectercn van optimalc oplossingcn voor hct 
verbctcrcn van de watcrkcringcn in het Dongel11ondgebied. 

Bij hct op tc stellen cvaluaticprogramma is het van belang rekcning te houden met de 
overgeblcvell lccmten. In paragraaf 8.3 wordt een aanzct voor cen dergc1ijk 
cvaluatieprogramma gepresentccrd. 

8.2 Lcemten in kcnnis 

ARCADIS 

In dczc paragraaf ,,"orden de gesignalcerde lcemten in kcnnis per aspect aangegevcn. 
In dit overzicht is het rclatieve bclallg van de ontbrckcndc kennis cn informatic 
a<lllgcgevcn. Deze beoorelc1ing is meelc gcbascerd op dc bctekcnis die de 
gcconstatccrde lcemtcll in kennis kunllen hcbbcn op dc ondcrlinge vcrgclijking van dc 
(milieu-)effectcll van dc v<lriantcn Cll alternaticven. Daarbij wordt elc volgcndc 
rclatieve driepuntsschaaI gchanteerd: 
(+) rclaticf zecr bclangrijk: 
(0) rclaticf bcl<lngrijk; 
(-) rclaticf minder bclangrijk. 

AlgCI1ICCI1 

Dc beschrijving van de huidige situatie in het ondcrzoeksgcbied hccft plaatsgcvondcn 
mct bchulp van rccent verzamc1dc gegevcns. Dc ecologischc gegcvens zijn in de 
afgclopen jaren verzamcld in het kader van dc voorbcrciding op dc Hoog\\"atcrvrij
making van het Dongcmondgebied. De lanelschappcl~jke en cultuurhistorische 
gegcvcns z~jn waar nodig in 1996 en 1997 in het veld gelnvcntarisccrd. Ook de 
gcgcvens ovcr \\'oon- en Icefmilieu zijn voor zover relcvant in het veld 
gci"nventariseerd. Voor ele overige aspccten zijn de beschrijvingcn gebasccrd op 
rcccnte Iiteratllllf. Gczien de hoge actualiteitswaarde van de gebruiktc gegcvcns, 
silliten dc beschrijving van hct studicgebied ell de daarop gebasecrdc 
effcctbeschr~jvillg goed aan OJ) dc actucIe situatie in hct gebied. Dit is mcdc 
veroorzaakt door het feit dat ele beschrijving vall de huidige situatie en effeeten is 

gebascerel op ccn gcelctaillcerele, schctsmatigc uitwerking van elc elijkverbctcrings
alternaticvcll. 
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(0) Voor aIle aspecten gcldt dat de realisering van de vastgestclde 
bcleidsplaIUlcn als uitgangspunt is genomen. In hoeverre, in welk tijdspad 
en in welke vonn de vastgestelde plmmen daadwerkelijk gerealiseerd 
worden is uiteraard onzeker. Dit is met name van bclang voor het 
inschatten van de autonome ontwikkclingen in het studiegebied. Dc 
autonOll1e ontwikkeling voor de dijk zelf en de directe omgeving staan 
daarentegen vrij goed vast. Met name in deze zone worden de 
bclangrijkste effectcn van de dijkverbetering venvacht. 

Bot/em en water 

(-) In het kader van de Projectnota/MER is slcchts globaal een aantal 
mogclijke bodemverontreinigingslocaties aangegeven. In het Ontwerp
d~jkverbeteringsplan wordt aan de consequcntics 111et betrekking tot 
(water)bodell1verontrcinigingcn de nodige aandacht bestced. Bij dit 
bodemkundig onderzoek is tevens aandacht besteed aan de kwaliteit van 
de specie in het baggerspccicdepot van Rijkswaterstaat. 

(-) Dc effect en van veranucring van grondwaterstrol11ing -als gevolg van 
dijkverbetering- op de voornoemde bodemvcrontreinigingslokaties is niet 
met zekerheid aan te geven. Deze leemte is ovcrigens niet onderscheidend 
b~j de keuze tussell varianten cn alternatievel1. 

Lall dscltap 
Er zijn geen bclangrijke lcemtcn in kennis ten amlZien van het aspect landschap. Dc 
informatie over de visuecl-ruimtelijkc aspecten van het landschap kon in het kader 
van de Projectllota/MER op eenvoudige en vollcdige wijze in het veld worden 
gci'nvelltariseerd. 

Nall/lII' 

Met betrekking tot natuur is een beperkt aantallcemten in kennis aamvezig. 

(-) Van fauna op het schaalniveau dijk-grenzend aan de dijk zijn geen 
gegevens aamyezig. Dc potenties voor fauna zijn aangegeven op grond 
van een insehatting van de mogclijkheden van binnen- en buitendijkse 
elementen in rclatie tot de voorziene ontwikkclingsmaatregelcn. Dc 
betekenis van de c1ijk zclf voor fauna (met name ongewervclcle dieren) is 
mede afllankel~jk van de vegetatie op c1e dijl<. Redclijkenvijs kan \Vorden 
vcr\\'acht c1at de effecten op het aspect fauna positief zullen uitvallen. 

(-) Over het functioneren van de Donge als natte, ecologische 
verbindingszone in het kader van de EHS zijn onvoldoende gegevens 
beschikbaar. Op grond van de mimtcIijke kwaliteit van het 
Dongcl11ondgebied moet \Vorden gcstcld dat de waarde van c1e Donge en 
oeverstrook als droge, ecologische verbindingszolle mOl11entecl zeer 
beperkt is. Redcl~jkerwijs mag worden venvacht dat de kwaliteit Valll11et 
name de mUe verbindingszone door het plan licht positief zal worden 
beinvlocd. 
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Voor het aspect ellltllurhistorie zijn geen belangrijke Icemtcn in kcnnis aanwezig. Dc 
aanwczigc patroncn en c1ementen zijn in het veld gocd waamecmbaar cn zijn 
opgcnomen in de inventarisatie. 

Overige aspecten 
Voor de overige aspecten zijn gcen bclangrijke leemten in kcnnis aanwezig. Met 
behulp van de beschikbare gegevcns is hct gocd mogelijk dc tc verwachten effcctcn 
te beschrijven. 

8.3 Evaluatieprogramma 

8.3.1 

ARCADIS 

Atgemeen 
In deze paragraaf wordt een aanzet gegeven voor het opstellen van cen 
evaillatieprogranllna. Hierbij is rekening gehollden met de in de voorgaande 
paragraaf beschreyen icel11ten in kennis en infom1atie. Onderstaand wordt kort 
weergegeven wat het doel van een evaluatieprogranllna is. In paragraaf 8.3.2 ,vordt 
illgegaan op de verschillende onderdelen die het evaluatieprogramma kan bevatten. 

Doel van het evaluatieprogramma 

Het evalliatieprogramma voor de Hoogwatervrijmaking van het Dongel11ondgebicd, 
dat in ecn later stadium door het bevoegd gezag zal worden opgestc1d, heeft een 
drieledig doc I : 

1. Voorfgaande stu die naar I'astgestelde teemten in kennis en ;'~{()rnU1tie. 
Bij de beschrijving van de bcstaande toestand, de autonome ontwikkcling en de 
optredende effeeten is een beperkt aantallcel11ten in kennis naar voren gekomcn. Het 
effect van deze Ieemten op ele k,,'aliteit van de besluitvorming ,,"orelt zeer klein 
geacht. Desalniettemin is het belangrijk elat gegevens die in de toekol11st bcschikbaar 
komen, "orden gebrllikt 0111 de effectcn van de verbetering van de waterkeringen in 
het Dongel11onclgebied te evallieren, en op basis hiervan eventllele aanvullenele 
ll1aatregelcn te nel11en. 

2. Toetsillg WTII de l'oorspelde ({[{eden (um de daadIPerl(et~ik optredende cf{ecten. 
Dc c1aad\',;erkelijk optreclendc cffectcn kunnen anclers blijken te zijn dan in de 
projectllota/MER is olllschreven, bijvoorbecld doordat: 

• de gehanteerde effectvoorspellingsmethodcn tekortschietcn; 

• bcpaalcle effeeten niet ,verden voorzien; 
• cr ciders onvoorziene, maar invloedrijke ontwikkclingen hebben plaatsgevonclen. 

IIet evalllatieprogralllll1a heeft mede als doel om de in dit rapport ,veergegeven 
effeetvoorspclling te toetsen aan de elaadwerkclijk optredende effecten. Op basis van 
ele hiemit te verkrijgen inzichten kan niet aileen mcer zekerheicl ontstaan over de in 
de verclere toekol11st optredenele effecten, maar kunncn bovel1c1ien de hieruit 
verkregen inziehten toegepast worden in toekol11stige vergcl~jkbare projeeten. 
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3. Bepaling van de noodz({ak tot het tre/fen vall aanvullende mitigerende en 
cOl1lpeflserende maatregelen en de toe/sing van de Iloodzaa/( vall deze 
maatregelell. 

Het cvaluatieprogramma hecft ook tot doel de noodzaak te bepalcn tot aanvullend tc 
nemen mitigerende en compenserende ll1aatregelen, op basis van het verkregen 
inzicht in de betrouwbaarheid van de opgestclde effectvoorspellingen. In een later 
stadium zal de effectiviteit van deze aanvullende ll1aatregclcn wederom getoetst 
1110cten worden. 

Aanzet evaluatieprogramma 

Eell eerste aanzet tot een evaluatieprogranuna in het kader van de d~jkverbetering 
kan de volgende onderdclen oll1vatten: 
• het Illonitoren van de vegetatie- en fauna-onhvikkcling op de dijktaluds in rcIatie 

tot de voorgestclde ont\yikkclings- en beheersll1aatregclen. Hierbij dient ook de 
lIatullrl~jke oeverinrichting (plas-draszone) ter hoogte van Dombosch betrokken 
te \yorden. 

De onderdelcn van het evaluatieprogramma dienen over perioden met verschillende 
lengte en met verschillende frequentie uitgevoerd te worden. Een ecologische 
monitoring diellt bij voorkeur direct na afronding van de werkzaamheden uitgevoerd 
te \yorden, om de eerste stadia van de vcgctatie-ontwikkcling go cd in becld te kunnen 
brengen. Dc ol1t\\'ikkcling van stroomdalvegetaties zal vervolgens in een periode van 
5 tot 10 jaar plaatsvindell. Deze ontwikkeling dient jaarI~jks of t\\'cejaarlijks gevolgd 
te \Vorden. Dc beoordcling van de landschappelijke ontwikkcling kan pas na 
l1leerdere jarcn plaatsvinden, gezien de lange ontwikkelingstijcl. Een frequelltie van 
I maal per 5 jaar is hien/oor volcloende. 
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Verklarende woordenlijst 

Aailleg/toogle 

Achlel'lwu/ 

.. luIO/lOllle 
Oll/ll'ihhelillg 

Basall 

H "001 d I! I illg.~JiI·(dll! I 

Hel'Orgd grzag 

BG 

J3illne/l (-dijks, -IeI'll) 

Huilell (-dijks, -IeI'll) 

COllllllissie 111.1'.1'. 

COlllpellsalie 

COIIII Wllse /'1.'1 J( Ie 
III(/(lfl'egelell 

Dijkbasis 

j)ljjijJ/'(~flel 

JiCOs)'sleel1l 

ji',1'(}sie 

Fau/la 

Flora 

IN 

III if iafi<,/ilelllel' 

Ii Ipass ill gsgeh i e( I 

dc hoogtc van dc kruin, OlillliddelIijk na voltooiing van dc dijkvcrbetcring 

hct land dat binllcll eell dijkrillg ligt en dat door de dijkring wordt besL:hennd 
legell overstroming 

dc ontwikkeling van het milieu en andere lactoren aIs dc voorgcnomell 
activitcit nict wordt uitgevoerd; het bctrefi alIccn die ontwikkeIingcn dic 
kUlUlCl1 worden afgeleid uit vastgestcld bcleid 

natuurstccn die in hct verledell vcel werd gcbruikt voor dc bcschcrming van 
dc afdckkcnde laag op het buitentaIud 

het bcoordclingsprofieI is ecn dcnkbccIdig minimulll profiel van 
gcdcfiniccrdc alillctingcn dat biIUlcn het werkclijkc aaJl\Yczige dijkprolicl 
moe! passcn. Dit profielmag in hct algemccn nict door niet-\\'aterkcrcndc 
ohjcctcll \\'ordcn doorsnedcn ellllloct de garantie hicdcn dat schadc aan de 
\\'atcrkering, ten gevolgc van de aanwezigheid van het object, niet 
onllliddcIIijk tot fa len van de waterkering Ieidt 

dc ovcrhcidsinstantie die bevocgd is het Ill.e.r.-plichtigc bcsluit tc ncmcn cn 
dic dc Ill.c.r.-procedure organiseert; \\'ordt afgckort met BG 

bcyocgd gezag 

aan dc kant van het land 

aan dc kant van dc rivicr 

onalhankeIijke connllissie die het bevocgd gczag advisccrt over dc richtlijncn 
voor dc inhoud van het MER en dc beoordeling vun de kwuliteit van het MER 

zie: cOllljlcnserendc muatrcgeIen; zic rivierkundigc compensatic 

Illaatrcgelcn die gericht zijn op hct vcrvangcn van (Ilatuur)\\,aardcll dic door 
de d~jkvcrbctcring veriorcn gaan 

dc ondcrkant van de dijk 

dOOlsncdc van de (opbouw van) dijk 

de samcnhang cn interactics tussen Icvcndc e1clllentcn olldcrIing cn tussen 
Icvclldc cn niet-Icvelllie elcmentcn in ecn bepaaldc biotoop (bijvoorbccId ccn 
Illocras of grasland) 

alslijting door wind, watcr en chcmische aantasting 

dicrcn 

planten 

dc VOlIll en structuur van het aardoppcrvIak: hicrtoc bchorcn ook het 
Iandschapsrelicf en rcstanten van oude rivicrlojlcn 

initia ticlilcmer 

rcchtspcrsoon dic de m.e.r.-plichtige activiteit \\'iI oIlllcrnCIllCll', \\ordl 
argckort met IN 

gcbicd buiten- en binncndijks waanloor dc zockruillltc naar oplossingcll \\'()f(lt 
bcgrensd 
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gebied dat de reikwijdte van een ellcct behclst 

het verschil tussen de MIIW en de hoogte van het biIlllendijkse maaivcld 

plaatsen waar aan beide zijden LNC-waarden en/of bebouwing aanwezig z~jll 
die bij uit Ic vocren dijkvcrbetering in hct gedrang kunncn kOlllCll 

het bovcnste vlakke gedeelte van eell dijk 

het aan de oppervlakle treden van (rivicr)waler ter plaatsc van het 
binnendijkse talud van de dijk of in het achlerland, dat dircct aan de dijk 
grenst 

een in het direct aan dc dijk grcnzende achlerland aangebrachte kadc om 
af.~lrol11en van kwelwaler te voorkomcn; daarmee wordt gelracht hel optredcn 
van pipingverschijnsclcn tc voorkomen alsmedc watcroverlast t~jdcns hoge 
Ii vicrafvocrcn 

dc alstand die door water ondergronds wordt afgclegd voordat het wccr aan de 
oppervlaktc komt 

CCIl \\'atcrdicht schenn dat verticaal in de grond wordt aangebrncht, waarmce 
grondmlterstroming onder dc dijk wortlt tcgcngcgaan 

landschappclijke, naluur- en cultuurhistorische waardcn: dc afkorting LEe 
wordt S011lS ook gcbruikt, waarbij dc "E" staat voor ccologic 

dc afvocr van water (inm3/s) door de rivicr die cens in CCll bcpaald aantal 
jaar voorkol1lt; dit is in hct bcnedenrivicrcngebicd dc afvoer die ccns in dc 
2000 jam \\'(mit overschredcn 

\\'()rdt gcbasecrd op de maatgevcnde afvoer; afgckort MIIW 

slahilitcit tcgen het afschuiven van grotc delen van ecn grondIichaam langs 
rechte of gcbogen glijvlakkcn, \\'amin door ovcrbclasting gccn 
krachtevcllwicht mccr aanwezig is 

natuurl~jke kronkeling van dc loop van dc rivicr 

milicu-cilectrapport, hct documcnt 

milicu-cl1ectrapportage, de proccdurc 

verplichl ouderdeel van hel MER; hierin staan dc bcst bcschikbarc 
Illogclijkhcden heschrcven ollllllilieu-aantasting tc voorkolllcn of zo vcel 
l110gclijk Ie bcpcrkcn; wordt afgckort mcl MMJ\ 

Illaatgevcmle hoogwaterstand 

matc van slabililcit lcgcll uitspoc1en vall gronddceltjcs als gevoJg vun 
uittrcdelld \Yuter uil het biIUlelltalud 

MonumcIltcn Invcntarisatic Project jongcre bO\I\\-kullst en stcdcbo\lw 1850-
1940, 

vcrzachtende, effcclbcperkendc maatregc1en 

NOIInaal J\mstcrdams Pcil 

CCII regc1matigc loop aan een rivier geven door annleg vnll kribbcn, 
strekdanuncn ctc, : nonnalisatie vindt yank plaats ten behocvc van de 
schcepvaarl of dc walcralvoer 
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builcllllijksc grondaanvulling, ter vergroting van dc kercndc hooglc, tcgcn hel 
beslaandc dijkIichaalll aan, waarbij de kruin van het bcstaancle dijklichaam 
gehandhaafd blij ft 

hel bij hoog waler onder de dijk doorslrolllcn van waler, met cen zodanigc 
slroomsnclhcid dal gronddcc!tjes worden IllCcgcnolllcn, waardoor zich ondcr 
dc d~jk holle ruimlcn kUlUlen ontwikkelcn die 101 stabilitcilsverlics van de 
dijk kllnncn leidcn 

dalcrcnd van, ontslaan tijdcns de laalstc ijstijd 

rapport waarin milieu- en andere aspeclcn, zoals dijkontwerp, gcoleclUlick, 
koslcn cn behecr, van dijkverbeteringsalternatievcn intcgraal wordcn 
behandeld 

gcdcellc in hct dijktracc dat (vrijwc!) recht is 

brecd hcgrip, olllval aspeclcn als overstromingsllynamick (ovcrslromingsdllur, 
\\"alcrslandsschonlll1cJingcn) cn erosic- cn scdimcnlalicpalroncn 

maalrcgclcn om hel afvocrcnd vcrmogcn van hct wintcrhed op pcil tc hOlldcn 

heoordclingscrilcriulll voor plantoelsing, door dc COlllmissic 130crlien 
gcdcfiniccrd als: dc samenhang lllsscn aspcclcn dic het gchruik, dc 
schoonhcid cn dc dU\lIzaalllheid van hCI landschap betrclTcn 

ccrsle slap in de m,e,f.-procedure, waannec dc voorgenomcn activilcit \\'(mlt 
bckendgcmaakt cn de miIicll-cfTeclcn globaal worden aangcduid 

adviseerl de inilialiefilemcr ovcr hct dijkvcrbctcringsproject cn bcslaal uit 
vcrtcgcll\\"oordigers van bclangcnorganisatics en ovcrhcdcn 

Tcchnische Advicscoll1lllissic voor de Watcrkeringcn, ingcstcld door hd 
Millislcrie van Vcrkccr cn Walcrstaat 

doordachlc Illclhodcn van onlwerpcn waardoor bcslaandc \\aardcn vollcdig of 
zovcclmogcl~jk gespaard blijven, door hcl gcbruikcll van spccialc 
constrnclies zoals k\\'elschcnncn~ wordt voornamc!ijk locgcpasl op kllclpllnlen 

lypccrt op basis van ecn globale analyse dc hllidigc cn gcwcnslc ruimlclijkc 
kmllilcit van de dijk in samcnhang mcl zijn omgcving 

uitcrmwrd 

\'cilighcidsmarge lusscn de krllinhoogte van cen dijk cn dc MIIW lcr 
\'oorkoming van crnstigc golfovcrslag, tcr cOlllpcnsalic van onzckcrhcdcn in 
dc hcrckening van de MHW en het hcgaanhaar houdcn van dijk: voor de 
waakhoogle wordl ccnlllinimalc waardc van 0,50 m aangchoudcn 

gcdcclte tusscn de winlcrdijken aan wccrszijdcn van cen rivicr 

hodcmdaling als gcvolg van inklinking, krim]) cn/of dc bom\' van 
kunsl ,,'ctlen 
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Bijlage 3 Overzichtskaart Dongemondgebied met 
deelsecties en dwarsprofielen 
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