
Pro jectnota/M E R 

Hoogwatervrijmaking Dongemondgebied 

Hoogheemraadschap van 'Vest-Brabant 

BIJLAGEN 

Illci 1998 
673/CE9S1l5851l2852 

~. 
I 

. I 
'" , 

ARCADIS HEIDEMIJ ADVIES 

.,'®1.,." QU-1l.l-}: 

! ~ 
\, l Ons kwaliteitssysteem is ISO 9001 gecertificeerd 

I"OH~ 



Inhoud 

ARCADIS 

B~jJage J: Overzichtstabellcn Hliidige Sitllatie en Alitonome olltwikkcling 

BijJage 2: Milieu-effcctmatrix: Sclcctie potcntiCle effectcn en beoordclingscriteria 

Bij Jagc 3: Effecttabellen 

BijJage 4: Visualisaties 

Bijl.5 staat sepa
raat onder 746-70 



Bijlage 1: 

Overzichtstabellen Huidige situatie 
en Autonome ontwikkeling 



Inhoud 

Inleiding 3 

2 Geolllorfologie, bodcll1 ell water 4 

3 Landschap 6 

4 Natuur 7 

5 Cultuurhistoric H 

6 WOOll- ell lccfmilicu 9 

ARCADIS 



3 

1 Inleiding 

ARCADIS 

Dczc b~jlagc bcyat de gcdctaillccrde inventarisaticgcgevcl1s die gcbmikt zijn voor dc 
bcschrijving van de huidigc situatie in hoofdstuk 5 van hct hoofdrapport. Dczc 
invcntarisaticgcgcycns hcbbcn bctrekking op de dijk zclf en haar dircctc omgcving. 
Yoor de ligging van dc mct dc bcschrijving correspondcrcndc d\Yarsproficlcn (dp's) 
\yor(\t vcnyczcn naar dc uitklapkaart achtcr in het hoofdrapport van dc 
ProjcctnotaMER. 
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2 Geomorfologie, bodem en water 

Tabcl Bl.l Huidigc situatic boclcll1 cn ,yatcr 
Critel'ia 

hode'" 

a,lIm-ezigheid ongestoonJc 

hodems 

anll\veziglleid gC(lil1()rftJlogisch 

wanrdel'ol gebied 

grond eft oppel'l"/ahtr!II'fltel' 

ilnl1\\"czigheid 

oPPcI\"iakLe\\"ateren 

:1(lI1\\"cz:igheid 
hl)o C Ill\" efOlllrc 11)1 glllgs I (lent [l'S 

:l:IIl\\CzlgheiJ k\\'clgcblcd 

n,lIl\\'czigheid 
grolllhralcrstrc)l1lingen np 
rcrontrcilllgde bndcl11loGltlcs 

gr ol1dwntcrst<llld 

ARCADIS 

dl' 

n.\".1. 

n.Y.t. 

42·45 
40-5.1 

39.5·40,,) 
25 

1112-104 
X4-91l&<l5·97 

XO-82 
7f1-72 

72 
GX·G9 

04-54 19 

.11·3R 

41-43 

<Ill 
41 

11If)·11J1 

99-101 
RR-91) 

9ll·91 

R 7-RX 

1 Ci-23 
21-2.'1 
.B-1X 
41-43 
44-4R 

40 
41 

1111J-I03 
9Y-IUI 
RR-YIJ 
90-91 
R3·84 
X7-XR 

,1(,-.'.1 
1 f)·4' 

'·I·IU4 

langs he Ie 
lrajcct 

()llIs"hri';"illg 

in het hele iJongenlontigebicd komen geen \vaardevolle, ongcstooroc bouems \"oor 

in het hele Dongemondgebied kamcn geen geornorfologischc waan.lc\"olle gebieJen \'oor 

hinnenui.lks; kwelslou! 
hinllclldijks: kwelsloot 
hinnendijks: stadsgracht De Vest 

binnendijks; \"ij\'cr 
hinnelldijks~ jachlha\'cn 
huitenuijks: anakking \'an ril'ier ue Donge; Zuidergat 

bilJllcndijks, hergings\'ij\'cr 
buitcndi iks; grncht vall Fort LUllette 
billl1Cnd'ijKs, Imitelldijks; sloot 
hinnclluijks: sloot 
buitcndijks; ri\'ier de Dongc 

bllitentlrjks: Y,m der Sillijs tankopslng B V, Centmleweg 42, Ucertnlidcnherg: yc[(Jnchtc 
hodclll\'C'[(1I1treinigingslocntie met fllogelijke I}AK's en olie\'c[ontreinigingcn 
"llitendi.lKs; Ynll dcr Slu~is tnnkopslag D\', Centmleweg 42. Uccrtnlidcnhcrg: <1nngctoll!1UC 
bl l(Jen1\ 'CI Dnt reinig i ngs loent i e 
hillncndijks huitendijks; spoorwegemplneemcnt NS, Gccrtruidcnherg: nangetoonue 
boden 1\ 'CI ()[1 tre in igi ngs 1 ocati e 
buitendljks: Ashl,nu Sud Chemie DV. Rivicrkadc 13. nccrtruiuenhcrg. aangetoondc 

h{)delll\'ef()lltreinigingsloeatie 
huitendijks, Nedcrlof seheepshouw B V, Ri\'ierknuc 1, Ueertruidenherg: nangetoonde 
bndcnn'cruntreinigingslocatie met PAK's, zware mctalcn, c,d, 
huitendijks, gClneentelijke jachtha\'cn, (ieertnlidcnherg, yerdncllte \ratcrhodenn'crolltrciniging 
hllitcntilJks. gcmeentcwcr( Geertruidenbcrg: yerdnchtc hodcJl1\'crolltreiniging (o.a, opslag Y<1n 
nicskisten) 
binllcnJI.lks, Kmthuizerstrant 4. Ra<1111Sdonk: \'cru<1chtc hodcm\'cJ'Cmtrcinigillgslncatic hij t<l11k 
met v<lsle cn vlncibare brandstofTen 
buitcndijks; Sandoel 4(), Ramnsdonk: \'cn.iachte bodcJ11\'crolltreilligingsloc:llic hij schccrs\rcrf 
billl1Clldljks: Then van DelJ1strn.nt 5. Raill11sdonk: \'erdachte bouclllYcrolltrcinigingsloc<llie hij 
jodltl)Ollllbedri,lf 
billllcnuijks: Kadcpi1d l:'i A, Raamsuonk: \'erdachte boden1\'crolltrcinigingslncalie hij 
sc11ecpsreparatie inrichting 
hilUlendijks: IIm'en 100, Ramnsdonk: \'erdachte bodclll\'erontrcinigingslocntic bij 
jachtholl\I'hcdrijf 
hinncndijks: Pilulw; Pottcrstrilnt 7: \'crdachtc bnaclTI\'eronrcinig.ing.s!ocalle hij ondcrgnllldsc 
olietilllk 

binnenduks or reginl1nal Jli\'cnu, k\\'el (op lokaallli\'cau is niet hckend \\'(]1r en welke mate kwel 
\,oolkoJ1lt) 
hinnendijks op loknal ni\'eilu: k\\'elsloot 

hllitcllllijks~ mogelijke \'crontreiniging Ynn grondwater door wCrkZ<l<Ullheucll 
ouitclldijks: ll10gelijkc \'crontreiniging Van grolluwnter door wcrkznamhedcn 
hinllcndijks 'buitendijks: mogeIijke \'crontreilllging \'an grondwaler door werkzi\;,\lllhedcn 
buitcndijks; mngelijke \'erontreiniging \'an gronuwater door wcrkzn<ll11heden 
builcndijks: mogelijke veronlrciniging \,ni1 gronliw<ltcr door werkzaamhcdcll 
huitcJldijks: mogelijke ycrontrciniging van gronuwnter donr \rerkznmnhcden 
ouitcndijks; mngelijke yerontrciniging \'an grond\yatcr door werkzaarnheden 
hinnel1dijks~ l110gelijke vcrontrciniging van gronuw(\tcr door \\'erkza:lmheden 
huitcnJijks: mngelijke yerontreiniging van grond\\'nler door werkz:l;}lllhedcn 
hillllClldijks: mngelijke \'erontreiniging \'nn grondwatcr door wcrkzaamhcdcl1 
binnclllhjks; mogelijke \'crontreiniging Van gronu,,'ater door werkz;lamheocn 
binncndijks~ mogclijke ycrontreiniging vall grondwater door \\'erk.z<I[lI11ileuen 
binnendijks; mngclijke \'crontrciniging \'an grond\\'ater drH)r \YCrkZn;11nheJcn 

hinllClldijks; G[!U 0.40 . O.RO m -m\' 

hinncndijks: (ilm 0,7U - mI' 

hillllelluijks: GIlG 0,70 om\' 

bllitendljks: sterk afhankelijk vun waterpeil riyier 
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Cl'it(,l'ia «Ip OmsrhrijYillg 

kwalilcil grond- Cll lang< hele builelldijb; mogelijk malige lol slechle kwaliteil oppc,,'laklc,,'alcr ell walerbodcmkwalileil: 
oppe,,'hklelyaler lmjed o\'er~chrijden \"<1n (sot1llllige) Z\vare metalen, bestrijdingsrniddelcn, e.d. nan de grenswflilrden 

(meelpulll Noordergal) 

landelijke hilUlelldijb: mogelijk redelijke kwalileil oppe,,'laklcwaler: geen ovcr<chrijding gren<waarden 
gebied: Ol,Pen N 
46-'i3 & 

64-61 

<ledelijk mogelijk malig tot slcchle ope,,'laklcwalcrkwalileil ix,m. lozing RWZI Dongemond, groat 
gebied: nantal rioolo\"erstorten 
10A'; 
104-65 
011-54 

ARCADIS 



3 Landschap 

Tabcl B1.2: Huidigc situatic Landschap 
Criteria 

contrast 

vllriatie 
billllClldUb 

\"nriatie 
buitendijks 

salllcnhang 
buiten ell 
hilll1endiJks 

sculptuur 

ARCADIS 

dp 

(J·9 

9·31 
31·38,5 

38,5·39,5 
39,5·4G 
4G·53.5 
53,5·G8 
G8·74 

74·79.5 
79.5·83 
84·90 
91l·'i.J 
9.J·97 

97·1()() 
IflfJ·I fl·I.S 

0·9 
9·4G 

4G·53,5 
5.U·IOO 
IOU·IO.J.5 

fl·9 
9·.11 

.11·.1R.S 
3S,S·.l9) 
.19.5·40 
,16·5.1,5 
53. 5·G~ 
G~·74 

74·79.5 
79.5·R.1 

R.J·<J() 
9()·94 
9.J·97 

97· 1 flO 
I ()fl. I fl4.5 

IJ·I ().J.5 

0--10 

40·74 
7.J·1 ilL' 

Ifl2.'·1 ().J.' 

Omscllrij"ing 

contrast tussell industricterrein bilmendijk5 en open water buitendijks 
COl1tf1lst tussen bebouwd gehieu binnendijks en industrietcrrein buitendijks 
contms! tUS$en bcbouwd gebicd binnendijks en open terrein buitendijks 
contmst tUS$cn bebouwd gebied binnend(iks en open water buitendijb 
contms! tUS$ell bcbouwd gcbied billllcndijks cn industrieterrein buitendijks 
contmsl tussen schaatsbaan en indm:trietcrrein binncndijks en natuurterreincn buitcndijks 
olntrast tU.'isen beboU\\"d gebied binnenJijks en open water buitenJijks 
contrast tWisen bebouwillg hinllcnuijks en fort buitendijks 
contrast tussell inuustrie binncndijks en open W<ltcr buitcndijks 
contrast tussen bebouwing hinnendijks en industrie buitendijks 
con(rnst (ussen bebou\\'d gehied binnendijks en open water buitendijks 
geen <,;ontrast 
contrast lussen inJustriclcncin binncndijks en open water buitendijks 
geen contmst 
cnnlra:-;l tUS:-;CIl grasland hinnendijks en cell haven huitendijks 

\'ariatic \"ooral hcpaald door industriele bebouwing 
\'nriatie \"onral hcpaald door bchnuwing 
\'minlie hcr;wld door ht'rlantingen rollll de ijsbaan 
\'ariatie \"(Hlral hcpa:Jld door hcbollwing 
\\'cinig \"ariatie 

geen variatie 
\'ariatic hep;lald U(lOf illdustriebehou\\"ing 
\\'einig variatie 
geen \"nriatie 
nIT ialie oep;lalu do()r industrichehou\\"ing 
\·ariatie door buitendijkse heplnntingen 
\\'einig of geen varifllie 
\'nriatie bcpanld dnor het fort Lunette 
weillig yarinne 
\'ariatie d()n[ buitcndijks gelcgen schcepswerf 
geen Yflri;ltie 

\'ari;ltJc d()or fI'lIl\\'C7.1ge behnLl\\"ing 
\\"einig \'Clri:ltie 
\'nriatie Ul)or (\illl\\"czighciu hchoU\\"ing 
\'nriatie door (lan\\'c7.iglleid hm'en 

Or dillrajed is cr gecn srrake van samcnhang lllsscn elcmenten en dc diJk, Er is hooguil spmkc \'an orientatic 
nUl dc behutl\\"ing (lP het waler in het ge\'al \'an dc klcine hm'cntjes in Raamsdonks\'ccr en de niclIwbouw \,;In 
Ciccrtruidellherg, Deze komi nict in het geding hij dijb'crsterkillg 

gcen \\"aarnecll1hare sculptuur 
waarnecmhnre \'{lfIll \'all oe diJk 
geen hcldere sculptuur 
waamet'lllhnre \'mlll \'all de dijk 

6 



4 Natuur 

Tabcl B I .3: Huidigc situatic Natuur 
(~ritcria 

regetatie elff/ora 

huidige waarden op 
dijktaluds 

11llidige wanrden in de 
uitenvaaruen 

huidige waarucn 
binnendijks 

Fmma 

huidige \\ anrdcll op 
dijklaluds 

huidige \Y<laruell ill 
uitc[\Y,1ardcn 

huidige waaruen 
binnendijks 

Potenties 

huidige putenties 
bodemmateriaal 
ycgetntie en f10ra 

IHlidige potenties 
bit ltO(lpollt\yikkel ing 

Eco/J)'cll'ologisclte rdalies 

aall\\"ezigheid 
eC(lll~'urol{)gische relaties 

tip 

32-3R 
4G-53 
GR-75 
).J-oR 

1-23 

23-.,2 
32-.1R 
41l-1.] 

40-53 
7.'-R.J 
(,X-75 

.jr.-GR 

411-53 

OmsfhrijYing 

de yegetalie op de dijklaluds he eft een geringe tot yrij beperkte \\'aarde 

Ruige moerasYegclalies in hel huilendijkse gebied hebhen enige vegelatiekundigc belckcnis 
wilgenbos met \'rij grote \'cgetatiekundige betekenis 
1\ fuun'cgetatie met l\Iuurvaren op het fort, van \'rij grate vegetatiekulluige betckenis 
1\ Incms-. nligte- en wilgenbos\'cgetnties met cnige \'cgetatiekundige hetckenis 

DiYcrse mocras-, ruigte-, grnsl,Uld- en waterycgetaties met enigc \'cgetatickundigc bctckcnis~ 
Pnpulierenbosje met nij grole \'cgetatickundige hetekenis 
\\"atc[\'cgetalie en populicrenhosjcs met enige vcgetatickl1l1dige betekenis 
\\"alef- en moeras\'cgclalics met enige tot \'rij grote \"egetntiekundige hetekenis 
Kwcl:1fhankeJijKc \FltcrYcgetatie met zeer grote \"cgetatickundjge betekenis 
J\loerasycgctatics met cnige yegetatiekundige bctekenis 
l\ {ocr;l."- en grasland\"cgetaties met cnige ,"cgetatiekllndige bctekcnis 
l\Ioeras-. watcr-. grasland- en Juigtc\"egetaties met cnige tot zeer genIe ycgetatiekundige helckcnis 

de \\"a;lrden \",U1 de dijktaluds Yonr rauna zijn, geziell de anlloeuc aall snortcn en <l<m structuur \"an de 
\·cgelatie. gering. 

gcge\"ens O\"er fauna onthreken Het l100rdelijk Jed van de Dongcmond heen gezien de betrekkelljke rust 
ell de (l1\tl\\"ezig.heid Y<lIl geschikte hiotopen, cnige potentielc faunistische waarden 

gpge\"Clls m"cr fauna ontbreken. Het binnendijks gebicd heeft gezicn de mHlwezigheid \"an 
\Yoollhchouwing en industric, het landbouwkundig gehruik en het onthrekcl1 yall heschutting en rust 
slechts geringe p()tcntieie fhunistische \\"aarden 

de putenties \"an aile diJktaluds zijn gering 

l<Ing." het l1oorLiel1jk deei y,\I1 de Dongemollding zijn potenties aamyezig "oor ,"eruere ont\rikkciing Y<I1l 

oc\"cr- en ooihosmilicus 

kwelsl"ol langs de Silkp"ldcr met zcer waanle,·olle, kwelafhankclijkc \\·alelycgelalie 

Ecol()gische re/uties OJ' re;:imwle sc/taal 

a:lI\\\"czige relatics lhe 
lopen \"i:1 de dljk 

aal1\\"ezige rdatil's 
lo(1drecht OJ) de uljk 

ARCADIS 

dc uljk zl'lf heen gecn hetekenis als yerbindend element. Dc i)I)Jlge zclfyonnt cen naltc Yeri1il1l1mg 
tllsscn de 1\ faas en dc beken in het Brahantse nchterland 

n:laties uwars or dc lhjk zijn niet aangctuoml, en worden nict ofnauwelijks yef\Yacht 

7 
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5 Cultuurhistorie 

T b I Bl 4 H 'd' a c Ul Igc SI ua IC Cl ,U tum liS onc 
Criteria "I' Omschrij"ing 

17akelementen 

begraafplaals Centlalell'eg 22 Dinncndtjks gelegcn begraafplaats met o,a. 18de-eeuwse gnl\'cn. Recent toegangshck aan 
de \\'eg met haagbeuk-haag 

t:oll1plex DOllgccentrale 25-29 8uitendijks, 01' opgehoogd terrein gelegen centrale-complex. Aantal afzonderlijke objecten 
van belang: turbinehal, dienstwoningen 

V.tn. "csting Ueertruidenberg 37-41 Yan oorsprong middeleeuwse stad, gedeeltelijk omringd door latere \'estingwerken: 
bcschennd stadsgezicht. Gebied tussen stad en Donge (dp 3R e.v,) gesaneerd ell in 

herontl\ikkeling. Als zodanig niet van waarde. Deelsectie 1II-\', dr 40-41, dijk llnast 
\'estill~gracht 

OCboliWillg Sandf)ci KadcJ1nd 911-10(1 Behouwing aan de (}osteiijke Dongedijk, gedceltelijk nan de huitcnkant nm de dijk. 
"'aarde ligt in totaalbeeld als voorbeeld van bebol1wde dijk. Afzonderlijke pallden hchhen 
\\'cinig nbjcctwaarde 

hayen Raamst!onks\'cer X.l-R-l Reslant \"an de haven \'an R:}[ll1lsdonks\'cer, omgc\'cn unor kleinschnlige. gcdccltclijk 
oorsp.onkelijke bebouwillg, Waardc ligt in totaalbecld, Af7.llIlJerlijke pallden hehben 

weinig ohjed\\':wrde 

Fort LUllette 61}·73 FOit tlil de perioue 18.'3-1837 met kclllonkeldcrs en kruitmagnzijll. omgeven donr gracllt. 
I igging aan tic hllitenkant vall de watcrkcring. Terrein \Yordt door de l\fi1<lsdijk doorsncden 

Lijlleiemell/e/J 

DiJk 54-(,X De dl.lk nan wecrsztjucn \'an de Donge hcdt slechts ,'(lor cell klein deel cen hislorisch trace 
(in I RSU bestaand) en een als dijklichaam herkenbaar profie!. Ol'er gmte lengte is de dijk 
als gc\"u\g van opgchoogd \'OOT- ofachterland nau\\"clijks <lIs zodanig herkcnbaar. D<lt is weI 
het gc\'al bij de groene Jijk langs het gebicd Dombosch 

1'1l1J/c>/emelt((,11 

11.\'t 

ARCADIS 



6 Woon- en leefmilieu 

Tabcl Bl.5: Huidi te situatic WOOIl- en lccfmilicu 
Criteria 

IVoon- en leefinilieu 

BedrijYiglieid 

Yerkeer 

Recreatic 

AReADIS 

dl' 

30-38 

38 
39 

'12-~0 

43-4-+ 
07 

6.1-67 
OS-7'i 

SO 
S3 

89-102 

10-16 
10-25 
25-29 
30-32 
41l-4R 
65-08 

75-83 
9~-91 

Y2-!02 

IfI.l-I(l~ 

Ill-3S 
,19 

~1I-47 

6R-7.1 
91 - Irq 

39 
411 
41 

X4-S) 
1[)1-]lI~ 

Omschrij,-illg 

bilmendijks kern Ynn Geertruidenberg 
huilendijks enkele woningcn 
hinncndijks woonwijk 'De Brand! 
hil111f'lldijks wool1\vijk Geertmidenberg 
bllitendijks enkele bedrijfswoningen 
binnendijks DOllgemond College 
hllitendiiks enkele bedrijf.'lI"oningen 
binncnu·ijks bcbouwd gebied Raamsuonks\'cer 
bcurij(c;\\-onillg 
(bedrijfs)w()llingen nabij gemeentelijke jachtha\"cn 
hinncll- ell huitenuijks aanwezige woonbebouwing 

buitcndijks bedrij\"cnlerrein De Poortcr 
huitcndijks bedrijn'nterrein \'an dec Sluijs 
huitendijks Dongeccntraie 
buitcndijks bcdrij\'cnterrein \"an Oudcnallen 
buitendijks II"ntergebonden bedrijYigheid 
hllitendijks lI"atergebonden bedrijYigheid 
scheepswerf Dc Donge Jigt or de watcrkering 
billllcndijks bedrijvcnterrein Botcrpoluer 
buitenJijks klcin,clwiige, watergebonden bedrij\'igheid 

binllcndijks bOll\\'- en grasbno voor agrarisch gebruik 
groene diJkcl1 in hd J)ongcll1onogebied hcbben een agrmsichc fundic 

ontsluitclldc wcg ligt op of naast de \ratcrkering 
wijknntsluitcndc \\'eg ligt or de walcrkcIing 
wijkontslllltende weg ligt or de walcrkering 
dnorgaandc wcg ligt op de waterkering 
waterkering \·oJgt glohaal de wegen K(ldepaJ. Sandoel, Kmthui7.crweg. (1nsthuis\\aard 

j achtha\·cn 
jachthm'en 

jacllthnwn 
gemcclltelijke jachthaycn 
jachlha\'cn 
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Bijlage 2: 
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1 Inleiding 

In deze miliclI-effectmatrix is aangegeven welke aspecten relevant zijn voor de 
beschrijving van de hllidige sitllatie en autonome ontwikkeling in de 
Projcctnota/MER en ,yelke effecten van varianten en altcmatieven (op welke wijze) 
in beeld ,,"orden gebracht. Dc milieu-effectmatrix IlCefi het karakter van cen 
checklist \"aarmee de relevante aspecten voor de gebieds- en cffectbeschr~jving vall 
de hoog\\'aterYr~imaking van het Donge111ond-gebied worden beschreven en \'ormt 
cen uitwerking van tabel 6.1. uit de startnotitie. De in deze matrix behandelde 
aspecten ,,,orden aIleen in de ProjectnotaiMER uitge,verkt als zij, gelct op de 
varianten en alternatievell, relevant zijn. 

1.1 Sclectie poten tH~lc cffcctcn 

ARCADIS 

III deze bijlage ,yordt voor de verschillende aspeeten (LNC-,,"aarden, bodcm en 
,Yater. 'YOOIl- en leefmilieu en overig) aangegeven welke ingrepen kunnen ,,"ardell 
geplcegd in de aanlcgfase en gebmiksfase van de voorgenol11cn activitcit (vcrbetering 
van het elijkvak) en \\elke potentiCle cffecten hierdoor veroorzaakt kllnnen \yorden. 
Dc inyentarisatic van mogclijke cffccten geeft tevens richting aan de beschrijving 
van de hllidige sitllatie en de autonome ontwikkeling. Oak de reik\Yijdte van de 
effccten. ell daarmee de omvang van het studiegebied, kan op basis vall eleze 
gcgevens bepaald. 

Dc potcntiCle cffectcn ,varden, per aspect, beschreven aan de hand van matrices die 
cell ovcrzicht gcvell vall ingrepen die samellhangen met de voorgellomen activiteit. In 
deze ingreep-effectrelatiematrices is een koppeling gclegd tussell dcze ingrepen de 
potcnticlc cfTccten yoor dc vcrschiIlcnclc declaspcctcn. In de matriccs is aangegevcn: 
• Yoor, yelke ingrepen effecten op (deel)aspecten verwacht kunnen worden: 

• of c1eze effecten tijdelijk (t) of permanent (p) zijn; 

• of deze effectcn omkeerbaar (0) of niet omkecrbaar (n) zijn. 

B~j de I1latrices "welt ccn korte toelichting gcgcvcn. Vervolgells wordt per aspect 
aangegeven, m.:lkc factorcn bepaIcnd zijn voor het invloeclsgcbicd. 

Vcrvolgens is aan de hand van de matriccs een ovcrzicht van dc bcoordcIingscritcria 
pcr aspcct gepresentecrd. Dcze bcoordelingscriteria zijn richtinggcvcncl gC\\ccst yoor 
de bcschrijving van de bcstaande situatie en autonome ont,yikkcling cn vormcn hct 
kader \'oor dc beschrijving van de effcctcn van variantcn Cll altcrnatievcl1. 



Zover 1ll0gcIijk \yordt een k\\"antitaticve bcoordcling gehanteerd (het aantal1ll2 

millltebesiag/aantasting). Yoor de l11eeste aspecten vindt echter een kwalitatieve 
beoordcling plaats. Hierbij \yordt voornamelijk gebmik gemaakt van een rclatieve 
vijfpuntsschaal : 

++ grate versterking 
+ matige yersterking 
o geen tot zeer geringe vcrandcring 

matige aantasting 
grate aantasting 
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Bij de bepaling van de scores wordt encrzijds gekeken naar de (absolute) Ol11vang 
van het effect en anderzijels naar de ernst van het effect. Indien bijvoorbecld cell 
groot, maar relatief \yeinig \\'aardevol gebied \\'orelt bei'nvloed is het effect absoluut 
geziell groot lllaar is de ernst vall het effect klein. Een en aneler is \\'cergegevcn in 
tabel B2.1. 

T b 1 B2 1 R I . fb I a e c atle c ang ( I . = \Yaarc cnng van d e te ver\\,ac lten c . ccten. 
OI1lI'ang Ems! elfect 

eITed Ilcgatief p,>,itief 

klein groo! klein g!oot 

klein gdlied () - () -I-

groot gehied - - - + 4 "' 

In cell aantal gevallcn (b.\'. als ecn ingrcep aIleen ncgatieve effccten vcroorzaakt) 
\yordt cen driepuntsschaal gchanteerel. 

In hct navolgendc \\'ordt voor de verschillcnde criteria per aspcct aangegeycn op 
\yclke \\'ijze bcoordeling plaatsvindt. 

1.2 Ingrepen en activiteiten 

ARCADIS 

Tabcl B2.2 geeft cen overzicht van de primaire en secundaire ingrepell die 
Jl1ogclijken\'~is plaatsvinden bij de versterking van het dijkvak. De ingrepen in het 
kader van dijkverbetering verschillen ainaar gelang de lokale situatie en de \yijze 
van uitvoering. Dc hieraneler genoemde ingrepen zijn daaram niet op allc plaatsen 
lloodzakelijk Cll niet yoor allc varianten en alternaticven relevant. Het vormt eCll 
ovcrzicht yall aile 1110gelijke ingrepell dic bij de vcrsterking van het dijkvak rclevant 
kunncn zijn en dcrhalve in het MER in bcsehoU\ving genolllen diencn tc \vorden. 

In het ovcrzicht is onderscheid gemaakt Ilaar primaire en secunelaire ingrepen. 
Primaire ingrepcn \vorden op dc plaats van aanleg uitgevoerd en secundaire ingrepcn 
vinden ciders plaats (bijvoorbecld specicwinl1ing ten behoeve van de dijkaanlcg). 
Daarnaast \\mdt onderschcid gemaakt tussen de aanlegfase en de gebmiksfasc. 

In dc na\'olgende paragrafen \\'ordt per aspect bcschrevell "'elke potentiClc milieu
efTeeten mct de ingrepen uit tabel B2.2 samcnhangen (milicu-effect matrices). 
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Tabcl B2,2: Ovcrzicht valll1logclijkc ingrcpcn bij dijkvcrbctcring, 

}'IUl\L\IHE IN(;}{EI'EN 

A,IXLE(JJ<:.IS/~ 

\'erleggen (IS dyk/race 

\'ers/erking hes/({(lnd trace: 
wrbrcdcn grondlichaam 

aanbrcngclI \'all bennen 
tailldaanpassing 

Yem'\jderen tailidbekledillg 
aanhrcngcn tailldhckleding 
aanbrcngen k\yclschcrllJcn:dan\\yanden etc. 

II/(/o(regelen in dn'ec/e oll/geving: 

aalllncllgcll \'all klei-ingra\·jllgcl1 

\'ergrayen tcrrcin groJllIYerbetcring 
aanhrcllgcll "all drainage-collstrlldies 
\\'ij7.igellll"<ltcriopenl'atroon 
dCllJl'cn lage tcrreingcdeeiten 
aallYOer gehil'ds\TCCmd materinai 

II/(/u/regelen ({Un elellien/en oj! el1 longs de </ijk: 

wr\\"ijdcrcn bebOll\\"illg 
WI \\'ijdcrcn hegrociing beplanting 
aanbrcngen beplanting 
\'enl"(jdercn objeden \lit dijklichaam 

II/(/({(regelen ({on in(i'(/s(mc(lIl1r: 

\I"ijzigen aliitten 
I"Cl"I"angen hcstrating d(jk ell ali itkn 

\'CrhrL'den I"CrslIlalien aanlcg \yeg\'crharding 
wlhredcn \wsnwllen \\'eghcnnen 

aanicg parallehl"cgen ontlcriangs 

lIi(I'Oel"illg: 

aankg tijddijkc illfi'astruduur 
transpoli 
gd>Iuik l1lachincs 

GEHta'IKSFISE: 
YClkct!l" 

relT('atic 
hchccr cn olldcrhoud 

SEClINllAIRE Ii\'G\U\I'EN 
,,-illning grolldstoflcn 
"pslag\w\l"clking hClging a.g,\', aanleg nietlll'c dijk/o\ld dUkmateriaal 
tran"1'11li 

5 
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2 Bodem en water 

2.1 Ingreep-effectrel a tiem at rix 

T b I B2 3 a c ngrccp-c cc rc a lcma fiX b d 0 cm cn wa er 
lngrepcn 'acti"ileiten hodem grondIVater oPtlcr,,1 akte"atcr 

I'IUl\IAIRE ACTIYITEITEN 

A"LYLEGYISE 
\'erleggen (/.1' dljktrace onomkcerhare wrstoring "an bei'n"loeding IVijziging sitllcring 

dc bodemophollw grondlvaters),stcem lI'atcrgangen, hCi'nylocding 
k\\'antitcit 

\'el'sterking hes/oand /!'<Ice 

• "crhredcn grondlichaall\: 

• aanpasscll \"<111 he-fllIen onomkeerbare "erstoring van wrgroten kIVeliengtc , 

de hodell\oplllllllV onder dijk 

· taluciaanpassillg onolllkcerbare l'erstoring "an yergrotcn kIVellcngte -
de hodelllophouIV onder dijk 

• l'erIVijdcrcn taludhckkding - - -
· aanhrengen taludbekleding - - -
• aanbrengen k,,'clscllcrlllen' I'crstoring ,'an de bodelll (ncgaticl'e) bei'nl'loeding (ncgaticl'e) bdJ\\'loeding 

danlll'<\I\den cle, grondll'a ters)'steelll k"alitcit 
1I1(/(//regelE'n in direc/e oll1ge\'ing 

• aanbrengen I'an klci-ingral'ingen onolllkccrbarc l'erstoring "an ycrgroten kwellcngte -
dc bodcn\(lpiJoul\' onder dijk 

· l'ergral'en terrein 'grond-l'Crhetering onomkeerharc I'erstoring "an - -
de hodcmopboulV 

· aanhrengcll Yan til aillage~ onomkeerbare l'erstoring "an bci'nl'loeding bei'nl'h'eding kmlliteit en 
consh udies de bodenlOphouw grol\[!ll'atcrsysteelll km\l\titcit 

· \yijzigcn \"atergallgen-patroon onOlnkcerbare ,'crstoring I'an bCi'nl'locding lI'ijziging situcring Iyatcr-
de houcmopbouw grondll'aterstand gangcn, bdlll'locding 

kll'antiteit 

· dempen lagc terrcillgcdedten zctting - -
· aal1yocr gchied~\TeC'Jlld materiaal bei'n,'loeding kll'aliteit hei'IlI'locding k\\'alitcil 

IlJaatrcgelen ({(Ill ele/llell/en op ell 

lungs de "ilk 

• ,'clwijdcren bdJOlIIl'illg - - -
• \'er\\'i.ider~1I h~gr(Jeiillg bcplanting - - -
· aallhrclIgcn hcplallting - - -
• I'ClIl'ijdercII ohjeclclluit - - -

dijklidlaalll 
IIlwl/regelen a{/l) in/i-as/melil/lr 

· "'(jzigen afiitten - - -
• l'el'l'angcn hestratillg dijk ell 

afi'ittell: 

· "erhredcll ,'erslllallen'aalllcg - - -
Iwgl'erlJal'llillg 

• I'Crbrcden'wrsllIalien \\'cghennen - - -
• aanleg paralleh"egen onderiangs onolllkeerbarc ,'erstoring "an - -

de bodclllOphoull' 

lIi/l'Oering 

· aanleg tijddijke illfi'astructullr 1'Cl'llichtillg, stmclllllrschade, - -
zetting, 

• trallspOli - - -
• gebluik llIachines - - -

GEIJf(LJASf:.(SE 

• I'~rkecr - - . 

· recreatie - - -
· hchcer en (Jndcrholld - - -

ARCADIS 
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Ingrepcn'acti\'itcitcn hodcm grondwater oppcn'!aktc\\ater 

SECllNDAIRE ACTIYITEITEN 

• winning grondstollen herstc!natllllriijk re!iefof belu\,!oeding bCln\'locding kwaliteit ell 
onolllkecrbare wrstoring grond\vatersysteem kwantiteit 
hodcmophol1\\' 

· opslag \'cn\'erking! structllllrschade, Yerdichting, 

• hcrging a.g.Y. aanlcg zetting 

• nieuwe dijb'olld dijklllateriaal t,o'/ p,o? -
• transport - - -
p: pemlanent ell'ect, t: tijdelijk cllect; 0: olllkeerbaar, n: nie! olllkecrhaar 

2.2 

2.2.l 

2.2.2 

ARCADIS 

Toelichting 

Eodem 

Effectell op de bodem "'orden gedefinieerd als: "Verandering van de bodembYaIiteit, 
\yaardoor het vermogen van de bodem om zijn functie te vervullen wordt aangetast". 
Mogclijke veranderingell hebben betrekking op: 

Bodel1lOp/;Oll '1' 

Dc bodemopbou\\' ter plaatsen zal yoomamclijk \yijzigell door vcrgraving of 
\'erdichting (berijdcn, ophogen). Daarnaast kan zetting optreden als gevolg van eell 
verandering in de grond\Yatcrstand en het ge\vicht van de opgebrachtc specie. 

JJ od emllll'al i leit 
Deze kall bijvoorbecld \\'ijzigen door het gebruik van gebiedsvreemd materiaal. 
Effecten op de bodem kunnen direct plaatsvinden, of indirect via het grond\yater. 
Tevens \yordt de invloed van \'eranderingen in grondwatcrstroming op verontreinigde 
bodemloeaties beschreven I, 

Grolld- en oppervlaktewater 

Wijziging van de \\'atcrhuishouding heeft betrekking op zo\\'c1 b\'antitatieve als 
k\\'alitatie\'e aspecten: 

KlI'onfifofie( (b'sische a.specfen) 

Het betreft \\ijzigingell van de grond\',;aterstand, stromingsrichting en/of 
stroomsnclheid van het grond\\'ater. Dit kan bijvoorbecld optreden als gevolg van 
drainage (tijdeIijk effect) of \yanllCer \\'atergangen doorsneden \\'ordell (permanent 
effect). Ook door de aanlcg van ontlastsloten kan het \yaterregime permanent 
\\,1.1 zlgen. 

Kl1'o/ifofie/(chell1isciJe ospecfen) 
Wijziging van de \yatcrk\yaliteit kan bijvoorbecld plaatsvinden door veranderingen 
van grond\Yaterstromingen of als gevolg van de opslag van oud dijkmateriaal. In 
beperkte mate kan afstroming van milieuvreemde stoffen vanaf (de \\'eg op) de dijk 
ook \,<1n invloed zijn op de \\"aterkwaliteit. 

I J3ij d~ hesl'hrij\'ing I'an de hllidige situatie \\'orden Illoge!ijke bodcnllwontreinigingcn (I'oor ZOIW bckend) 
bcschrcwn dic \'an inl'locd kllllll~1l zijn op de uitl'oering \'an de yarianten. 



2.2.3 

2.2.4 

ARCADIS 
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Omvang invloedsgebied 

Het invloedsgebied versehilt per ingreep. Vergraving is een zeer plaatsclijk effect, 
maar yerandering van de grondwaterstroming kan over een groter gebied effect 
hebbcn. Over het algel11een kan worden gesteld dat de dijk cn de directe omgeving 
van de d~jk als invloedsgebied kan worden aangemerkt. Maar ook effeeten van 
seeundaire activiteiten als bijvoorbecld de berging van dijkmateriaal zullen ,yorden 
beschreven. 

B eoordelingscri teri a 

Ten aanziell van de effecten op bodem en ,Yater worden de volgendc 
beoordelingscriteria onderseheiden: 

ft1ate l'llll l'erstorillg Will ongestoorde bodemslbodembesc/termillgsgelJieden (in 
,,/ ell /ol'alit{[tie/) 
Bij dijherbetering zullen ingrepen in de bodem plaatsvinden. Op deze "'ijze kan 
aantasting "an bodemkllndige waarden optreden. Indien in de hllidige sitllatie sprake 
is van gave. OIlyergraven bodemoppervlakten of bodembesehermingsgebieden is 
sprake van aantasting. Dc emst van het effect wordt afgcleid uit hct oppervIakte aan 
bodellls die aangetast "'orden en een waarde vertegenwoordigen. Hoc grater het 
oppervlak, hoe grater het effect. Dc cffcctcn ,,"orden beoordecld op basis van een 
dricpLlntsschaal: 
o geen aantasting van gave, onvergraven bodell1oppervlaktenl bodem

beschermingsgebieden; 
geringe aantasting van gave, onvergraven bodemoppervlakten/bodem
beschermingsgeb ieelen: 
ernstige aantasting van gave, onvergraven bodemoppervlakten/boelem
bcschermingsgeb icden. 

ft1ate 1'{[lI {[ull/asting l'{[n geo/1lO/f%gisc/t H'aardevo! gebied (il1 III ell 
/malitalief) 
Ais ge\'olg van de d~jkverbetering kUllnen geomorfologische waarelen "'orden 
aangetast. Doorsnijeling van e1ergelijke waardevolle gebieden leidt tot veoninelering 
in oppervlakte van e1e betreffenele waarde (vemietiging) en tevens tot aantasting van 
de samenhang (\·crsnippering). Het betreft hier permanente effecten. K \\'antitatief en 
kwalitatief \\welt aangegeven of er aantasting plaatsvindt van nog gave 
geolllorfologisehe stl1lcturen, zoals bijvoorbeclel oeverwallen of strangen. Aan e1e 
andere kant kan ook sprake zijn van positieve effeeten. Hierbij kan bijvoorbecJd 
\\'orden gedacht aan het tel1lgbrengen van een oorsprankelijke nevengeuI. Dc effect en 
"'orden beoordeeld op basis van een vijfpuntsschaal: 
++ grootschalig herstcJ van oorspronkclijke stl1lcturen; 
+ enig herstcl van oorspronkelijke structuren; 
o geen aantasting van geomorfologiseh waardevoI gebieel: 

geringc aantasting van geomorfologiseh waardevol gebicd: 
emstige aantasting van geomorfologisch waardevol gebied 
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Alate ran vera/1(/erillg van opperv/alae oppervia/itewateren (Iovalitatief) 
Als geyoJg van de dijkaanIcg kllllnen oppervlaktewateren worden aangetast 
(strangell, sloten, grachten). lndien het oppervlak waardevol oppervlaktewater 
afneemt ,yordt dit als cen negaticf effect beschollwd. De mate ,,"aarin dit gebeurd en 
de ,yaarde van het betreffende water bepalcn de omvang van het effect. Het 
aanlcggen van nielme oppervlaktewaterstmcturen wordt positief beoordeeld. Er is 
mogcl~jk sprake van 'dubbeltelling' indien natuurlijke wateren tevens geomorfo
logisch waardevolle stmcturen vonnen, zoals bijvoorbeeld strangen. Dc effeeten 
"'ordell beoordeeld op basis van een vijfpuntsschaal: 
++ grootschalige aanlcg van llieuwe oppervlaktewaterstmcturen: 
+ kleinschalige aanlcg van nieuwe oppervlaktewaterstructurel1; 
o geen aantasting van bestaand oppervlaktewater of aanlcg van nieU\\"c 

strueturen: 
geringe aantasting van bestaand oppervlaktewater; 
crnstige aalltasting van bestaand oppervlaktc\\"ater. 

Toe- (l {~rn([f1le VIlli het ol'l'elTlakte Im'elgebied (Iiwalitatie.f) 
Belnvloeding van hct grond\yater kan optreden doordat bijvoorbecId ,yatervoerende 
grondJagcl1 \yorden doorslledcn (bijv. door ingraven klci of aanbrengen kwcIscherm). 
Hierdoor kan plaatscIijk verdroging optreden, doordat dc b\"elintensitcit afilCcmt of 
doordat strolllingsbanen van het gromhvater \Varden afgebogen. Het totale oppervlak 
ImcIgebied \"erandert eehter meestal niet, maar wordt verplaatst. Het betreft dlls 
plaatseIijke effeden. Bij natuur "wdt 0)) dit effect beoordeeld (verstoring van 
ecohydrologische rcla!ies). AIleen als er naar venvachting sprake is van afname van 
het oppervlakte bycIgcbicd "wdt dit negatiefbeoordecld. De effccten worden 
beoonlecld op basis \"an een vijfjmntsschaal: 
++ aanzicnlijke toename oppcn'lakte k\vclgebied; 
+ beperkte toemme ojJjJervlakte kwelgcbied; 
o geen !oe- of afname van het oppen'lakte k\Vclgebied: 

enige afname \"all hct oppen'laktc k\\"clgcbied; 
crnstigc afname van het oppen'lakte kwclgebied. 

Alate l'l/II veranderillg ill grolldwaterkwaliteit 
Er "orden eisen ges!c1d aan het materiaal dat \Yordt gebruikt \"oor de 
dijherbc!ering. inclusief de in te graven klci. Deze nOlTIlen dienen ter voorkomillg 
van negatieve bei"nvloeding vall de grondwaterkwaliteit. Geziell het feit dat deze 
normell \VOrdell gehanteerd \yardt geen cffect op de grond\yaterk\\"aliteit venyacht. 
De variantell zullen daaromlliet op dit criterium "'orden beoordec1d. 

III v/oed l'el'lllldcrde grolldwaterstromingen op verontreil1igde bodem/ocaties 
Verandcringcn van de groll(I\Yaterstroming kan verspreiding van vcrontreiniging 
bei"nvloedell. Een toename of wijziging van de verspreiding \\'orelt negatief 
beoordeeld, een beperking van de verspreiding positief. Dc effeeten worden 
beoordecld op basis van e1e volgende vijfpuntsschaal: 
++ sterke afllame verspreiding bodell1verontreiniging: 
+- enige afname yerspreiding bodel11verontreiniging; 
o geell toc- of afnamc vcrspreiding bodel11verontreiniging: 

bcperkte toemme versprciding bodel11verontreinigillg: 
s!crke tocmme vcrspreieling bodcl11verontreiniging: 
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Veral1deril1gen ill de gronl/Jralerstand (alleell vall loepllssing als hel 
watergallgell~'lelsell'e,.al1de"lO 
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Als gevolg van aanpassingcn van het oppervlaktewaterstclscl kan de 
grond\\'atcrstand \yijzigcn. Afhankclijk van het wcnsen va/lUit het grondgcbmik zal 
elit positief of negaticf ,,·ordcll beoordecld. Oak \vijzigingen in dc grondwatcrstromcll 
kan dc grondwaterstand vcrallderell. Dit effect wordt eehter al bij de toe- of afname 
van het oppcrvlakte b\"elgebied beoordeeld. De effeeten wordcn beoordeeld op basis 
van de volgende vijfpuntssehaal: 
++ sterke verbctering ont\\'atering; 
++ enigc vcrbctering ont\vatering; 
o gcen verandcring ont\Yatering; 

bcperktc verslcchtcring ontwatcring; 
sterke \"crs/cchtcring ont\vatcring: 

In r/oed op l(Jl'lIliteit grol1d- CIl oppervla!<lewater 
Als gcyolg van vcrandering van hct grondwatersystcem kan de gronel\\"aterkwaliteit 
pJaatselijk veram/crcn. Dc cffcctcn \vordcn beoordeeJd op basis van dc volgclldc 
vij fplIntsschaal: 
++ stcrke \"crbcterillg grolld\\"aterk\\"alitcit; 
+ cllige verbctcring grond\\aterb\"aliteit: 
o gccll verandcring grondwatcrbyalitcit; 

bcpcrktc \"Cl"s/cchtcring gromhvatcrkwalitcit; 
stcrke \"crslcchtcring grondwatcrkwaJiteit; 

Zettillgen 
AJs gcvoIg van gronchyatcrstandvcr/agingcn of opbrcngcll van grond bn zctting 
optrcdcn. Dc cffcctCll \vorden bcoordccld op basis van de volgcnclc dricpuntsschaal: 
o gCCll zetting: 

bcpcrktc zctting: 
stcrkc zctting: 
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3 Landschap 

3.1 I ngreep-effectrel a tiema trix 

T b I B2 4 a c I ngrccp-c cctrc atICll1atnx an d sc lap. 
Ingrepen facti \'iteiten landschap 

I'RIl\L\lHE ACTlYITEITEN 
iL·INLEGF..ISE 

I'el'ieggen as dijk/I'ace p.n 

I'el's/el'king hes/(/ulld trace 

• \'erhreuen gronuliehaam: 

• aallpasscll Yun bef111~n p,n 

• taluuaallpassing p.11 

· l'elwijderen tailldhekleuing p,o;'n 

• aanbrengcn tailidilekleuing p.n 

· aanilrcngen k\\'cl,chennell 'dal11\1'anden etc. -
/JIi/{//I'egelen in dil'ecle oll/gevil1g 

• aanbrcngcn \"111 klci-ingra\'ingen -

· l'ergra\'cn !elwin gronu\'el hctering p.n 

· aanhrL'IIgclI ,·all draiIHlge-C(H1~trlldjes 

· \\'ijzigell \\'aterlopcnpatrollil p,n 

• delllpenlage terrcingcueclten p,n 

• aalll'oer gchiedslTcelnd nlateriaal -
Tl/aall'egeien aarl eielllenlel1 01' e/llal1gs de diJk 

· I'Crll'i,idercn bcholl\\'illg p.n 

• I'Clwijderen hegrociing hepl'llitillg 1'.11 

• <l<lnhrcngcn hcplallting p,n 

• Yel'\yi,idercn ohjectcnllit dijUidw<l1ll p.n 

/I/(/(//I'egeien amI in(i'us/me/IIHI' 

· lI'ijzigcn alj'i((cn p.n 

· wl'I'angcn hestratillg dijk ell ali'i((cn: 

· \'CI hrcdcn \'crsmallcn'aanhrcngcll\\'eg\'crharding 1'.11 

• WI hrcdcn \wmwllcn II egberlllen p,n 

· aanicg paralldll'cgen ondcrl<lngs p.n 

Hill'oel'il1g 

• aanleg tijdelijke inlj'astrllctllllr t.o 

· transpoli . 

· gehl'llik machines -
CiDJU UlKSF,.f SE 

· Yerkeer -
• reneatie . 

· hcheer en onticllrolld -
SECl'Nll.\iHE ACTI\Tl'EITEN 

· lI'inning grolldstol[ell p.n 

• opslag \'el'\\wking hClging a,g. y, aanleg t.o 

· tran'poti -
p: permanent cncet: t: tijdel(jk ellect: 0: olnkecrhaar: n: nid onlkecrbaar 

ARCADIS 
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Toelichting 

Tabcl B2,5 geeft een toelichting op de ingreep-effectrelatiematrix, Dc gevolgen van 
de verschillende ingrepen op de verschillende schaalniveaus ",aarop tegen het 
landschap aallgekeken "welt zijn hierin beknopt aangegeven, 

In een later stadium, bij de samensteIIing van alternatieven, zuIIen ook op een hoger 
schaalniveau beoordclingscriteria worden gefonnuleerel, Hierbij zal aanelacht ,,'orden 
bestccd aan ele effccten op ele continulteit van de dijk. 

T I' I ' oe IC ltmg op mgrecp-c fD If ectre a lema fiX an d sc lap 
Potcntii'lc t'ITectcn en irn'locdssfcCl' 

Inl!(,CPNI (('cgin/! ('ajed) (Im.icct/di.ik) (dijk) 

yerleggcn trace, crcer~n res!ruimle: aanlasling aantasting structuUT binnen- en Olule dijk zander \\'atcrkerende flltlctie; 

omd(ikingen zichll(incn op regionalc builendijks gebied: oude uitermlard nicu\\'e dijk meestal niet toegankdijk 
orienlaliepunlen hinnellllijks, oude dijk zonder uitenl'aard (samenhang) 

rechllrekken en Yeral1l1ing hlikwld-Iyisselingen: relalies tussen dUk / Imizen afi'itten en of spannings\\'aarde neoml aE kolken als 
aC'nijden bochten \'Crdll'(inen samcnhangende bocht- beplalllingspatronen \'erdll'ijnen \'ingenl'Uzingen naar strijd met \\'ater 

beplantingspalnlllcn: minder belel'ing \\'orden onleesbaar 
sculpluur 

aanpassen \'an hermcn I'isuele loghcid (ook indiled door schcrpe grens \'el'l'aagl (indirect gel'llel \'an zekerheid nceml toe 
1'Ci"ll'iid.;ren heplanling) I'crllijderen bcplanting) 

taludaallpassing logger \\'orden 1"111 de d(ik I'crlies scherpe grens "z\\'el'ende gcyoel" I'erdll'ijnt: spanning 
neemt af 

beklcden talud I'crslenillg in landd\jk gehicd \'erslerking conlrast binnen:uuiten; kraeht \'an hd watcr II'<lI'lll inzichtelijk 
1'CI'lllindering \'arialie inlengte Yan trace gcmaakt bii toel'<lssing in huitenboehlcn 

rcrgral'en terrein i (indirect I'ia I'Clwijlieren heplanting) (indirect I'ia Yer\\'ijderen bcplanting) (indirect ria I'el'll'ijdercn beplanting) 
grondl'el hetering 

aanhrcngcn van ( indirect I'ia 1'C111 ijdel en heplanting) ( indirect I'ia I'enl'ijderen beplanting) (indirect I'ia \'CrII'ijderen beplanting) 
drainage cOllstrudies 

lIijzigen afilame heeldl'al'ialie: spiegelendc SlrllctuuJ'l'erschiJlennel11en af doordat kolken als I'ingcrwijzingennaar dc str(id 
Il'ateriopcnpatl'oon I'lakken I'CrLhl'ijnell, lIecrspicgeling strallgen lI'orden ondcrbroken of\'erder met hct water wrdll'ijnen: de associatic 

I'erandcrd 1"1Il de dijk gclegd diik-waler wordt \'Cfzll'akt 

del11l'enlage a(hamc \'<111 yariatie. tc\-cns door slrucluUfI'Cl'SchiJlenncmen af \'elwijzingen naar ontstaansgcsdlicdenis 
lelrcingedeelten I'crllijderen hel'lanting \'crdll'ijncn; \'Crl'iakking beeldcl'I'aring 

WI II ijdercn behoulI'ing aanlasling I'al'iatie, nlOgelijke samenhang wnh\'ijnt uit patroon; aanlasting \\'oon(hnc!ie 
Yerlnindcring I'an de pool1elTeclen I'clYaging I'an het contrast tussen binncn-

cn builendijks 

aallhrengen of creeren I'anniell\\e pOllrldleclen, hersteJlen I'an de relalies tussen elementen dour l'osilionering beJel'ing ril'ier 
ycnrijdcren \'nn I'llllning gdeiding I'an hlik en en de dijk; slruc!uurl'crsehil tussen dramatiscrcn 
beplantillg bell·egillg, schaalbel'aling, I'ariatie, !linnen- en buitend(iks "ersterken; 

accenluel'ing, inkadcring en I'uimtelijk hcnadrukken elementen 
\w"chillen in dil'illhcid: I'isueel "fjuist niet 
rCIsmallen I'an de diik ofjuislnict 

I'cllI'ijdcren (ziehlhare) alhankelijk 1"1Il aard l'<In object: onderstculling: ondermij-nillg historische wrlies I'an lI'atcrstaatkundigc c,q, 
llbjeckn lIit het \'crwijucren beellh-errijkcnde c,q, nid context historische bctekenis 
diil,Jichaam passcnde clemcnten 

lIijziging afritten alil<lme I'isllcle zeJ(slandigheid dijk ycronduidclijking I'an dijk als continu aantasting spanning cn belc\'ing op af 
elcment 

Wijziging \wharding Bij wrbreding wrhardiug wordt Yerl'iakking Yerschillen dijk en andere bij \'Crbreding \Yordl dijk een nOnlwlc 
beeldbepalender,l3\i \'Crsillalling wegcn \\'cg, "crsnelling tempo en wrl'iakking 
Il'onlt de wrharding minder beeldclTaring, l3ij I'ersmalling cen 
hceldbcl'a Jend olllgekcerd effect 

aanpassing \\'cghe11llCn l3(i WI hl'Cliing kOlnen dijklaillds Bij I'crbreding wrl'lakking wrschillen "Zll'ewn" en spanning I'an dijkril 
mindel' in beeJd, Bij Yersmalling dijk en andere wegcn, Bij \'ersmalling wrdwijncn bij I'crbreding, Bij I'm 111 all iug 
omgekeenl effect. 11ll1gekecrd effect. omgekcerd effcct. 

aanleg paralleJ\\'cgen \'erstening in landeJijk gcuied aantasting \'an de dUk als belangrijkste -
lllllicriangs liin 
"'illnillg grondstoflell tocnatl1(' hceh.h"<ll iatie in slructlllll'l'erschillcn nemen toe, openheid helel'ing nalullrlijkc karaktcr 
\,(lur de dijk of buitcngehied. afiwlllc oorspronkeJijkc kan alhell1en uiter\\"aardcll tl('cmt toe 
ri l'ieilJe(kompensal ic geonlOrfolugie 
opslag I'clwerking! tijdeJijke \wsloring en aliwllle tijdelijke introdlldie storcnue structurcn in lijdelijke aliwll1c beJe\'ingSll'aarde 
bel gill!L zidltiijllcn landschap landschap 

ARCADIS 
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Omvang illvloedsgebied 

Het invlocdsgebied is bepaald door het gebied waarin de ingrcep van dijkverbetering 
een directe of indirecte indoed heeft. De grens is bepaald aan de hand van een 
inschatting over de afstand \"aarop de dijkverbetering invloed heeft op visueel
mimtelijke kenl1lerken van het landschap. 

B eoordelings cri teria 

Ten aanzien van de effecten op de landschappelijke waarden zijn bij aile aspecten de 
\'olgende beoordelingscriteria gehanteerd: 

Contrast (IOI'alitatief) 
Hoe nlCer contrast hoe beter. De effecten op het contrast tussen binnel1- en 
bllitendijks gebied en t~idcontrasten \\"orden als voigt gewaardeerd: 
++ sterke verbetering van het contrast 
+ enige verbctering van het contrast 
o gcen effect op het contrast 

gering tot matig negatief effect op het contrast 
sterk negatief effect op het contrast 

Variatie (Ioralilalief) 
De variatie Iangs de dijk in lcllgterichting wordt vooral bepaalel door de elcmenten 
die billnen- en buitendUks liggen. De afname van de variatie (door het vcrdwijnen 
vall elcl1lenten) \\orelt ncgaticf beoordeeld. De effecten \"orden als voigt 
ge\\"aardeerd: 
++ toename van de variatie 
-I- geringe toename van de variatie 
o geen effed op de variatie 

geringe afname van de variatie 
sterke afname van de variatie 

Samenlul!Ig (Ioralilalief) 
l\1et s<lmenhang \\Ndt bedocld of de dijk een clement is dat ruimtelijk (zo\\"el op 
regionaal als lokaal niveall) b~i zijn omgeving past. Dit wordt beoordecld op basis 
van eell c!\\·arsdoorsnede. De samenhang tussen elcmenten roml de dijk en de dijk zclf 
"'onlt bij\"oorbecld negatief bci"l1vloed door de aanIcg van een benn. naannate er zich 
nlCer (\\"aarde\'olle) c1ementen random de dUk bevinelen, die bovendien een relatie 
hebben met de dijk is het effect grater (innegatieve zin). Dc effeden "'orden als 
voigt ge\\"aardeerd: 
-1-+ toellame van de samenhang 
+ geringe toename van de samenhang 
o geen effect op de samcnhang 

geringe afnamc van de samenhang 
sterke afhame van de samenhang 

SClIlplllllr (l'orl1ll'al1 het dijldicltaam, kwalitatief) 
Dc hoge berlll aan het billl1cntalud van de dijk, mct de daarop aall\\"ezige bebolming 
en grondgcbruik is kcnmerkend voor het dijkvak. Steilcrc taluds zijn minder 
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beeIdbcpalcnd, \yaardoor de omgeving van de dijk beter waamecmbaar is. Dc 
effectell ,,'orden als voigt ge\yaardeerd: 
++ verbetering van de sculptuur van de dijk 
+ verbetering van de sculptuur van de dijk 
o behoud van de sculptuur van de dijk 

be)Jerkte afname van de kwaliteit van de sculptuur van de dijk 
sterke afname van de kwaliteit van de sculptuur van de dijk 

Her/(enbaol'heid (/m'lllitatie/) 

14 

De herkenbaarheid van de dijk wordt voomamelijk bepaald door de sculptuur van de 
dijk Om overlap te voorkomen wordt dit criterium niet l11eegcnoll1en in de 
effectbcschrij ving. 

Confi !1llil e if (kll'ali fatief) 
Dc continuitcit "an de dijk is te beoordelcn op altematicf nivcau. In de bcschrijving 
"an de effecten van de "ariantcn is dit criterium daaroll1 niet 111cegel10men. 
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4 Natuur 

4.1 Ingrccp-effectrelatiematrix 

T b I B2 6 ffi a c ngrccp-c cc rc a ICl11atnx l1a uur 
Iligrepelliactiviteitell vegetatie fauna'} potenties} ccohydro- ecologischc 

eullora l) • ncgatief logischc relaties 
+ positief relalies regionaal 

I'Rll\L\IHE ACTIVITElTEN 

IUNLEGF4SE 

I'erleggen as dilklrace p,n p,n ·/+,1',11 p,1l 

I'erslerking besla({nd lrace 

• verbrcdcll grolldlichaam: 

• aanpassen \'an ben Ben p,a/n p,o/n -/+,Jl,n 

· lallld,'cJ llall\\"ing p,ofn r,O/1I ·/+,p,H 

• vcrll"ijdcrcn talllt!bcklcding p,utn p,o/n ./f,p,1I 

• aanbrengcn tailldueklcding p,o/JI p,o/a -/-J,p,n 

· aanhrcngcnlle!schcrnlcil 't!alllll"ant!cn ele, t,o 1,0 }l,n 

l!I({alregelen in dirale olllgel'll1g 

• aanbrcngcn \'an klci-ingra\'ingcn IIp,O/1l ~o '/',I',n p,lI 

· wrgra\'cn tcrrcin 'gront!I'crhclering Up,o/n t/p,o/n -/+,1',11 1',11 t/p,o/n 

• aanhrengen \'an drainagc-constJ IIdies p,1l p,n -,p,1I p,n p,o/n 

• lI'ij7.igen Inllcrlopcnpatroon p,o/n p,o/n p,o/n p,1I 

• ,Iem!,cn lage lcrrcingc<icchen p,n p,ll -,pJl p,1l p,o!J1 

· aan\'llcr gcbiedslTccnlllrnaleriaal p,n .i+,p,n 

I!I(/alregelen Cltlll elel!lelllel1 op ell langs de dille 

· \'crll'ij,bcll bcbolll\'ing 

• \'efll'\jdercn bcgrociing'heplailling p,o/n p,n/n Up,o/Jl 

• aanurcngcn bel'lanting p,1l p,n 1',11 

· \'Clwijderen ohjec1en llit dijklichaam t,o 

1//a<llrl'gell'l1 (/C/I1 in!i'(/slmCl/lllr 

· wijzigen afi'itlen {l.n 

· ,'clTangen beslralillg dijk ell afl'itlen: 

• \'crbreden \-erSllla Ilcn 'aailineligeill \'eg\'erhardillg p,1l p,n ~/+.p,n p,n 

• \wbretlen!\'CfSnlallcn \\'eghenllen p,1l p,n ·/+,p,n p,n 

• aanleg parallelwegen "llderJallgs p,ll p,n p,n 

lIill'Oering 

· aailleg tijtlelijke inirastnlclllllr I,D I,D ",t,o/n t,o 

· transpolt 1,0 

· gcbrllik machines t,D -,t,o/n t,o 

GEl3RUfJ.:SFASE 

· wrkccr p,n p,n 

• recreatie p,n p,1I 

· hchccr ell olHkriIoud p.O p,o p,o p.o 
-

ARCADIS 
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ingrepen/activiteiten vegetatie 
en floral) 

fauna) potcnties) ccohydro- ccoiogischc 
- negatief logische rclatics 
+ positief relnties regionaal 

SECUNDAIRE ACTIVITEITEN 
wi lUling grondstollen p,o/n p,o/n -I+,p,n p,1I p,n 

opslag/\'cf\verkinglberging a.g.\". aanleg tlp,o/11 tlp,o/n -,tlp,o/l1 - t/p,o/n 

transpOit - t,o/n - - -
I) directc elTeclcn; 2) indiredc dI'cctcn p: permanent t: tijdclijk 0: oll1keerbaar n: nict omkccrbaar -: geen (helangrijk) effect 

4.2 

4.2.1 

ARCADIS 

Toclichting 

Primaire activiteitell 

A all IcgfllSc 

Verleggcn as dijkrrad: 
De effeeten van aanlcg van cell nieuw dijktrace betreffcn nlimtcbcslag in de 
buitendijkse terreinen, waardoor (potenties voor) \vaardevolle vegetaties en biotopen 
voor dieren aangetast kunnen worden. Hierdoor kunnel1 tevens ecologischc relaties 
bci'nvloed \vorden. Op het niell\ve traee kUlUlen potel1ties voor flora en fauna 
gecrecerd worden door de dijktaluds afte wcrkcn met voor natulInvaarden gcschikt 
bodemmateriaal. 

17erbrcdcn grondlichaam 
OJ) aile plaatsen waar aetiviteiten plaatsvindel1 zoals het opbrengen of vergraven van 
grond of aanbrengen van bijvoorbecld tallldbeklcding verdwijnt de daar aanwezige 
vegctatie. flora en fauna. De ernst van dit effect hangt af van de waarde van de 
aal1\\ezige vegetatie, flora en fauna. Het verdwijnen van sOl11ll1ige begroeiingen (en 
de daarvan afllankelijke fauna) kan lciden tot onderbrckingen van bestaande of 
1lI0gelijke ecologische relaties. 

Het yerbredcn van het grondlichaam kan tweccrlci effect hebben op de potenties voor 
begroeiing ell fauna op dc d~jk: 

• een aiJlame vall potenties bU het aanbrengell van voor ontwikkcling van 
natuurwaarden ongeschikt bodenullateriaal; 

• een toenamc van potentics bij het aanbrengen van voor ontwikkeling van 
natuurwaardel1 gesehikt bodenunatcriaal. 

VCI'II'Udcrcl1 rallldbekleding 
In dit dijkvak is de dijk l1ergel1S beklced. Op dit aspect wordt daarom niet 
beoordecld. 

Aonbrengcn tollldbeklcdil1g 
In dit dUkvak is de dijk is het aanbrengen van beklcding op de dijktaluds geen optie. 
Op dit aspect wordt daarom niet beoordceld. 

AaniJrengcn/melsclierll1endal11wanden etc. 
K wclschermen, da!11\\'anden, etc. zijn bedocld als alternatief voor dijkconstructies 
lIitgevocrd in groncl. Hierdoor kan beinvlocding van het waterhllishoudkllndig 
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systeem optreden. Door het verstoren van eeohydrologische patron en kunncn zo\\"cl 
bcstaandc \,"aardell als potcnties ten aanzien van vegetatie, flora cn fauna vcrloren 
gaan. 

Vel'graven ferrein grondverbeferil1g, onder meer fen behoeve von k/ei-ingravingell 
Naast direct ruillltebcslag, waardoor aall\\"ezige vegetatie, flora cn fauna vcrlorcn 
gaan (,,"onlt behandcld onder 'venvijderen begroeiing'), ,,"orden eventucle potcnties 
en geomorfologische ,yaarden ter plaatse aangetast. Het vcrdwijnen van (potenties 
voor) vegctatic, flora en fauna kan aanIeiding gcven tot het verbreken van eventucle 
ecologischc rclaties op regionalc schaal. Ook kunllen ecohydrologische rclaties 
permanent verbroken ,yorden. 

AOl1iJrengell VOII drainoge-co!1Sfmcfies 
Drainage-constructies om de micro-stabiliteit van de dijk te vcrhogen leiden tot het 
afvangcn van k,Ycl\Yater. Het l1Iimtebeslag leidt tot het verdwijnen van vegetatie, 
flora en fauna ter plaatse. Teyens kunnen (potcnties voor) grondwateraflJankclijke 
\"cgetaties en plantensoorten en biotopen (bijvoorbccld voortplantingsplaatsen voor 
amfibiecn) aallge[as[ ,,·orden. Dcze cffcctCll kunnen ook lciden tot het verbreken van 
ecologische rclaties. 

Wijzigel1 11'ofer/(ipel1jJafrooll 

Yoor de dijk verbe[ering hoe\"en gcen ,YaterIopen gewijzigd tc ,,"orclcn, op dit aspect 
,,"ordt daarom nie! beoordecld. Evcntucle vcrnietiging van \\"aarden in slaten langs ele 
dijk "welt behandcld b~j de directe effcctcn van verbreding van de elijk op flora en 
fauna. 

lJel77pC17 loge ferreingedee/fell 

Voor de d~jherbetering hoeven geen lagc terreingedecltell te "'orden gedempt op dit 
aspect ,,"orelt elaarom nict beoorelccld. 

AOl1voer gc/Jiccl.l"I'reel7ld l7lateriool 

Met gebieds\Teemd materiaal kUllnen plantcnsoortcn ,,"orden aangevocrd dic 
oorspronkclijk niet voorkomen in ele omgeving van dc activitcit. Dc mogclijkc flora
velTalsillg "ordt bescholl\\"C1 als cen aantasting van vegetatic cn flora. 
Gcbiedsvreemde piantcnsoortcll kunllen voorts lcielCll tot onge,,"enstc vegetatie
on[,vikkelillg en afilame van potcntics2

. Bij hct thcma 'Bodcm en ,vater' ,,"ordt 
cyentuelc aam'ocr van gcbieelsvreemd materiaaI bcsehrcvcn. 

Venl'ljdcrell begroeiing bep/anfing 

Op aIlc plaatscn ,,"aar activitciten plaatsvinden zoaIs het opbrengen of vergraven van 
grond of aanbrcngcn van b~jvoorbec\d taludbekIcding verd,yijnt de elaar aalmezigc 
\"egetatie, flora cn fauna. Het vcrd"'ijnen van sonmligc begroeiingcn cn opgaande 
bcplanting kan Icidcn tot hct ol1dcrbrckcn van bestaanelc of potcntide ecologische 
rclaties. 

2 OIlIlJa! d~ (lllll'allg \"all di! cn~d ni~! \"(lor~relbaar is \l'ord! he! hier niet be.'cilreI"Cll. 
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Aanbrengen bep/anfing 
Het aanbrellgen van beplantillg kan leiden tot beschadmving en bladbemesting van 
\yaardevolle stroomdalvegctaties op de dijk, waardoor deze vegetaties en eventucel 
daarvan afllankelijke diersoortcl1 (zoals insekten) negatief bClnvlocd worden of zelfs 
verdwijllen. Hct aanbrcngcn van bcplanting kan positievc gcvolgen hebbcn voor 
ecologische relaties, bijvoorbeeld voor migratie van diersoorten van bossen, 
Iandschapselell1cnten cn ciergclijke. 

Verwijderen o/Jjecfen uit hef dijklichaam 
Aangcnoll1en \yorcit elat het verleggen van kabels en leidingen geel1 effecten op 
natuur heeft. Etfecten van dit aspect zijn daaram niet meegenOll1en. 

A1aafrcgelen (1(1/1 i/?ii-clsfmcfllllr 
Het "'ijzigen van op- en afritten is cell relatief kleine ingreep, omdat eleze slcchts 
zeer lokaal mimtebeslag geeft op cie dijk cn de ciirecte omgeving. Het I1lccst relevant 
is het effcct op lokalc ccologischc relatics langs dc ciijk, ciie mogelijk vcrbroken 
,,·orcien. Hct ven'angcn van de bestrating heeft aileen tijcielijke gevolgen door 
vcrstoring van ciieren in de omgevillg. Pennanente effecten treden op door het 
verbredcll of ycrsmallcn van cie wcg en (complementair c1aaraall) dc wegbermen. 
Verbredillg van cie \ycg Icicit tot mimtcbeslag op actuele en/of potcntide \yaardcn ell 
gceft ook lIlogclijkc llcgaticYc effcden op de ceologische relatics. ECll brcderc \yeg 
biedt eell grotcre barri6re voor veel soorten dieren. Het versmallcn van de \\"cg gceft 
tegenovcrgcstcldc effectell. Aanlcg van parallclwegen oncierlangs gecft mimtebcsiag, 
\yaardoor tcr plaatsc aall\yczige natuunvaarden verlorcll kunncn gaan. Naast ciit 
effect. \\aarcloor sehakcls (populaties van ciiercn) in een llleta-populatic verIoren 
kUllncn gaan, gccft cen niell\ye weg tevens een grotere barri6re voor migrercncle 
dicrel1. 

Aanlcg fijdelijke iJ?/i"asfl'llcfllllr 
Tijdelijke illfrastmetuur kan Icicien tot het verclwijnen van aaIl\yezige \yaarclen op cen 
bepaalde pick. Bij de planvorming kan hicnnee al rekcning gehoudcn, bijvoorbeelcl 
cioor tcr piaatse van \yaardcvolle vcgetatie en flora of (geo )morfologie gecn tijdelijkc 
infrastmctuur aan te Icggen. Voor dc beschrijving van de cffccten van de 
altcrnatic"cn hocft dit ti.idcl~jkc effect dan ook gccn belangrijke ral te spclcn (\ycl 
vormt hct voorkolllcll van eftccten bij dezc deelactiviteit een belangrijkc rol in de 
planyonning) . 

Tral1.lj)orf 

Door transport kan tijdelijke ycrstoring optrccicn van in de omgcying aalmezige 
fauna (mct nalllc zoogdieren en (brocd)vogcls). 

Gebrztik mochines 

Door hct gcbntik van machines kan tijcielijke verstoring optrcdcn van in dc omgcving 
aall\yezigc fauna (mct name zoogdieren en (broed)vogels). 

G'ebl'llik~fase 

r·'erkeer 

Dc aalmczighcicl van ycrkecr op of langs de dijk kan lciden tot vcrstoring van fauna 
in dc dirccte omgeving. Ook kUllllen ecologische relaties verstoorci \\"Ordcn door 
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barricre\\'erking (een bekend voorbecId is doorsnijding van migratieroutes van 
padden tussen verblijfplaatscn en voortplantillgsbiotoop). 

Recreafie 
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Rccreatie kan IcideJl tot verstoring van de fauna. Door het bij eell te grote 
recreatiedruk ongeschikt \\'ordell van gebieden voor fauna kunllell schakels in eell 
ecologisch net\\"erk verIoren gaan (aantasting van ecologische rclaties op regiona!e 
schaal). 

Beheer en onder/lOud 
Via beheer en onderhoud kunnen vegetatie, flora en fauna bci'nvloed worden. Dit kan 
ook gevolgen hebbell voor ecologische relaties op regionale schaal (bclllvloeding van 
stapstellcn in ecologische structuren). Het effect is omkeerbaar en !<an zO\\"cl positief 
als negatief zijn 

Secundaire acti viteiten 

Winning grom1.l·fo(len 
Winning \'an grondstoffen (met nallle kIci) ill de uitenyaard Icidt tot het verd\yijnen 
vall ter plekke aalmczige \'egetatie, flora ell fauna, Ook zal de a~llmczige 
geolllorfologie aangetast \\"ordcn, \vaarbij tevens ecohydrologisehe relaties verstoord 
dan \yel gccrcccrd kunnen \\"ordcn, Winning van grondstoffen in de buitcnclijkse 
terreinell kan aangegrepen \vorden voor natuurontwikkcling of het zichtbaar maken 
vall verborgen geomorfologische structuren, Tevens kunnen ecologische relaties op 
regionalc schaal aangetast dan weI gecrecerd \yorden, 

()jJs/ag l'enl'crking hcrging f.g v, aanicg niellwe dijk (md dUklJlaferiaoi 
In de eerste plaats is er bij het \ycrkcnll1et materiaal als zand en klei sprake van 
ruimtcbeslag en vcrstoring van fauna in de directe omgeving op dc plck \yaar het 
materiaal vemerkt of (tijdelijk of pCrJllancnt) opgeslagen wordt. Op ecn pIck \vaar 
berging van dijkmateriaal plaatsvindt kall (b ,v. door bodelllverdichting) aantasting 
van potenties plaatsvindell, Door het aantastcn van gcbieden kunncn ecologische 
relaties verstoord ,,'ordell, 

7'ra l1.\]} 0 r { 
Door transport kan tijdelijke \'erstoring optreden vall in de omgeving aan\\'czige 
f.ll111a (mct name zoogdierell ell (broed)vogels). 

Omvang illvlocdsgebied 

Voor de meeste deelaspectell "mdt het gebied van de dijk en zijn dirccte omgcving 
als invloedsgebied bescholmd, Daarnaast wordt het invloeds-gebied bepaald door de 
cffectcn op regionaaI nivcau, die het gevolg kunncn zijll van sceundaire activiteiten 
en/of het \'erbrekcn van ecologische en ccohydrologische relaties, De omvang van 
het invIocdsgebied bepcrkt zich hoofdzakelijk tot de dijktaluds. SIcchts op cnkeIe 
plaatsel1 strekt het invloedsgebied zich nit tot ccologisch \yaardc\,oIIe delen van de 
buitendijkse tcrreinel1. 
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B eoordel ingscri teria 

Ten aanzien van de effecten op de natuuDvaarden zijn in algel11cnc zin de yolgende 
beoordcIingscriteria onderscheiden: 

I Vcgetatie en flora 
1 vcrnictiging huidige \yaarden door mimtebeslag op de dijk(taluds) 
2 vcrnietiging huidige \yaarden door mill1tcbeslag in de uiteDYaardcn 
3 yernietiging huidige \yaarden door mimtebeslag binnend~iks 

1/ Fauna 
1 vernietiging huidige \yaarden door mill1tebeslag op de dijk(taluds) 
2 \'ernietiging huidige \yaarden door ruill1tebeslag in dc uiter\\'aarden 
3 vernietiging huidigc \vaarden door mimtcbcslag binnend~iks 
4 aantasting fauna door transport en gebruik van machines t~idcns de aanlcgfase 
5 aantasting fauna door verkeer en reereatie tijdens de gcbrlliksfasc 

III Potcllties 
aantaslcn/crecrel1 van potenties op de dijk(taluds) 

IV Ecohydr%gisclTe relatics (verdrogen) 
1 verstoring van ecohydrologische rclaties 

V Ecologisdle re/aties op region ale schaal (versnippering) 
1 aantasting van rclaties die lopen via de dijk 
2 aantasting vall rcIaties loodrecht op de dijk 

Onderstaand "olgt eCIl toelichting op de hierboven gcnoemdc bcoordelingscriteria. 

I Vegctafie en .flora 

J, 2, 3 vCl'llictiging hllidige jraardcn door rztil11febeslag (1112) 
Dc oppervlakten van min of meer \\'aardeyolle vegetatietypen, die verI oren gaan door 
ruimtebeslag \\'orden per vegetatietype bepaald. Dit gebellrt afzonderJijk \'oor 
binncndijkse en bllitcndijkse vegetatics cn vegctaties op de dijk zclf. Eventllecl 
aall\\"czigc \vaardeyollc flora is mecge\\'ogen bij het \vaarderen van de vegetatie. 

Dc vcgetatictypen zijn in vier \\'aarderingsklassen ingedecId: 

• met zcer grote betekenis voor het natllurbehoud; 

• met vrij grote betekenis voor het natuurbehoud; 

• met enige betekel1is voor het natuurbehoud; 
• met geringe betekenis voor het natuurbehoud, 

De \vijze \vaarop deze \vaardering van vegetatics tot stand is gekolllen, is uitgebreid 
beschreven in "Inventarisatie van natuuDvaarden in het rivieren gebied, Appendix" 
(Heiclelllij en LB&P, 1994), In kart bestek: de vegetaties zijn in eerste instantie 
ge\\aardeeru op zcldzaalllheid, soortenrijkdoll1, kenmerkendheid en 
ol1\'ervangbaarheid. Vanuit de waardering van de vegetaties op grand van dezc 
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criteria is, afhankelijk van het aantal zeldzame soorten op een pick, cell integralc 
\,'aardering gegeven, volgells bovellstaande waardcringsklassen. 

II Fauna 

}, 2, 3 vernictiging l1ltidige lI'aarden door 1'Ilil11tebeslag (11/) 
Evenals bij vegetatie en flora \vorden de beoordelingscriteria hier gezamenlijk 
bcsprokel1 voor op de dijk, binnend~jks en buitendijks. Dc effecten worden 
vastgesteld voor zoogdieren, vogels, reptielcn, amfibiecn en dagdinders. 
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Dc oppcrvlaktcn van min of meer waardevolle biotooptypcn (zowcI zomer-, winter
als yoortplantingsbiotopen) die veri oren gaan door mimtebeslag, worden voor de 
genocmde groejJen afzonelerlijk bepaalel. Aanwczige waarelevolle diersoortcn z~jn 
llleegC\yogcn bij de \yaardcring van biotooptypen. Hierbij zijn dczclfele 
\yaardcringsklassen aalJgchoudcn als bij vcgetatic ell flora: 
• biotooptypen met zeer grate betekcnis voor de fauna; 
• biotooptypell met Hij grote betekellis voor de fauna; 
• biotooptYPcll met cnige betckenis voor de fauna: 
• biotooptypcn llIet geringe betckcnis voor de fauna. 

Dc \yijze \yaarop deze \yaardcring vall biotooptypen tot stand is gcko/l1cl1, is 
uitgcbrcid beschrevell ill "Illventarisatie van natuunYaardCll in het rivierell gebied, 
Appcndix" (Heidemij cn LB&P, 1994). 
Samcllvattend Z~jll de biotooptypell gewaardecrd op grand vall soortcnrijkdom ell 
aantaIlen, de zcldzaall1heids\yaarde van voorkomende soorten ell de kellmerkenelheid 
\'Oor of gebondcnheid aan het riviercngcbicd. 

4 aanfasfing/mll1a door fransport en gebruik van machines tijdens de aan/eg(Cr.l'e 
(/owlifafic() 
Bepaald \\'orelt \\clke voor vcrstoring gevoclige diersoortcn binnen de 
bci'nvlocdingszonc voorkomcn. Het gaat hier aIleen om zoogdieren en vogcls. Op 
grond van de zcldzaamheids\yaarelc en ele kenmerkendheid voor of gebolldenheid aan 
het rivierengcbied \,"orelt de volgenele, byalitatieve \\'aarelering in dric 
\\'aareleringsklasscll gehanteerel: 

efllstigc vcrstoring van zclelzamc en ken111erkcnele soortcn: 
geringe verstoring van zelelzame en kenmerkenele soorten of ernstigc vcrstoring 
van minder zcldzame ell kenmcrkenele soorten; 

o geen vcrstoring van zelelzame en kenlllerkenele soorten en geen ernstige 
verstoring van mindel' zcldzame en kenmerkcnele soortcn. 

Voor de \\'aardering \yorelt uitgcgaan van dc groepenindeling ill dc genoemele 
Appcndix. 

5 aalltosfing/cTlIl1C1 door verkeer en recreatie tijdens de gehmik.l:fhse (kwalitatiej) 
Bcpaald \\'orelt \\'clke voor ycrstoring e100r verkeer ell recrcatic gevoclige eliersoortell 
bilJJlen de bci'n\'locclelc gebieden voorkomen. Het gaat dan met name 0111 zoogdicren 
en vogels en in minelere mate om reptielcn en <lmfibiecn. Dag\'linelcrs "'Orden als niet 
gevoclig bcschOll\\'el. 
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Het beoordclingscriteriulll ,yordt op dezelfde wijze ingevuld als bij 
beoordclingscriterium 11-4. 

III Pvtenties 

1 aun/asten creerell van jJotenties op de dijk (kwalifafie/J 
Potenties voor vegetatie en flora op de dijk en, voor een dee I daarmee 
samenhangend, voor fauna, worden voornamclijk bepaald door expositie, 
overstromingsregime en de aard van het bodemmateriaal. Wat betreft het 
bodemmateriaal hangen de potenties met name afvan lutumgehalte, kalkgehalte, 
organische stofgehalte en bodemvruchtbaarheid. 

22 

Bij het invullen van het beoordclingscriterium wordt ingegaan op de potenties die 
verd\\'~jnen of ontstaan, \\'aarbij onderscheid wordt gemaakt in: 

aantasting van zeer hoge potenties van het bodemmateriaal: 
aantasting van vrij hogc potenties van het bodemmateriaal: 

o gcen effectell 
+ crcatie "an \T~j hoge po(cnties van het bodemmatcriaal: 
++ crcatie \'an zccr hoge potenties van het bodell1materiaal: 

Yoor fauna "'ordell de potenties b\'alitaticf aangegeven. De potenties zijn 
afhankclijk "an de bio(oopont\\'ikkcling op de ll1iddellange tot lange termijn en cell 
afgcleide \'an de potenties voor vegetatie en flora. De volgende \"aarderingsklassen 
voor de po(enties voor de fauna worden gebruikt: 

aantasting van zeer hoge potenties voor biotoopontwikkcling 
aantasting van vrij hoge potenties voor biotoopont\\'ikkeling 

o gcen effec(en 
+ creatie van zeer hoge potenties voor biotoopont,\'ikkcling 
++ creatie van vrij hoge potentics voor biotoopontwikkeling 

IV Ecollydr%gisclle relaties 
In het binl1endijkse gebied komen op enkcle plckken c1elllenten v~~r, die mogelijk 
onder in vi oed van b\'cl staan. Vit een geohydrologische verkenning zal blijken of de 
hydrologische toestancl van deze clementen bei'llvloccl "wdt. Dc effeetell OJ) dezc 
clementell \\'on.lcll k\\'ali(atief beschreven. 

V Ec%gisclle I'elaties oll l'egiol1ale scllaal 

I aa/1tosfing VOI1 relaties die /open via de dijk (kll'alifafie/J 
Yoor een aantal planten- en diersoorten vornlt de dijk een vcrbindingszone Het gaat 
hierbij 0111 stroomdalsoorten (flora) en daarvan afhankelijke fauna als dagvlinders en 
andere insecten. Yoorts zijn ruigere taludvegetaties belangrijk voar de migratie van 
klcine zoogdieren, amfibiecll en repticlen. Effecten komen tot uiting in knelpunten in 
de migratie iangs de dijk. Dc effecten wordell als voigt gewaardeerd: 

zeer sterke aantasting van rclaties die lopen via de dijk: 
vrij sterke aantastillg van relaties die Iopen via de dijk; 

o gem tot geringe aantastillg van relaties die lopen via de dijk: 
-I- vr~j grate versterking van relaties die lopen via de dijk: 
++ zecr grote verstcrking van rclaties die lopen via de dijk. 
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2 (fontosting VOIl reloties !oodrec!?t 01' de dijk (kwolifotie/J 
Het gaat hier bij zoogdiercil en vogcls 0111 voedselrelaties tussen binncndijkse en 
buitcndijkse gcbieden en bij amfibiecn 0111 migratie tussen winter- en 
voortplantingsbiotoop. Dc effeeten "'orden als voIgt gewaardcerd: 

zecr sterke aantasting van relaties Ioodreeht op de dijk: 
vrij sterke aantasting van rcbties Ioodreeht op de dijk; 

o geen tot geringe verandering van rclaties loodreeht op de dijk: 
+ vrij grote versterking van rclaties Ioodrecht op de dijk; 
++ zeer grote versterking van rclaties Ioodrecht op de dijk. 
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5 Cultuurhistorie 

5.1 Ingreep-effectrela tiema trix 

T b I B2 7 a c ng!ccp-C cetrc attcmatflx ell It I' um llstOflC 
lngrepcn'adil'iteitcn cultllllrhistorie 

PRII\IAIRE ACTlnTEITEN 
.,l·I,\TEGl':4SE 

\'erleggen us dyk/race p,1I 

vers/erking hes/(/ul1d /ruce 

• \'el hreJen grontllichaam: 

• aanpasscn \'llll Dennen p,ll 

· tallltllwflalll\'ing p,ll 

• \'emijtleren tallltibekletling 

• aanhrengen talutlhekleding 

• aanhrengen kwclschennen tlall1\\'aJHkn etc. p,n 

1/I(/(//regelen ill directe oillgel'ing 

• aanhrcllgen \'an klei-illgra\'illgen p,1l 

• wrgl awn tcnein'gronlh'erhckring 1',11 

· aanhrcngC'1l ,"an drainage-C(Hlstrudies 

• wijzigen l\'aterlopenpatroon p,n 

• dempenlagc terreingedcelten p,n 

• <WJl\'oer gehieds\TeCmd materiaal 

l/I(/u/regelen (/(1/1 "lellien/ell 01' I'll lallgs de dyk 

· wlwijtlercn heholming p,n 

• I'Clwijtleren hcgroeiing hcplanting 

• aanhrengcn b~planting 

· wmijtlercn ohjeckn lIit dijklichaam p,n 

l/I{/u/regell'/1 (/Ull li1/i'w/mc/IIII], 

· lI'ijzigen a!i'ittcn 

· \'el'l'angen hestrating dijk en afi'itten: 

• \'crhretlen wrsmalkn aanhrcngcn I\'cg\'crhanling 

· \'el hI etlen I'crsnl:likn lI'egherIncn 

• aanicg parallehl'cgelllllHkrlangs p,1l 

1Ii!l'Oering 

• aanleg tijJdijke infl'astruc!lIlir 

• transpolt 

• gehruik machines 

(WHRUlJ.:SFASE 

• \'erkeer 

· lecreatie 

• hcheer en OJl(krlHllld 

SE('{'j\'D.\llm ,\(.'TI,'ITEITEN 

• winning grondstoi1en p,n 

ARCADIS 
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I ngrepen 'acti\'iteiten cultuurilistorie 

· opslag \w\Yerking berging a.g. \'. aanleg 

• niell\ye dijk/oud dijl\matcriaal 

• hansl'mt 

1': permanent ellect: n: niet OIlll\eerbaar 

5.2 Toelichting 

5.2.1 

ARCADIS 

In dit MER \\"Ordt onder cultuurhistorie verstaan: historisch-Iandschappclijke, 
stcdebOll\\"ktmdige en historische-bomvkundige waarden. Van bcJang zijn met name 
de zichtbare punt-, lijn- en "Iakclcmcnten in hun onderlinge samenhang. Dc 
cffcctbeoordcling doeit "oort uit de kwetsbaarheidindicatie die ,,"ordt gegeven in de 
beschrijving van dc huidige situatie. 
Gnder het aspect cultuurhistoric kan tcvens de archcologie worden verstaan. 
Vooralsnog is dc vcf\yachting dat cr geen archeologische \yaarden ill hct gebied 
aam YCZI g ZIJ n. 

Primaire activiteiten 

Aanlegfase 
Verleggen as dijkfrad! 
Verlegging van het historisch gegroeide trace llCeft cell stcrk negatief effcct. Door de 
gcschicdcnis hecn ,vcrdcn dijktrac6's aIleen verlcgd als het bestaandc trace tcn 
gevolgc van grate illvloedcn als doorbraken, zeer z,vare langclurige erosie en 
dergclijke nict lllcer te handhavcl1 \\"as. 

Vcrbrcdel1 grondlichaall1 

Bccft CCll Ilcgaticf cffcct als de d\\'arsdoorsnede van de dijk van cuItuurhistorische 
\\aardc is. Daamaast kunncn <:icmcntcll ondcraan de dijk of in de bodcl11 direct of in 
hUll samcnhang ondcrling of mct de dijk, aangetast ,vorden. 

Ven1'ijdcren en aanbrcngen {ul/tdbekleding 
Becft Ilegatic,'c indocd aIs dc taludbcklcding waardevol is. Dit effcct doct zich in 
het Dongcll10ndgebicd nict voor. 

Aallbl'el1gcn k\1·cl.l'chermen dmlll1'{!nden, etc. 

E\'cntuecl boclcmarchicf kan aangetast wordcn. Daamaast kan hct \\,ezcll van dc 
dijk, ccn \\atcrkcrcnd grondlichaal11, aangctast worden als ccn constmctic de taak 
van dc dijk ovcr nccmt cn dc taluds slcchts uit csthetische ovcf\wgingcn 
gchandhaafcl bl~j\'cn. 

Aonbrel7gcn van klci-ingmvingel1 

Bij ingravingcn kunnen hct bodemarchief en gcol11orfologischc \Yaardcll (rcstantcn 
oudc rivicrlopcll c.d.) aangctast ,vordcll. Dit effect wordt in hct Dongcmondgcbied 
nict vCr\yacht. 
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Vergraven grolldverbeteril1g 
Archeologische e1cmenten of landschapsclementen die hun waarde ontlenen aan de 
terreinhoogte of vorm kunnen direct of in de samenhang tussen clement en 
terreinvonn aangetast ,,"orden. 

Aanbrengen drainage constmeties 
Het is niet \yaarschijnlijk dat dezc ingreep cultuurhistorische waarden aantast. 

WUziging lI'aterlopel1patrool1 
Het historisch gegroeidc waterlopcnpatroon kan zelf of in samenhang met elementen 
die hieraan hun oorsprong of betckenis ontlenen aangetast worden. 

Del7lpcll lage terreingedeelten 
Landschapsdell1entcn die hUll "'aarde ontIcnell aan de terreinhoogte of vorm kUllnen 
direct of ill de samellhang tussell clement en terreinvonn aangetast ,vorden. 

Aonv()cr gebicc!.s·vrcel7lcl materiaal 
Het is niet "aarschijnlijk dat deze ingreep cultuurhistorische waarden aantast 

Venl'ijdcren /Jebollll'ing 
Door het vemijderen van de bebOlming kunllen waardevolle objecten of ensembles 
verIorcll gaan, of in hun samenhang aangctast ,vorden. 

Venl'ijderen en aanbrengcl1 bcplol1ting 
Cultuurhistorisch ,vaardeyolle beplanting kan direct en in samenhang andersoortige 
elementen aangetast ,vorden. Dit effect doct zich in het Dongell1ondgebied niet voor. 

AOl1iJrcny,cll bcplanting 
Beplanting kan in voorkomende gevallen zowcl de historisch gegroeide sall1enhangen 
versterken als "erstoreH, afhankelijk van de soort en plaatsing vall de beplanting Dit 
effect dod zich ill het Dongelllondgebied niet voor. 

T"enrUdcrcn oiJjectcl1 llit hct dijklichaam 
Dc sall1enhang "an de objectcn met de dijk kan verlorcn gaan. Dc samenhang van 
bijvoorbedd "aterstaatkundige objecten met hun omgeving kan veri oren gaan. 

JVijzigen a/i·iften 
Door het \\"ijzigen van de afrit kan de relatie van dementen met de dijk en met name 
bebOll\\ing, vcr/oren gaatl. Dit effect doet zich in het Dongelllondgebied niet voor. 

Vcrval1gen bcstrating en a/Ntten 
Het is nid ,vaarschijnlijk dat deze ingrecp cuItuurhistorische waarden aantast. 

Aanleg pamllelll'eg ol1der/angs 
Hierdoor ,,,orelt in dc Illceste gevallcn de historische plaats van de ,,,eg op de kruin 
ver/atcn. Dc s:lmenhang yan elcmenten cn met name bcboll\ying btl aangetast 
,,,ardell. Het historisch gegroeide d\\'arsprofiel kan aangetast \Varden. 
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Aan/eg fijdelijke il?fim'frIlcfltur 
Voor de aanleg van tijdclijke voorzieningen kUl1nen ingravingen nodig zijn die het 
bodemarchief kunllcl1 verstoren. Dit effect is in het Dongell1ondgebied niet te 
vef\yachten. 

1'ra /l.I1'o r f 
Trillingen kUllllen schade toebrengen aan met name bebouwing. 

Gebmik machines 
Trillingen kunnen schade toebrengen aan met name bebouwing. 

G'ebm iksfase 
Geen effecten te vef\\'achten. 

Secundaire activiteiten 

Willning grond.l'tcdlen 
Ontgra vingel1 kUllnell het bodelllarchief elders aantasten. 

Ops/ag venl'erkillg bcrging 
Het is nict waarschijnIijk dat deze ingrcep cuItuurhistorische \\'aarden aantast. 

1'''O!1.l1' () r t 
Het is niet \\'aarschijnIijk dat deze ingreep cultuurhistorische waarden aantast. 

Omvang invloedsgebied 

In principe \yordt de dijk en zijn directe omgeving ais invioedsgebied beschoU\\'d 
(primaire activiteiten) met een strookbreedte tot ongeveer 50m ter \\'eerszijden van 
de teen van de dijk. Effecten elders als gevolg van de dijkverbetering (secundaire 
activiteiten) \yorden beschOtl\\"d en op regionaal niveau worden uitspraken geclaan 
over de invloecl van de dijkverbetering. 

B eoorde Ii llgscri teri a 

Bij de inventarisatie van cllltuurhistorische clementen en archeologische objecten is 
onderscheid gemaakt tussen vlak-, lijn- en puntclementen. Dc onderscheiden 
elementen \'Oflllcn samen de historisch-mimtclijke stmetllur. Voor het aangevell van 
de mate van aantasting is een vijfpuntsschaal toegepast. Hierbij moet opgemerkt 
,,,orden dat het eulturecl erfgoed zieh over een lange tijd heeft ontwikkeid. Elke 
periode heeft hier zijn sporen achter gelaten. Als (het samenstel van) deze sporcn 
\Yordt aangetast heeft dit vcrIics aan eultuurhistorisehc ,,,aarde tot gevolg. Het is 
hierdoor in principc niet mogclijk dat een wijze van versterken eCIl positicve invlocd 
hceft op de cllltllurhistorischc waarde. Voor de effectbeschrijving zal, \Yaar Iloclig, 
een onder\'erdding ill "lak-, lijn- en puntclementen ,yorden gehanteerd 

Onder aantastillg \yardt niet aileen hct vef\vijdercn maar ook aantasten van 
\vaarde\'ollc clel11enten verstaal1, ook de verminderde ,,'aarde van dat ,,'at overbJijft 
is mccgenol11en in de \Yaardering. Er is sprake van grote aantasting als de 
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cultuurhistorische waarde groot is of als de omvang van de ingreep groot is. Indien 
sprake is van zo,ycl een grote cultuurhistorischc waarde als cen grate ingrecp is de 
aantasting hct graotst. Per elcmentgracp zal een ,vaardering OJ) basis van een 
vijfpuntsschaal ,,"orden gehantecrd: 
++ grate vcrsterking 
+ matigc "crsterking 
o gecn tot zccr geringe vcranderillg 

matige aantasting 
grate aantasting 
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6 Woon- en leefmilieu 

6.1 Ingreep-effectreIatiematrix 

T b 1 B2 X a c ngrccp-c ffi cctrc atlCll1<1tnx WOOll- en fI T cc III I leu 
lngrepell 'adi\'iteiten hinder bcreikbaarheid \\'oonol11ge\'ing 

Ilicht gelliid 

hLVLECWASF; 

lw/eggen (IS J!lktrace t ( P P 

versterkll1g bestul/lid trace 

• Yerbreden grondlichaam: 

• aanpasscn \'all hermcn t t - P 

· tallldaanpassing ( t - P 

• I"cl"lYijderen tailltihekleding t t - -

· aanhrengen tailldhekleding t ( . -
• aanbrcngen b,clschenllcn danll\'al\Clcn etc, I ( - -
/I1(/atregelen in Jirec1e olJ1geFllIg 

· aaniJrcngen ,'all kki~illgra\'illgell t t - . 

• wrgrawn {elwin 'grondwi iJdcring t t - -

· aallhrengen \',1Il drainagc-L'ollslrllctics ( t - -
• \\'vzigcn \\'akrlnpcnpatroon ( ( p -
• dempenlnge telTcingedeeitcn ( ( - -

· aal\\'oer gcbicdsITccllld Illateriaal t ( - -
JJ1uatJ't'gelen aan eleJ1Jcn/<!r1 OJ> en/ungs de ely1-; 

• Wlwijder<'n bcholl\\'ing ( t P 

· YCf\\'ijdcren bcgrociing bcplanting t ( - P 

· ,wnhrengel1 bl.?planting t ( P 

· \'elwijdercn oi>.jeckn lIit d~jklid\aanl ( t - -
/I1autregelen (1(111 in(;-ustmctlllll' 

• \\'ijzigen aflitten ( t r -

· l'elTangsn hcstrating dijk en arritten: 

• I'Clbre(ien \'ersmallen 'aallkg \\'cgl'Crlwlding t t - -

· wrbrcdcn \-ersmallcn \\'cgbcnncn ( t - -
• aanieg parallc!l\'egen onderiangs t t P P 

liitl'cering 

· aanieg tijdelijkc infi'astrlldllllr ( ( t t 

• tr'lIlSpolt t t I -
• gcblllik machines t I - -
C;EHR(/lA-,\'l'~4SE 

· Yerkecr r r r p 

• rccreatie - r - r 

· bdlcer cn (IiHicl hOlld t ( - -

ARCADIS 
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'actiyiteitcn hindcr 
~ 

bereikhaarhcid \\'(Hlnomgc\'ing 

lucht geluid 

SEClINDAIHE ACTlYITEITEN 

• winning grondstolTcn t t - -
• opslag 'yelwcrking herging a,g, \', aanleg 

· nieu\\'e d\ik/oud dijkmateriaal t t - t 

• IranspOli t t t -
p: PCl1l1utlcnl eJIecl t: l\jdelijk elTect 

6.2 Toelichting 

ARCADIS 

In bovenstaandc tabel B2)) zijn tcn aanziel1 van hct aspect \"0011- en lcefmiIieu de 
yolgende onderdelcn onderscheiden: 

• hinder van activiteitcn: 
• bereikbaarheid ell toegankeIijkheid woning; 
• aantrekkclijkheid van de \Yoonomgcving, 

Deze onderdeIcn vonnen de factoren die de kwaliteit van het \"oon- en Icefmilicu 
bepalcn, AIs gevoIg van dc dijkverbeteringsactiviteiten kan de kwaliteit van het 
\YOOIl- en Icefmilieu aantastelL Hieronder is aangegeven \\'cIke effecten mogclijk 
kllnnen optredell, 

De ({({lIleg/llse 
Hinder 
In de aanlcgfase kan hinder "'orden olldervondel1 in de nabijheid van de dijk. Het 
gaat daarbij met name om (tijdelijke) gcIliidshinder en (in de directe omgeving) 
triIIinghincleL In beperkte mate zaI er ook sprake zijn van geur- cn stofhindeL 

Bij de bOlmactiviteiten van zO\\'c1 de tijdelijke aIs de definitieve infrastmctuur zuIlcn 
stofemissies \'oorkOl11eIL Deze emissies hebben een zeer pIaatscIijk karakter en een 
korte emissieperiode, De emissic van Iuchtverontreiniging door het gebmik van 
transportvoertuigen en ovcrigc werkvocrtuigen (machines) tijdens de aanIegfase zijn 
plaatselijk en beperkt van omvang, Op enige afstancl van de \"erkzaamheden is er 
daarom geen sprake van gevaar of hinder aIs gevolg van emissies naar dc Iucht 

Daamaast is mogelijk sprake van gcIuidshinder en triIIinghindeL met aIs 
bclangrijkstc oorzaak het z\"are verkeer tijdens de aanIcgfase, Gezien het tijdelijke 
karakter van de \"erkzaamheden zuIIen ook de effecten aIs gevolg van gcIuicl en 
triIIingen beperkt zijn, Dcze effect en zullen kwalitatiefworden besprokell, 

Bereikbaorheid 
AIs gevoIg van bomwerkeer en de aall\\'czighcid van tijdeIijke infrastmctuur kan de 
ontsIuiting en de verkccrsveiIigheid tijdeIijk negatief kunnen \"ordcn belnvIoed, Het 
Hoogheclllraadschap zaI in verband hienuee de nodige maatrcgeIcn treffen om dezc 
effeden te \'oorkol11en, Dc varianten en altematievcn zullen nid of naU\\'cIijks 
verschiIIen wat betrcft dc tijdeIijke effcctcn op de verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid, Ol1lclat deze effectcn niet onderscheidend zijn, ,,'orden zij nict in dc 
beoordcling bctrokkell, 
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Wool1olllgevil1g 
De aantrekkelijkheid van de \yoonomgeving wordt pennanent belnvloed. Indien hel 
bijvoorbecId noodzakelijk is begroeiing ofbebouwing te venvijderen, verandert het 
karakter van het gebied. Het venvijderen van \\'oningen \yordt bovendiel1 negatief 
beoordeeld vanuit de bewoners van de betreffende \\'oningen. Daarnaast kan visucle 
hinder ontstaan door de aanlcg van dc nieuwe dijk. Ook kurUlcn mogelijk geplandc 
\,"oongcbieden \,"orden aangetast en kUlUlen recreatieve voorzieningen veri oren gaan 
of juist worden versterkt. 

GelJl'lI ik~fase 
Hinder 
I-Iet is denkbaar dat in eombinatie met de dijkverbetering de verkeersfunetie van de 
clijk verandcrt. Deze verandcring in functie heeft effceten op de luehtkmlliteit en 
geluidshinder ill de directe omgcving van de dijk. Er wordt een indicatie gcgcven van 
de effecten OJ) lucht en gclllid. 

Bereikhaarheid 
Indiell in de gebrlliksfase de functie van de dijk verandert (bUvoorbecId meer of 
minder "crkeer dan voorheen) kan de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van 
\yoningen "'orden beinvlocd. Enerzijds doordat de verkeersvcilighcid op en rond de 
dijk \yardt bcindocd en andcrzijds doordat aJs gevoJg van de nicll\\"e functic van dc 
d~jk de toegankcl~jkheid van het gebied verandelt (soeiale barricrc\yerking van de 
infrastr1.lct1.lUf) . 

1 VU0l10 177 gevi /1 g 
De aantrekkelijkheid van de \yoonomgeving (de belcving) zalmogcIijk "'orden 
beinvloed c100r ccn verandering in de bereikbaarhcid, door ViSllcIc hindcr cn/of door 
\"crandering van de rccreatievc infrastructuur. 

Omvang invloedsgebiecl 

In principe \\ordell het dijhak en zijn direete omgeving als invJoedsgebied 
bcschoU\yd. Daarnaast zal echter ook indicaticf worden beschreven \yat de effcctcl1 
OJ) hct \,"oon- en lcefmilieu zijn aJs gevoIg van secundaire aetiviteiten. 

B eo orcleli ngs cri teria 

Ten aanzicn van de effecten op \\'oon- en Icefmilicu worden de volgende 
bcoordcli ngscriteria ollclersehciden: 

Hill del' l'll11 acth'iteitel1 tijdells de aalllegfase (/(lI'alitatief) 
Naarmate het benodigde grondverzet groter is, is de hinder aIs gcvoIg van 
activiteitcn tijdens dc aanlcgfase in principe groter. Meer grondverzet bctekent 
namelijk meer nacht\\"agens voor de aan- en afvoer van dijkmateriaal. Een andere 
bclangrijk aspect b~j de bepaling van de oI11vang van de hinder is de afstand tot de 
\voonbebou\\ing. Hoe dichtcr bU de dUk \\'oonbeboU\ving voorkomL hoc groter de 
bns op hindcr is. Een kanttekening daarbij is dat indicn llodig speciale maatregclcn 
kunl1en worden gel10lllell om de hinder zovce1mogelijk te bcperkel1. Er zuIIcn in 
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icdcr geval111aatregclen warden gcnomen 0111 de ontsluiting en bereikbaarheid van de 
\yoningen te behouden. Dc volgende waarderingsklassen worden gehanteerd: 
o geell tot zeer geringe hindcr (grondverzet klein en afstand tot woonbebouwing): 

matigc hinder (grondverzet groot en afstand \voonbeboU\\'ing groot of 
grondverzet klein en afstand tot woonbcbouwing klein): 
grote hinder (grondverzet groot en afstand tot woonbebouwing klcin/ontsluiting 
en bereikbaarheid warden ncgatief bernvloed) 

Hinder lijdells de gebruil(.~lase (kwalitatiej) 
Door de d~jkverbetering kan de as van de dijkweg verder of korter bij de ,voningen 
komen te Iiggcn. Hierdoar verandcrt de hinder als gevolg van luchtvcrontreiniging en 
geluid. Dit hangt samen met de verkeersintcnsiteit op de d~jkweg. Ook kan door de 
aanleg van een fietspad de hinder als gevolg van fietsverkeer toenemen (privacy). Dc 
yolgende \yaarderingsschaal wordt gehanteerd: 
++ de hinder ncemt c1uidclijk af: 
+ de hinder neemt enigszins at': 
o geen verandering in hinder: 

de hinder lleemt enigszins toe; 
de hinder neemt duidclUk toe. 

Aalltal Ie l'enl'ijderell wOllillgen (Imantitatiej) 
Yoar de uitvoering van s011lmige varianten is het 111ogeI~jk dat \yoningen moeten 
verd\vijnen. Als criterium wordt het aantal te venvijderen \yoningen gehanteerd, 

Aalltastil1g H'o()l1olJlgevillg (/ovalitatiej) 
Indiel1 de dijkverbeterings\yerkzaamheden in de nabijheid van \yoonbebouwing 
plaatsvinden, zal het (uit)zicht en daarmee kan aantrckkelijkheid van de 
\\oonomgcving vcranderen. Denk bijvoarbecld aan de noodzaak van het vef\\'ijderen 
van (beeldbepalcndc) beplallting, schuren of (gedeclten van) tuillell. Indien cell 
dergelijke aantasting van de \yoonomgeving plaatsvindt ,yordt dit negaticf 
ge\yaardeerd. Er zal cell \"aardering plaatsvindcn op basis van cell vijfpuntsschaal: 
++ de k"aliteit van dc \\'oonomgeving ,vonit positief bernvloed 
+ de byaliteit vall de \yoonomgeving \\wdt enigszins positief beinvloed 
o de l(\\aliteit vall de \yoonomgeving wordt niet bcillvloed 

de k"aliteit van de \yoonomgeving \yordt enigszins negatief belnvloed 
de k\yaliteit van de \yoollomgeving \yordt negatief bcinvloed 

Bij varianten \yaarbij de dUkverbetering buitcndijks wordt uitgevoerd, blijft de 
binnenteen van de dijk op z~jn plaats. Yoar bebouwing aan de binnenteen van de dijk 
"ardt daarom gestcld dat cr bij buitendijkse verbetering niet veel veranderd 
(\yaardering 0). 

Bel'ei/d}{rar1,eid lI'ol1ingen ("walitalief) 
Dc dijkverbctering kan de bereikbaarhcid van de dijbyoningen (tijdclijk of 
permanent) bcinvloeden, Een vcrandering van dc bercikbaarheid zalnegatief\yarden 
ge\yaardeerd voJgcns de vo\gendc waarderingsklassen: 
++ Dc bereikbaarheid van de \YOningell wordt vcrbeterd. Dit kan het gcval zijn 

inciicn de "'oning van cell betcre ontsluiting wordt voorzien. 
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+ De bcrcikbaarhcid van dc \yoningen wordt cnigszins vcrbctcrd, Bijvoorbccld 
door ccn flaU\ycr taIud \yordt de oprit minder steil. 

o De bcrcikbaarhcid van dc woningcn wordt nict belllvIocd, of dc positieve 
cffecten z~jn van gclijkc ordc aIs de negatieve effcctcll. 
Dc bcrcikbaarhcid van dc woningell wordt cnigszins ncgatief bCi'nvIocd; 
Dc bcrcikbaarhcid van dc woningcll wordt ncgatief bci'nvIocd, doordat dc 
,Yollingcllll10ciIijkcr bcrcikbaar wordcn of doordat door mimtc gcbrek de 
nicll\\'c oprittcll stcilcr "wdt dan de huiclige. 
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7 Overige aspecten 

Rivi erheh eel' (10 I'a 11 litalief) 
Hct mimtcbeslag van dc variantcn en altematieven in het winterbcd van dc Dongc en 
Bcrgsche Maas \yordt inm3 cn m2 uitgcdmkt. Hicrmcc kunncn dc variantcn en 
altcmaticvcn k\yantitaticf \Vordcn vcrgcIckcll. In ovcrIeg mct R~jkswaterstaat wordt 
dc bCllodigdc rivicrbcdcompcnsatic van dc gescIcetecrde variantcn cn altcmaticvcn, 
aan dc hand van cen schctsmatige uitwerking, bcpaald en onderling vergelekcn. 

Verkeersveiligheid (lol'alitatief) 
Hct dijkollt"crp cn dc (bcoogdc) verkcersfunctic van dc dijk kunncn dc vcilighcid 
voor dc "cggcbruikcrs bci"nvlocdcn. Dczc vcrandcringcn zuIlcn "'ordcn gC\Yaardccrd 
yolgcns dc \'olgcndc boordclingskIasscn: 
++ dc \'cilighcid \vordt aalllllcrkclijk verbctcrd: 
+ dc \'cilighcid vcrbctcrt enigszins; 
o dc ycilighcid vcrandcrd nict; 

dc \'cilighcid vcrslcchtcrt cnigszins; 
de ycilighcid vcrslcchtcrt stcrk: 

Ruil1ltelUke ordening, bestul/dijke aspecten en belehl (Iovalitatief) 
Ook \'oor \\'at bctrcft dc aspcctcn mimtcl~jkc ordcning, bcstuurIijkc aspccten en 
bcIcid is afgczicn van hct opstcIlcn van cen ingrccp-cffectrcIaticll1atrix. Allecn als 
gevolg vall mimtcbcslag \\'orden effccten verwacht.Indien \yordt gekozen voor ccn 
dijkvcrbctcringsaltcrnatief \\'aarbij de huidigc bcstcl11ming \\'atcrkcring \Yordt 
ovcrschrcdcn, is ccn \yijziging van hct bctreffelldc bestcll1mingsplan noodzakclijk. 

Indicn sprakc is \'an oycrschrijding van dc bcstcl11ming watcrkcring zal dit dllidclijk 
"'ordcll aangcgC\,Cll. TcyclIs zullen de vcrandcringcn in mimtelijkc cn flll1ctioncIc 
Stl1lctllUf cn bcstcllllllingcn \\'ordcn aangcgeven. 

Als im'locdsgcbicd \\'ordt in principe het dircctc mimtcbcslag van dc 
dijhcrbctcrings\'ariantcn bcschOll\\'d. Sccllndairc activitcitcll \yordcn allecn 
bcschrc\'cn als tCIl bchoc\'c yan dic activitcitcn ccn \\'ijziging van dc bcstcl11ming 
noodzakclijk is. 

Ecol1omise/le aspecten 
Naast dc effcctcn op hct milicu (LNC-waardcn, boclem cn watcr cn socialc aspectcn 
vall hct \\'oon- cn Iccfmilicll) kunllcn ook cconomische effectcn worden 
ondcrschcidcn. Gckozcn is ook de cconomischc aspcctcn in dc bcschrijving van dc 
huidige sitllatic cn dc effcctcn op te ncmcn. Ecollomische aspecten gcvcn cell 
illdicatic van dc haalbaarheid van alternaticvcn voor dijkverbetcring. 

7.1 Beoordclingscriteria 

ARCADIS 

TCIl aal1ZiCIl Yall de cconomischc aspectcn is afgczicn van de opstcIling van ccn 
ingrccp-cffcctrclatiematrix, omdat cen ondcrschcid naar dcelactiviteitcn van de 
c1ijherbeterillg hier \\cinig zinvoI is. Dc effcctcn van dc dijkverbctering op deze 
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activitciten zijn vooral het gevolg de verandering in bereikbaarheid tijdcns de 
aanlegfase en lllogelijk ook de gebruiksfase (infrastructuur). Verder is alleell hct 
ruimtebeslag van belang. Onderstaand wordt per aspect een kort ovcrzicht gcgevel1 
van de in beschoU\villg te Ilemen effectcll. 

Bereild)(lllrlleid (agrarische ell industriele) bedrijven (kwalitatief) 
Aangegeven \yordt ofbcdrijven in de aanleg- enlof de gebruiksfase 1l10eilijker 
bercikbaar z~jll als gevolg van de dijkverbetering. Reistijd en k\\"aliteit van de 
toegangs\yegel1 zijn daarbij van belang. 

A a 11 tastil1 g oppcrl'lak bedrijl'en-lin till strieterreill en (kwa litati ej) 
Ais gevolg van de dijkverbctering kan aantasting van het oppcrvlak bestaand 
industrietelTein plaatsvinckn. Ook kunl1en mogelijk geplande industrieterreinen 
,,·orden aangetast. Aangegeven zal \vordcn om hoevcel hectare hct gaat. 

Aafltastillg oppen'lak l'an agrarische grol1t/en (kwalitatief) 
Als gevolg van de dijkverbctering kan mogclijk verlies aan landbOlmgronden 
optrcdcn Cll kunl1cl1 kavels ,,"orden doorsncden. 

VeraTldering van de recreatiel'e b~rrastructllur (Iovalitatie.l) 
Oijkaanlcg kan tot gcvolg hebbcn dat de recreatieve infrastructllur verandert. 
Hierdoor kunnell bepaalde doelgrocpen (gemotoriseerd verkcer, fictsers, \\"andelaars) 
uitgesloten ,,"ordell ofjllist aangetrokken. Of cen verandering positief of negatief is, 
hangt salllen mct het proyinciale bcleid, het bcleid van de gCl1lecnte en de aansiuiting 
bij de geforlllulcerde visic tell aanzien van dijkverbetering. Dc voIgende 
\yaarderingsklasscll \\"orden gehanteerd: 
+ de yerandering sluit aan bij provinciaal en gemecntelijk beleid en de visie: 
o de yerandering sluit aan bij de visie maar niet bij beleid of sluit aan bij beleid 

maar niet bij visic: 
de verandering sIuit niet aan bij visie of beleid. 

7.2 Invloedsgebied 

ARCADIS 

AIs indoedsgebicd \\"Orelt in principe het directe en indirccte ruimtebcslag en 
ont\\"ikkcIingspatroon yan de dijkvcrbeteringsvarianten beschotl\\"d. Evcnals bij 
\\0011- en kefmilieu is oak hier vrij\\"eI aileen de strook grondlangs de dijk die bij e1e 
d~jkverbetering betrokken \yorelt relevant. Oit is dus cell strook grond van circa 50 111 

Iangs de huidige bestaande dijk. 
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Effecttabellen 
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Inhoud 

Inlciding 3 

2 Geolllorfologic, bodcl11 cn water 4 

3 Landschap 5 

4 Natuur G 

5 Cultuurhistoric 7 

G WOOll- cn Lccflllilicu I{ 

7 Ovcrigc aspcctcn 9 

ARCADIS 
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1 Inleiding 

ARCADIS 

In deze bijIage 'Effectbeschrijving' zijn de milieu-effectscores per aspect (landschap, 
natllur etc.) in tabcIvorl1l ,veergegeven. Voor de l1leeste aspecten vindt een 
bvalitatieve beoordcling op een vijfpllntsschaaI pIaats. Waar mogc1ijk zijn effecten 
gekwantificeerd (llitgedmkt in bijvoorbeeId oppervIakten of aantaIIen). De 
gehanteerde k,valitatieve beoordeIing kan aIs voIgt worden gekarakteriseerd: 

++ sterk positief elTect 
+ matig positief elTect 
o geen tot zeer gering elfect 

nHltig negatieC elled 
sterk negatieC effed 

Bij de bepaling van de scores ,vordt enerzijds gekcken naar de (absolute) ol1lvang 
van het cffcct cn andcrzijds naar de ernst van het effect. Indien bijvoorbecId een 
groot, Illaar rclatief ,veinig ,vaardevoI gebied wordt bclnvIoed is het effect absoIuut 
gezien groot maar is de ernst van het effect klein. Een en ander is in de onderstaande 
tabcl ,veergege"en. 

Olll\'ang ell~ct Gewicht ellcd 

negatief positieC 

klein groat klein groot 

Klein 0 . 0 + 

Groot . _ . + "l+ 

Negatieve cfIecten kunnen ontstaan door het aantasting van bestaande ,vaardcn als 
gcvoJg van de d~jkvcrbeteringsmaatrcgcIen. Ook kunnen positicve effecten ontstaan 
c100rdat dc situatie voor een bGpaald aspect vcrbeterd (bijvoorbccld door 
nat uu ron t, \ 'ik kel ill gs I na at regel en). 

I-liema "'orden de lIIilicu-effcctscores per aspect en per beoordelingscriteriulIl 
gedctaillccrd ,vecrgegcvcn. Ais in de effccttabeIIen geen score is opgenomcn betckcnt 
dit dat voor de betreffcnde deelsectie het beoordcIingscriteriulIl niet relevant is. Ais 
voorbecId kan hier het aspect Cultuurhistorie genoel1ld ,varden: Op sIcchts een 
enkelc plaats in het Dongclllondgebied zijn cultllurhistorische ",aarden in het geding. 
Daar ,yaar dczc ,vaarden aamvezig zijn, zijn de effectcH hierop in beeId gcbracht. 
Daar ,yaar geen cuItuurhistorische ",a arden aanwezig zijn, is ecn beschrijving van de 
effecteH op het aspect cuItuurhistorie niet relevant. Een toelichting op de tabeIIcn is 
opgenol11cn in paragraaf G.3 van de hoofdtekst. 
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2 Geomorfologie, bodem en water 

Tabel B3.l: 
Criteria 

n"t : niet van toepassing (beoordelingscriterium niet relevant binnen invloedsgebied van de dijkverbeteringswerkzaamheden) 
? : Ieemte in kennis en int(lrmatie 

ARCADIS 
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3 Landschap 

Tabel B3.2: Effi d dsch ap 
Criteria D"dsectie I II III IV VI 'vlI IX X XI XII XIII 

Variant C::&D C2 Cl Cl Cl C2 C2 C2 Cl&D Cl&D '-\&Dl C3 B&D Cl&D C2 

Dwarsprofid (dp) 1-22 23-31 32-38 39 40 41-45 46-53 103-104 lO2 101 91-100 84-90 75-83 69-74 54-68 

Contr'L,t (kwalilalid) 0 I 0 0 0 0 0 () 0 () 0 - () - () () 

Samenhang (kwalitatid) () 0 (J (J 0 0 () () () () () 0 () 0 () 

Variatie binnendijks (kwalitatid) () () () () () (J () () () () () () - () () 

Variatie buikndijks (kwalitatid) (J (J () 0 () () () 0 () () () () () () () 

Sculptuur (kwalitatid) () 0/+ () () 0 0 0 .,- 0 () T T + 0 + 

Continulkit (kwalitatid) () 0 0 0 () (J () (J 0 0 () () () () 0 

nvt: nid van toepassing (beoorddingscritcrium nid rdevant binnen invloedsgebied van de dijkverbderingswerkzaamheden) 

ARCADIS 
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4 Natuur 

Tabel B3.3: Effecten van de varianten natuur 
Criteria 

m1: nid van toep'L'sing (beoorddingscriterium nid relevant binnen invloedsgebied van de dijkverbderingswerkzaamheden) 

ARCADIS 
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5 Cultuurhistorie 

Tabel B3.4: Effecten van de varianten cultuurhistorie 
Crikria 

n'.i : ruet van to<!passing (beoorddingscriterium nid rd<!vant binn<!n invloe(l$gebied van de dijkverbeteringswerkzaamheden) 

ARCADIS 
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6 Woon- en Leefmilieu 

Tabe! B3.5: Effect ~ d ---- -- ~ 
t ----- --- -r - --- - ~~ 

Ieefinil" - -..::c 

Crikria D~ds~cti~ I II III IV VI VII IX X :\,1 XII XIII I 
Variant C::&D C2 CI CI Cl C2 C2 C2 CI&D CI&D .-\&Dl C3 B&D CI&D C2 I 
Dwarsprotid (dp) 1-22 23-31 32-38 39 40 41-45 46-53 103-104 102 101 91-100 84-90 75-83 69-74 54-68 I 

. -\mov~r~n woningen (aantal) 1'\\.' '/<" •. \.:')'J.,.:< . 0 0 0 0 
/. 1::\\ 0 0 0 0 0 0 181~*2U 

.-\antasting \voonomgeving (kwalitatid) ,,'}) l:r:Y( 0 0 0 0 '-":,rret:::., :>'·n~:i..:::::'·: 0 0 - () -- () IM;;ti'j 
I Hinder tijdens aanleg (kwalitatid) - - () - - - !:,'::)lvf': .. :,:, - - - - - - - -

• 

I Hinder tijdens gebruikstase (kwalilalid) () () () () () () () 0 0 0 - 0 () () (J , 

Bereikbaarheid woningen na aanleg (kwalitatiet) () 0 () (J () () () 0 (J 0 () 0 7 (J 0 

nvt: nid van toepassing (be()orddingscrikrium nid relevant binnen invloedsgebied van de dijkwrbekringswerkzaamheden) 

ARCADIS 
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7 Overige aspecten 

Tabel B3.5: Effecten van de varianten op overige aspecten 
- - -- - -- - -_ .. __ .. _- ---------

Criteria Dedsectie I II III IV VI VII L'< X XI XII XIII 

Variant C2&D C2 CI CI CI C C2 C2 CI&D CI&D A.&DI C3 B&D CI&D C2 

Dwarsprotid (dp) 1-'''' 23-31 32-38 39 ·HJ 41-45 46-53 lO3-!()4 102 lOt 91-1()() 84-9() 75-83 69-74 54-68 I 

Rivieroeh"er (kwalitatid) () I 0 () 0 0 () 0 () 0 0 0/- () () () () 

Verkeersveiiigheid (kwaiitatid) () 0 () 0 0 () nyt. () () () 0 ':::O:::::"t;,,{":':'i: () (J futHI 
Ruimtdijke ordening, bestuurlijke a.'pecten en bdeid (kwalitatid) () () () () (J () () () () () - () - () 0 I 
Bereikbaarheid (kwaiitatid) () () () () () () () () () (J () () + () () 

.-\.antasting opperviak bedrijven- en industriekrreinen (kwaiitatid) () () () () () () () 0 () () - () () 0 0 

Beheer en onderhoud () () () () () 0 ~ () () () + 0 + 0 + 
.-\.antasting oppervlak agrarische gronden (kwaiitatiet) 0 () () () () () 0 - () 0 () () () 0 0 I 

Verandering van de recreatieve infrastructuur (kwaiitatid) () () () () () () (J () () (J () () (J 0 () 
, 

nvt: niet V'ill t""passing (beoorddingscriterium niet relevant binnen invioedsgebied van de dijkverbeteringswerkzaamheden) 

ARCADIS 
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