
~,.~~
Waterschap Veluwe

&tS;eLt i

Verbetering IJ sseIbandijk
Traject Marsstraat - 't Schol
dp 304,5 - 349,5

Projectnota / MER

~
ARCADIS HEIDEMIJ ADVIES

~ov
met

water



Projectnota/MER

Verbetering IJsselbandijk

Dijkvak Marsstraat-'t Schol (dp 304,5-349,5)

Waterschap Veluwe

2 maart i 998
673/CE98/192/1999

£À.
JW
ARCADIS HEIDEMIJ ADVIES Heidemij Advies BV is iso 9001 gecertificeerd





Inhoud

ARCADIS

DEEL A

Inleiding
1. Algemeen
1.2 Dijkverbetering en milieu-effectrapportage

1.3 Leeswijzer

ii
i I
12

13

2 Probleemstelling en doel

2. I Algemeen

2.2 Probleemstelling

2.3 Doelstelling

15

15

15

19

3 Voorgenomen activiteit en beschouwde varianten
3. i Algemeen

3.2 Methode ontwikkeling varianten en alternatieven
3.3 Oplossingen en ontwerpuitgangspunten

3.4 Varianten

3.5 Alternatieven

3.5.1 Planalternatief

3.5.2 Meest milieuvriendelijk alternatief
3.6 Mitigerende en compenserende maatregelen

21

21

21

22
23
33
33
33
34

4 Vergelijking varianten

4. i Algemeen

4.2 Vergelijking en afweging varianten

4.2.1 Vergelijking varianten dp 319-325

4.2.2 Vergelijking varianten dp 308

4.2.3 Verschil effecten 15.000 m3/s versus 16.050 m3/s

4.2.4 Toetsing aan de visie

4.3 Voorkeursalternatief

37
37
37
38
40
41
42
43

DEELB

5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling

5. i Algemeen

5.2 Landschap

5.2. i Huidige situatie

5.2.2 Autonome ontwikkelingen

5.3 Natuur

5.3. i Huidige situatie

5.3.2 Autonome ontwikkelingen

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Huidige situatie

5.4.2 Autonome ontwikkelingen

5.5 Overige aspecten

5.5. i Huidige situatie

5.5.2 Autonome ontwikkeling

5.6 Beheer en onderhoud

47
47
47
47
49
49
49
52
53
53
56
57
57
58
59



ARCADIS

6 Effecten

6. I Algemeen

6.2 Landschap

6.3 Natuur

6.4 Cultuurhistorie

6.5 Woon-, werk- en leefiilieu
6.6 Overige aspecten

61

61

61
65
67
72
73

7 Genomen en te nemen besluiten
7.1 Algemeen

7.2 Genomen besluiten

7.2. i Rijksoverheid

7.2.2 Provinciaal beleid

7.2.3 Gemeentelijk beleid

7.2.4 Overig beleid

7.3 Besluitvorming

7.3.1 Algemeen

7.3.2 Procedure

75
75
75
76
78
79
79
80
80
80

8 Leemten in kennis en evaluatie
8. i Algemeen

8.2 Leemten in kennis per thema

8.3 Evaluatieprogramma

8.3.1 Doel
8.3.2 Aanzet evaluatieprogramma

85
85
85
86
86
87

Bijlage i
Bijlage 2
Bijlage 3

Bijlage 3

Bijlage 4
Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 6

Bijlage 7

Overzichtskaart dijkvak Marsstraat-'t Schol

Kruinboogtetabel
Overzichtstabel huidige situatie LNC
Huidige situatie LNC
Visie op dijkverbetering
Methode ontwikkeling varianten en alternatieven
Methode effectbepaling landsehap
Methode effectbepaling landschap
Resultaten archeologisch onderzoek

97
101

105

107
ii I

119
123

125
129



673/ce98/1292/12999
5

Samenvatting

Algemeen
Met het oog op de gewenste veiligheid bij hoog water moet het dijktraject Marsstraat
't Schol worden verbeterd. Het dijkvak is een circa 4 km lang traject langs de liner

oever van de IJssel en strekt zich uit van dijkpaal (dp) 304,5 tot 349,5. Ten noorden
van de A i behoeft de dijk niet te worden aangepast. Aan dit gedeelte van de dijk is in
deze ProjectnotalER dan ook geen aandacht besteed.
Het dijkvak ligt in de gemeente Voorst. De dijkverbetering kan ten koste gaa van de
aanwezige en potentiële waarden op en in de omgeving van de dijk. Ter
ondersteuning van de besluitvorming over de uit te voeren dijkverbeteringsoplossing
is de voorliggende ProjectnotalER opgesteld. In de ProjectnotalER worden
mogelijke oplossingen beschreven om de veiligheid van de dijk te verbeteren en
tegelijkertijd de aan de dijk verbonden waarden en functies zo veel mogelijk te
behouden of zo mogelijk te versterken. De effecten van deze oplossing op landschap,
natuur, cultuurhistorie (LNC), woon-, werk- en leefiilieu en overige aspecten zijn in
deze Projectnota/MER beschreven.

Probleemstelling
De huidige technische situatie is zodanig dat, met het oog op de vereiste veiligheid
bij hoge \\"aterstanden, delen van het dijkvak moeten worden verbeterd. De
kruinboogte van de dijk is, mede gelet op de maatgevende hoogwaterstand bij een
afvoer van 16.050 nl/s, plaatselijk niet voldoende. De macrostabiliteit van zowel de
binnen- als de buitentaluds is voldoende. Er kunnen plaatselijk waar het talud steil is
wel afschuivingen voorkomen. Er bestaat geen gevaar voor piping. De
erosiebestendigheid van het buitentalud is niet overal voldoende. De
erosiebestendigheid van het binnentalud is voldoende indien van een
ontwerpkruinboogte wordt uitgegaan bij een overslagcriterium van 0, i Vs/m.
In het dijkgedeelte komt een aantal bomen voor binnen het beoordelingsprofieL. Deze
kunnen niet gehandhaafd worden zonder speciale maatregelen.
Bij de noodzakelijke dijkversterking kunnen landschappelijke, natuur- en
cultuurhistorische waarden en overige waarden vlakbij de dijk worden aangetast.

Doelstellng
Op basis van de probleemstelling is voor de ProjectnotalER het onderstaande doel
opgesteld.

Doelsielling
. her zodanig verbeteren van het dijl",'ak Alarsstraaf- 'i Schol dat wordt voldaan aan de

gestelde eisen ten aanzien van de veilgheid tegen overstromingen (op basis van de Wet op
de waTerkering) eu hei daarbij;

. zoveel mogelijk ontzien en waar mogelUk versterken van LNC- waarden;

. zoveel mogelifk ontzien en verbeteren van het WOOJl-, werk- en lee/milieu;

. rekening houden met de ontwikkeling van oven"ge /uJlcties op en kmgs de dUk
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Varianten
Voor de dijkversterking is in het kader van de Startnotitie een visie opgesteld. Op
basis van de beschrijving van de huidige kwaliteiten zijn, als onderdeel van de visie,
aandachtspunten en ontwerpuitgangspunten geformuleerd.

Voor de verbetering is een aantal varianten denkbaar. Varianten zijn reëel in
beschouwing te nemen uitvoeringswijzen van dijkverbetering voor een gedeelte van
het dijktraject. Met alternatieven wordt gedoeld op bundelingen van varianten voor
het gehele dijktraject. In het kader van de m.e.r.-procedure worden de varianten en
alternatieven ontwikkeld en op hun gevolgen voor het milieu beoordeeld.
In de startnotitie is een aantal varianten en maatregelen beschreven. Het zijn
aanvullingen op maatregelen, genoemd in het "Voorstel voor groot onderhoud" van
het waterschap uit i 996. Op basis van de visie zijn varianten geselecteerd.
Deze varianten zijn in de ProjectnotalER verder uitgewerkt. Op twee locaties (dp
308 en dp 319-325) is sprake van varianten. Op basis van de effectbeschrijving en-
vergelijking is per locatie gekozen voor één van de alternatieven. In tabel i zijn de
varianten weergegeven.

B h d alERTabel i: esc ouwevananten en maatrege en PrOlectnot
dp-minuner varianten en maatreoelen

304,5 - 329 aanbrengen verharding op de krin, lokaal krinbreedte op 3 meter brengen

door verlaoino en lokaal hemrofieren buitentalud
306 snaren eik met constnictie
308 1. sparen boomgroep met COllst11ctie

2. rooien boonlf!roelJ

309,0 - 327,2 lokaal rooien bomen en struiken
308,4 - 310,0 buitendijkse verbeterino

319 - 325* A. buiTendijkse verbetering en k11ùiverliogiiig

B. binnendijkse verbeten"lIJ! en knlÎiiverho(7illÇT
326,3 - 327,2 buitendijkse verbeterino en krinverhooino

.. ..* naar aanleiding van gedetailleerd dlJktecliisch onderzoek WIJk."t de dlJkpaalnummering enigszms
af van die genoemd in de startnotitie.

De in de richtlijnen gevraagde variant in grond ter hoogte van dp 306-309 is niet
realistisch gebleken en in deze ProjectnotalER niet verder uitgewerkt.

i '
Effecten
De effecten van de varianten op landschap, natuur, cultuurhistorie, bodem en water
en woon-, werk- en leefiilieu zijn beschreven. De effecten zijn over het algemeen
gering qua ernst en omvang. Voor deelsecties waar meer dan één variant van
toepassing was, heeft een vergelijking van varianten plaats gevonden voor de
verschillende aspecten.

Vergelijking varianten en toetsing aan de visie
De twee varianten ter hoogte van dp 308 verschilen met name ten aanzien van de
aspecten landschap en cultuurhistorie, wegens het verdwijnen van een aantal bomen
in één van de varianten, namelijk de variant "rooien van bomen".
De varianten en maatregelen zijn getoetst aan de visie. Geen van de varianten en
maatregelen is in strijd met de visie.
De twee varianten (binnendijkse- en buitendijkse variant) ter hoogte van dp 3 19-325
verschillen met name ten aanzien van de aspecten landschap en woonomgeving,
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natuur en cultuurhistorie. Bij de binnendijkse verbetering verdwijnt meer beplanting
dan bij de binnendijkse verbetering, wat ongunstig is voor landschap en
woonomgeving. Er gaat echter minder taludvegetatie verloren, wat positief is voor
natuur. Bij de buitendijkse variant gaat een qua locatie cultuurhistorisch waardevolle
boomgaard verloren.

I

Verschil effecten 15.000 m3/s versus 16.050 m3/s
Wanneer bij de dijkverstcrking was uitgcgaan van 15.000 m3/s, dan zou de benodigde
kruinboogte 15 tot 20 cm lager zijn. De lengte waarover een dijkverhoging nodig is,
is bij 15.000 m3/s iets minder. De overige maatregelen, zoals het sparen van bomen
met een constructie en herprofilering van dijktaluds, zijn ook bij 15.000 m3/s van
toepassing.
Het verschil in effecten tussen een afvoer van 15.000 m3/s en 16.050 m3/s is zeer
gering. Voor landschap treedt een geringer negatief effect op bij een lagere
afvoernorm, omdat de dijk iets smaller blijft Dit effect is echter slechts van
toepassing op enkele trajecten. Voor natuur wordt over een geringere lengte
waardevolle taludvegetatie aangetast. Er gaat nauwelijks meer buitendijkse natuur
verloren bij een lagere afvoernorni. Voor de overige aspecten is nauwelijks verschil
in effecten te verwachten.

Alternatieven
Er zijn drie dijkverbeteringsalternatieven samengesteld voor het dijktraject als
geheel; het planalternatief, het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) en het
voorkeursalternatief Daarbij is voor de twee locaties, waarvoor twee varianten zijn
ontwikkeld, een keuze gemaakt voor één van de varianten. Het MMA voorziet
daarnaast in een aantal aanvullende maatregelen, waarvan er één in het
voorkeursalternatief is overgenomen.

P1analternali~r
Uitgaande van de veiligheidseisen is dit alternatief er op gericht de belangrijkste
waarden LNC-waarden langs de dijk zoveel mogelijk te ontzien. Daarnaast spelen
kosten en beheer een belangrijke rol.

In tabel 2 is het planalternatief gepresenteerd.

Tabel 2 Planalternatief
do. nunuiier inaatreoelen
304,5 - 329 aanbrengen verharding op de krin, lokaal krinbreedte op 3 meter

bren oen door verlaoino en lokaal hernrofieren buitentalud
306 swren eik met constructie
308 snren boomoroep met constructie
309,0 - 327,2 lokaal rooien bomen en stniiken
308,4 - 310,0 buitendijkse verbeterino

319-325 buitendijkse verbeterino en krinverhooino
326,3 - 327,2 buitendijkse verbeterIno en krinverhooino
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M.
Het meest milieuvriendelijke alternatief wordt gekenmerkt door de meest
milieuvriendelijke varianten. Deze varianten komen overeen met de varianten uit het
planalternatief. Aanvullend voorziet het MMA in een aantal maatregelen, waarbij de
nadruk op landschap, natuur en cultuurhistorie ligt.
Hieronder zijn de aanvullende maatregelen uit het MMA weergegeven:
. Ter hoogte van dp 326,3 - 327,2 is een 'verlande' kolk aawezig. Vanuit

landschap en cultuurhistorie gaat er de voorkeur naar uit om deze kolk uit te
graven. In het kader van het MMA zal dit worden gedaa. Hiermee wordt de
historische samenbang tussen de dijk en de kolk versterkt en hersteld.

. Ten behoeve van het onderhoud van de dijk wordt in het planalternatief een
onderhoudsstrook van 3 meter aangehouden. In het MMA wordt een
onderhoudsstrook van 2 meter aangehouden. Dit levert echter wel problemen op
bij de uitvoering van het beheer en onderhoud.

Voorkeiirso ¡te matief
Het voorkeursalternatief is ontstaa na een vergelijking tussen het planalternatief en
het MMA en een terugkoppeling naar de visie. De basis voor het
voorkeursalternatief wordt gevormd door het planaltematief. Eén element uit het
MMA wordt hieraan toegevoegd, namelijk:
. uitgraven van de kolk tussen dp 326,3 en 327,2.

In het voorkeursalternatief worden net als in het planalternatief en MMA
mitigerende en compenserende maatregelen opgenomen.
Het voorkeursalternatief wordt in het Ontwerpplan nader toegelicht en is
weergegeven op de lengte- en dwarsprofielen in het Ontwerpplan.

Mitigerende en compenserende maatregelen
Negatieve effecten van de dijkverbetering kunnen worden gemitigeerd of
gecompenseerd door het treffen van een aantal maatregelen.
Voor de dijktaluds is het van belang om de potenties van de taluds optimaal te
benutten voor de ontwikkeling van waardevolle vegetatie. Daartoe wordt de
bovenlaag (met zaden en voedingsstoffen) teruggezet tijdens de dijkverbetering.
Door het uitvoeren van een natuurtechnisch maaibeheer, zoals momenteel door het
waterschap wordt gedaan, kan waardevolle vegetatie zich ontwikkelen.
Compensatie van buitendijkse natuur (buiten de teen van de dijk) is niet nodig,
aangezien geen buitendijkse natuur verloren gaat. Bij de uitvoering van de
dijkverbetering wordt waar mogelijk rekening gehouden met de migratie van
bepaalde diersoorten.
Waar hogere beplanting verloren gaat, wordt zoveel mogelijk herbeplanting
toegepast. Hagen die worden aangetast, worden indien mogelijk terug geplaatst. Op
de kruin van de dijk wordt een onderhoudspad aangelegd. Om het groene karakter
van de dijk te behouden, worden daartoe grasbetontegels toegepast.

Leemten in kennis en evaluatieprogramma
Bij het opstellen van de ProjectnotalER zijn geen leemten in kennis geconstateerd.
Als laatste onderdeel is een aanzet voor een evaluatieprogramma gepresenteerd.
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1 Inleiding

1.1 Algemeen

Voor u ligt de Projectnotalilieu-effectrapport (MER) Verbeterig IJsselbandijk,
dijkvak Marsstraat-'t Schol (dp 304,5-349,5). In dit rapport worden mogelijke
oplossingen beschreven om de veiligheid van de dijk te verbeteren en tegelijkertijd de
aan de dijk verbonden waarden zo veel mogelijk te behouden en zo mogelijk te
versterken. Van deze oplossingen zijn de effecten op landschap, natuur,
cultuurhistorie (LNC), bodem en water, woon-, werk- en leefiilieu en overige
aspecten beschreven en vergeleken. Het rapport is bedoeld om de keuze voor de uit
te voeren dijkverbeteringsoplossing te ondersteunen. Samen met de
Projectnota/MER is een dijkverbeteringsplan ('ontwerpplan') opgesteld. In dit plan
wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de dijkverbetering.

Het dijkvak Marsstraat-'t Schol is circa 4 km lang en bevindt zich langs de
linkeroever van de IJssel, in de gemeente Voorst, provincie Gelderland.

In bijlage i is een overzichtskaart van het dijkvak opgenomen.

Afbakening dijktraject
Uit de probleemstellng (hoofdstuk 2) blijkt dat tussen dp 329 en 349,5 (het
gedeelte ten noorden van de rijksweg Al) geen gevaar bestaat voor de veiligheid
van de dijk. De kruin is hier verhard en het dijklichaam is dermate groot dat
voldoende reserve aanwezig is. Er zijn ter plaatse van dit deeltraject geen
dijkverbeteringsmaatregelen noodzakelijk.
Tussen dp 304.5 - 329 (ten zuiden van de rijksweg Al) zijn wel
dijkverbeteringsmaatregelen nodig.

In verband met het voornemen van het Waterschap Veluwe om de dijk inclusief
onderhoudsstrook in eigendom te verwerven zal in beide deeltrajecten grond
aangekocht moeten worden. Deels is de dijk momenteel in eigendom van het
waterschap, deels van Rijkswaterstaat en deels van particulieren. Aangezien in
het gedeelte tussen dp 329 en 349,5 echter geen maatregelen nodig zijn wordt aan
het gedeelte ten noorden van de rijksweg Al in de ProjectnotalMER verder geen
aandacht besteed

Aanleiding voor het opstellen van de ProjectnotalER vormen de plannen van het
Waterschap Veluwe om, met het oog op de veiligheid tegen overstromingen, het
dijkgedeelte Marsstraat-'t Schol te verbeteren. Er wordt een dijkverbeteringsplan
opgesteld, waarover Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn
goedkeuring dient uit te spreken in het kader van artikel 6 van de Wet op de

ARCADIS
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Waterkering. Hiervoor wordt de dijkverbeteringsprocedure gevolgd, waarvan een
milieu-effectrapportage (m.e.r.) onderdeel uitmaakt.

1.2 Dijkverbetering en mileu-effectrapportage

Sinds i september i 994 is bij dijkverbeteringsprojecten het opstellen van een milieu-
effectrapportage (m.e.r.) verplicht. Dit houdt in dat voor de verbetering van het
dijkvak Marsstraat- 't Schol niet alleen een dijkverbeteringsplan, maar ook een
Milieu-effectrapport (MER) is opgesteld. Met het opstellen van een
Projectnota/MER wordt een integrale aanpak beoogd: naast milieu-aspecten worden
ook aspecten als dijkontwerp, geotechniek, kosten en beheer behandeld. De
ProjectnotalER dient ter ondersteuning van de besluitvorming van het bevoegd
gezag in het kader van de Wet op de Waterkering.

In het Gelders Rivierdijkenplan i 14 J is aangegeven dat het van belang is om reeds in
een vroeg stadium bewoners, vertegenwoordigers van belangengroepen en
overheidsinstanties bij de planvorming te betrekken.
De ProjectnotalER is in nauw overleg met de voor dit project ingestelde Project-
en Adviesgroep opgesteld. De Adviesgroep heeft de initiatiefnemer, het Waterschap
Veluwe, geadviseerd bij het nemen van belangrijke beslissingen. Haar adviezen
worden in het kader van de Wet op de Waterkering nog in overweging genomen door
het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van Gelderland, tijdens de beoordeling van
de ProjectnotalER en tijdens de besluitvorming. Daarnaast is een Projectgroep
ingesteld, die de planvorming en de besluitvorming heeft gecoördineerd.

Samenstelling Adviesgroep:
. Waterschap Veluwe (initiatiefuemer);
. Provincie Gelderland (bevoegd gezag);

. Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland;

. Gemeente Voorst;

. Direct betrokkenen Wilp;

. Belangenvereniging Wilp;

. Rijksdienst voor de Monumentenzorg;

. Bond Heemschut;

. Stichting Red ons Rivierlandschap;

. Stichting Gelderse Milieufederatie;

. Staatsbosbeheer;

. Gewestelijke land- en tuinbouworganisaties (GL TO);

. Vereniging Oudheidkundige Kring Voorst;

. ARCADIS Heidemij Advies (adviseur initiatiefuemer).

Samenstelling Projectgroep:

. Waterschap Veluwe (initiatiefuemer);

. Provincie Gelderland (bevoegd gezag);

. Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland;

. Gemeente Voorst;

. ARCADIS Heidemij Advies (adviseur initiatiefuemer).

ARCADIS
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1.3 Leeswijzer

Deze ProjectnotalER bestaat uit twee delen: deel A en deel B. Deel A geeft de
informatie weer die direct nodig is voor de besluitvonnng. Deel B geeft een
hoeveelheid basisinformatie die niet direct nodig is voor de besluitvorming. Deze
informatie is echter wel van belang als onderbouwing van de in deel A
gepresenteerde informatie. In het navolgende wordt de opbouw nader toegelicht.

Deel A
Deel A gaat na deze inleiding in hoofdstuk 2 in op de probleem- en doelstellng. De
probleemanalyse richt zich op de waterbouwkundige problematiek van het dijkvak
en op de daar aanwezige LNC-waarden en functies. De voorgenomen activiteit,
beschouwde varianten en alternatieven komen in hoofdstuk 3 aa de orde. Hierbij
wordt ook aandacht besteed aan mitigerende (verzachtende) en compenserende
maatregelen.

De vergelijking van varianten vindt plaats in hoofdstuk 4. Eveneens wordt in dit
hoofdstuk een vergelijking gemaakt tussen effecten bij verschillende uitganssituaties
en wordt er een voorkeursalternatief samengesteld.

Deel B
Deel B begint met een beschrijving van de bestaande situatie in het studiegebied en
de autonome ontwikkeling ervan (de situatie die ontstaat zonder dijkverbetering), in
hoofdstuk 5. Dat hoofdstuk geeft een beschrijving van de aspecten landschap,
natuur, cultuurhistorie, bodem en water, woon-, werk- en leefiilieu, verkeer en
recreatie, en beheer en onderhoud. In hoofdstuk 6 worden de effecten van de
verschilende alternatieven ten aanzien van voorgenoemde milieu- en overige
aspecten beschreven. In hoofdstuk 7 worden het beleidskader en de besluiten
omschreven die van toepassing zijn op de voorgenomen activiteit. Deel B wordt
afgesloten met de in de studie gesignaleerde leemten in kennis en een aazet voor
evaluatie in hoofdstuk 8.

Aansluitend op de hoofdtekst wordt een lijst van gebruikte begrippen gepresenteerd
alsmede een overzicht van de geraadpleegde literatuur. Literatuurverwijzingen zijn in
deze ProjectnotalER met behulp van een nummer tussen haken weergegeven (..J.
Dit nummer correspondeert met het nummer vóór de literatuuraaduidingen in de
literatuurlijst.

ARCADIS
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2 Probleemstellng en doel

2. i Algemeen

Met het oog op de gewenste veiligheid bij hoog water moet het dijktraject
Marsstraat-'t Schol worden verbeterd. In de probleemstelling (paragraaf2.2)
worden de waterbouwkundige aspecten kort besproken.
De dijkverbetering kan ten koste gaan van de waarden op en in de omgeving van de
dijk. Gebaseerd op de visie uit de startnotitie, die in bijlage 4 is opgenomen, wordt
een samenvatting gegeven van de landschappelijke, natuur, cultuurhistorische (LNC-
waarden) en overige waarden van het dijktraject Marsstraat-'t Schol en de directe
omgeving (paragraaf 2.2). In de startnotitie zijn naast de visie aandachtspunten en
knelpunten geformuleerd, waarmee in deze ProjectnotalER rekening is gehouden.
Op basis van de probleemstellng en de visie uit de startnotitie is het doel (paragraaf
2.3) van de ProjectnotalER geformuleerd.

2.2 Probleemstellng

Algemeen
Het waterkerend vermogen wordt bepaald door onder andere de hoogte en stabiliteit
van de dijk. Deze moeten voldoende zijn om de Maatgevende Hoogwaterstand
(MHW), die door de minister is vastgesteld, zonder problemen te kunnen keren.

Om de hoogwaterstand te kunnen keren, moet de hoogte van de dijk (de kruinboogte)
minimaal gelijk zijn aan de (maatgevende) hoogwaterstanden plus een bepaalde
marge, de waakhoogte, dit in verband met golfoploop en dergelijke. De noodzaak tot
dijkverbetering wordt naast de kruinboogte bepaald door de stabiliteit en de
hydrologische kwaliteiten van de dijk en de ondergrond. De waterkering is, voor de
diverse faalmechanismen getoetst aan de diverse normen.

Veiligheid
Voor het dijkvak is tussen 1980 en 1996, in verschillende fasen, grond-,
laboratorium- en een geotechnisch onderzoek uitgevoerd. De dijk is beoordeeld
volgens de richtlijnen van de TA W, waarvan de belangrijkste zijn: de Leidraad voor
het Ontwerpen van Rivierdijken (21) en de Handreiking Constructief Ontwerpen

(23). De rapportage van het onderzoek is weergegeven in de technische analyse (7),
die al in 1996 is afgerond.

De veiligheid wordt uitgedrukt in een bepaalde overschrijdingsfrequentie. De
overschrijdingsfrequentie van de Maatgevende Hoogwaterstand (MHW) is voor deze
dijkring vastgesteld op 1/1250 per jaar.

De MHW's van de IJssel zijn in 1993 door de minister van Verkeer en Waterstaat
vastgesteld en gerapporteerd in "Maatgevende Hoogwaterstanden langs de Rijn en
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zijn takken"'(15J. Deze MHW's zijn berekend bij een maatgevende afvoer van de
Bovenrijn bij Lobith van 15.000 mJ/s. Het MHW is wettelijk vastgelegd in de Wet
op de Waterkering en geldt als randvoorwaarde bij dijkversterkingen; de waterkerig
moet ten minste het door de minister vastgestelde MHW kunnen keren.
In 1995 is op basis van dezelfde systematiek de afvoer van de Bovenrijn opnieuw
berekend (15), waarbij rekening is gehouden met de recente hoogwaterperioden

(1993 en 1995). De uitkomst van deze berekening was een afvoer van 16.050 mJ/s.

Hoewel waterstanden die op basis van deze hogere afvoer zijn berekend geen formele
status hebben, heeft de dijkbeheerder de vrijheid om lokale of bijzondere
omstandigheden bij de bepaling van de waterkerende hoogte mee te wegen. Dat
betekent in dit geval dat nu reeds rekening wordt gehouden met een niet uit te sluiten
verhoging van de MHW in de toekomst. Het verschil tussen de geldende MH uit
1993 en de in 1995 berekende waterstand bedraagt circa 0,15 - 0,20 m (bijlage 2).
Het voordeel van dit uitgangspunt is dat indien op de middellange termijn nieuwe
hoogtes worden vastgesteld, de dijk niet opnieuw behoeft te worden verhoogd. Dit
komt ten goede aan de duurzaamheid van de te nemen ingreep. Daarbij zullen de
benodigde versterkingsmaatregelen voor een afvoernorm van 16.050 m3/s niet sterk
verschilen van de versterkingsmaatregelen voor een afvoernorm van 15.000 m3/s.

Kruinhoogfe
De vereiste kruinboogte van de dijk is gelijk aan het Maatgevend Hoogwater

(MHW), vermeerderd met een waakhoogte. De waakhoogte wordt zodanig berekend,
dat de hoeveelheid water die door golven over de dijk spoelt acceptabel is. De
acceptabele hoeveelheid water wordt het 'golfoverslagcriterium' genoemd. De
hoogte van dit criterium is vooral afhankelijk van de mate waarin het binnentalud
van de dijk bestand is tegen water dat erover stroomt (de erosiebestendigheid van het
binnentalud). De waakoogte is berekend bij een overslagcriterium van 0, I liter per
seconde per strekkende meter (I/m.s). Vanwege het zeer zandige dijkmateriaal is
gekozen voor dit lage overslagcriterium. Bij een overslagcriterium van i Vm.s is het
huidige binnentalud niet voldoende erosiebestendig, zelfs niet als een aangepast
beheer wordt gevoerd. Minimaal wordt een waaoogte van 0,5 maagehouden.

Op basis van de beschikbare gegevens is geconstateerd dat tussen dp 3 I 8-327 de
huidige kruinboogte onvoldoende is (maximaal enkele decimeters). In bijlage 2 is een
kruinboogtetabel opgenomen.

Macrosfabilfeif
Macrostabiliteit betreft de stabiliteit van de dijk tegen afschuiven van grote delen
van het dijklichaam. De macrostabiliteit van de taluds is berekend volgens de
richtlijnen in de Leidraad rivierdijken (211 en de Handreiking Constructief
Ontwerpen (23). De macrostabiliteit van zowel de binnen- als de buitentaluds is
voldoende. Er kunnen echter zeer ondiepe afschuivingen voorkomen in de
buitentaluds tussen dp 305 en 326, op locaties waar het talud zeer steil is.

Piping en kwel

Bij hoog water kan water onder de dijk doorstromen, met een zodanige
stroomsnelheid dat gronddeeItjes worden meegenomen, waardoor zich onder de dijk
holle ruimten (pipes) kunnen ontwikkelen die tot stabiliteitsverlies van de dijk
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kunnen leiden. Het dijkvak voldoet aa de normen ten aaien van piping, waardoor
piping onder maatgevende omstandigheden niet wordt verwacht.
Op diverse plaatsen langs het dijkvak is kwel geconstateerd. De oorzaa hiervan is
de zandige ondergrond en/of de aawezigheid van buitendijkse kolken. Kwel is een
algemeen voorkomend verschijnsel in het rivierengebied. Kwel kan weliswaar
overlast veroorzaken, maar is geen probleem voor de veiligheid, zolang er geen
grond binnendijks uitspoelt. In dit dijkvak is er ten aanzien van de veiligheid van de
dijk geen aanleiding om de kwel tegen te gaa.

Erosiebestendigheid
Aan de erosiebestendigheid van de binnentaluds hoeven geen hoge eisen te worden
gesteld, omdat met een overslagcriterium van 0, I Vm.s rekening is gehouden. Enige
erosiebestendigheid is echter wel nodig en kan worden verkregen door
natuurtechnisch beheer toe te passen.
De buitentaluds zijn niet zonder meer voldoende erosiebestendig, omdat er geen
afdeklaag van erosiebestendige klei aanwezig is. De buitentaluds bestaan, evenals de
rest van het dijklichaam, voornamelijk uit zand met slechts een zeer gering
percentage lutum. Bovendien kan de huidige vegetatie niet als zeer goed
erosiebestendig worden aangemerk1. Er zijn derhalve maatregelen nodig om de
erosiebestendigheid van het buitentalud te verhogen.
In het dijkvak Marsstraat-"t Schol, wordt mede in verband met het verkrijgen van
voldoende erosiebestendigheid, een natuurtechnisch beheer gericht op het verkrijgen
van een vegetatie met hoge bedekkingsgraad en een goede doorworteling toegepast.
Voor het kunnen uitvoeren van dit beheer wordt een onderhoudspad op de kruin van
de dijk aangebracht en een onderhoudsstrook langs de dijk. Voor het verkrijgen van
voldoende kruinbreedte om dat pad aan te leggen, wordt in enkele profielen de krin

verlaagd met inachtneming van de veiligheid. Overigens zijn geen ingrepen nodig in
verband met het beheer en onderhoud.

Microstabiliteit
Er kunnen gronddeeItjes uit het binnentalud spoelen, als er water door de dijk heen
stroomt. Volgens de berekeningen zou dit inderdaad kunnen gebeuren. De ervaring
tijdens het hoogwater in 1995, waarbij de waterstand 0,2 m lager dan MHW was,
laat echter zien dat de berekeningen een te negatief beeld geven. Op basis van de
ervaring kan derhalve geconcludeerd worden dat er geen gevaar voor micro-
instabiliteit is. Aanbevolen wordt echter wel om tijdens hoogwater extra alert te zijn
op dit mechanisme.

Beplanting
In het dijkgedeelte komt een aantal bomen voor binnen het beoordelingsprofieL. Deze
kunnen niet gehandhaafd worden zonder speciale maatregelen.

Beheer en onderhoud
In de Nota "Beheer en onderhoud van dijken"(1 7) is aagegeven dat het Waterschap
in het kader van de dijkverbetering de dijken binnen haar beheersgebied in eigendom
zal verwerven. Deze zijn nu veelal nog in eigendom van particulieren. Het
Waterschap stelt dat het beheer ten aanzien van het dijklichaam in eerste plaats
gericht dient te zijn op een optimale vervlling van de functie als waterkering.
Daarbij dient echter rekening te worden gehouden met het behoud van specifieke
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waarden van waterstaatswerken, met landbouwkundige en recreatieve belangen en
met natuurbeheer.

Ten aanzien van het beheer van nog te verbeteren dijklichamen en reeds verbeterde
dijklichamen waarvan de beheersvorm nog niet is vastgesteld, zijn de volgende
keuzemogelijkheden door het Waterschap Veluwe in de nota aagegeven:
I. een beheersvorm gericht op agrarisch medegebruik. Dit geldt voor de reeds

verbeterde dijkvakken van vóór 1985;
2. een beheersvorm voor de overige dijkvakken mede gericht op de instandhouding

c.q. verbetering van de landschappelijke en natuurtechnische waarden.
Bij beide mogelijkheden moet het dijktechnisch ontwerp zijn gewaarborgd.

De dijk in het traject Marsstraat-'t Schol is momenteel voor een groot gedeelte reeds
in het bezit van het Waterschap. Het overige deel is in het bezit van agrariërs en
aanwonenden.

LN C- en overige aspecten

LNC-waarden
Op en in de omgeving van het dijkvak komen landschappelijke, natuur- en
cultuurhistorische (LNC) waarden voor. Bij de voorgenomen dijkverbetering zou een
beperkte aantasting van deze waarden plaats kunnen vinden. Het onderzoek in het
kader van de milieu-effectrapportage zal er op gericht zijn om, binen de
randvoorwaarden van veiligheid, na te gaan in hoeverre LNC-waarden kunnen
worden behouden en versterkt. In de visie uit de startnotitie in bijlage 4 staan
uitgangspunten voor LNC genoemd.

Woon-. werk- en leefmilieu
Bebouwing langs de dijk komt sporadisch voor. Het dorp Wilp is de enige
bebouwingskern. Tussen Wilp en de Al ligt de boerderij Oude Luine tegen de dijk.
Naast enkele agrarische bedrijven zijn in de nabijheid van de dijk geen bedrijven.

Overige aspecten

In het kader van de dijkverbetering dient met de functie van de dijk voor landbouw,
verkeer en recreatie rekening te worden gehouden. Mogelijk liggen er kabels en
leidingen ter plaatse van de te verbeteren gedeeltes (zie hiervoor hoofdstuk 5).
Tijdens de dijkverbetering spelen daarnaast milieuhygiënische aspecten een rol.
Enerzijds heeft dit betrekking op de kwaliteit van de te verwerken specie. Anderzijds
kan dit betrekking hebben op de aanwezigheid van verontreinigde locaties direct
langs de dijk.

Rivierkiindige aspecten
Een verkleining van het winterbed kan leiden tot opstuwing en moet in verband met
de benodigde afvoercapaciteit van de rivier volgens de normen van Rijkswaterstaat
worden gecompenseerd. De verschuiving van de dijk in de richting van de rivier voor
het dijkvak Marsstraat-'t Schol is zeer lokaal van toepassing en zo beperkt mogelijk
gehouden. Rijkswaterstaat zal als rivierbeheerder bezien of dit is toegestaan en/of
rivierbedcompensatie nodig is.

i

I

i
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Samenvattend
Tussen dp 30-1,5 en 329 voldoet de dijk bij de maatgevende hoogwaterstanden
lokaal niet aan de te stellen eisen met betrekking tot kruinhoogte (dp 318- 327) en
is lokaal de erosiebestendigheid en de stabiliteit van het bUitentalud onvoldoende.
Tevens bevinden zich enkele bomen binnen het beoordelingsprofiel.
Landschappelijke, natuur-, cultuurhistorische en overige waarden vlakbij de dijk
kunnen bii de noodzakeliike diikverbeterinz mozeliik worden belnvloed,

2.3 Doelstellng

Uit de probleemstelling in paragraaf 2.2 blijkt dat het dijkgedeelte Marsstraat-'t
Schol bij de nieuwe maatgevende hoogwaterstanden lokaal niet voldoet aan de te
stelJen veiligheidseisen. Bij de noodzakelijke dijkverbetering kunnen .
landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden en bebouwing vlakbij de
dijk worden aangetast.

Op basis van deze probleemstelling is voor de ProjectnotalER het onderstaande
doel opgesteld

DoelsTellng
. het zodanig verbeteren van het dijJ..l'ak Afarsstraat- 't Schol dat wordt voldaan aau de

gestelde eisen ten aanzien ww de veiligheid tegen overstromingen (op basis van de Wet op
de waterkering) eii het daarbij;

. zoveel mogelijk ontzien en waar mogelijk verstei*eii van LNC- waarden;

. zoveel mogelijk ontzien en verbeteren van het 110011-, werk- en leefmilieu;

. rekening hoiiden met de ontwikkeling van overige fuiicties op en langs de dijk

De voorgenomen activiteit dient voldoende aan te sluiten bij het geformuleerde beleid
voor het gebied rond het dijkvak Marsstraat-'t SchoL.

Het uiteindelijke ontwerp van de dijk zal het resultaat zijn van een integratie van
veiligheidsaspecten, LNC-aspecten en functies (zowel de functie waterkering als
andere functies) tijdens het planproces. De besluitvormg hierover wordt gebaseerd
op een zo breed mogelijk draagvlak. Om dit te realiseren worden vanaf het begin de
bewoners en vertegenwoordigers van belangengroepen en -instanties bij de
planvorming betrokken, via de voor dit project ingestelde Adviesgroep.

ARCADIS
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3 Voorgenomen activiteit en beschouwde varianten

3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk is de voorgenomen activiteit (dijkverbetering) en de wijze waarop
deze wordt uitgevoerd beschreven. De voorgenomen activiteit wordt gedefieerd
als:

Het zodanig verbeteren van het dijktraject Marsstraat-'t Schol dat minimaal
voldaan wordt aan de voor deze waterkering geldende veiligheidseisen die de
minister heeft gesteld en bovendien voldaan wordt aan de eisen die het
waterschap stelt. uitgaande van een ajVoernorm van 16.050 m3/s. Daarbij moet
zoveel mogelijk rekening worden gehouden met aanwezige landschappelijke-.
natuur en cultuurhistorische waarden en bestaande bebouwing. De
voorgenomen activiteit moet voldoende aansluiten bij het rijks- en provinciaal
beleid. onder andere ten aanzien van natuurontwikkeling. alsmede bij het
gemeentelijk beleid.

Voor dijkverbetering zijn verschilende oplossingen denkbaar, die in het kader van de
m.e.r.-procedure 'alternatieven' worden genoemd. De alternatieven bestaan op hun
beurt weer uit een combinatie van 'varianten' voor verschillende deel 

trajecten.
Varianten zijn dan reële dijkverbeteringsmogelijkheden voor gedeelten van het
dijkvak.

3.2 Methode ontwikkeling varianten en alternatieven

De gehanteerde methode voor de ontwikkeling van varianten en alternatieven bestaat
uit een aantal stappen. De eerste stappen zijn reeds in de startotitie gezet (stap I tot

en met 5). Daarbij is in eerste instantie bepaald welke reële varianten meegenomen
zullen worden in de ProjectnotalER. Naar aanleiding van de (advies)richtlijnen en
het beschikbaar komen van aanvullende informatie, zijn de eerste vijf stappen in
deze ProjectnotalER op onderdelen herhaald. Vervolgens zijn de alternatieven
voor het gehele dijktraject in de ProjectnotalER samengesteld en beschreven (stap
6 tot en met 9).
De negen stappen die onderscheiden kunnen zijn hieronder kort weergegeven. Voor
een uitgebreide omschrijving van de stappen zie bijlage 5.

De ontwikkeling van varianten is begonnen in de startnotitie met:
. het formuleren van een visie op de dijkverbetering (stap I). Deze visie fungeert

als leidraad bij de selectie van varianten;
. het indelen van het dijktraject in deel secties (stap 2): in de startnotitie is geen

indeling in deelsecties gemaakt. Wel zijn locaties en deeItrajecten onderscheiden
waar varianten van toepassing zijn. In de ProjectnotalER worden deze
deeItrajecten gezien als deelsecties.
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. het ontwikkelen van een aantal principe-oplossingen (stap 3)

. het inperken van het aantal theoretisch mogelijke principe-oplossingen (stap 4);

. het selecteren van in de ProjectnotalER te onderzoeken varianten na een

zogenaade consistentietoets (stap 5).

De verdere variant-ontwikkeling is in deze Projectnota/MER vervolgd met:
. het uitwerken van varianten en beschrijven van effecten (stap 6);

. het optimaliseren van varianten (stap 7);

. het samenstellen van een voorkeursalternatief en een meest milieuvriendelijk

alternatief (MMA) (stap 8);
. het terugkoppelen naar de visie uit de startnotitie (stap 9).

3.3 Oplossingen en ontwerpuitgangspunten

Op basis van de aadachtspunten uit de startnotitie (zie bijlage 4) kan worden
aangegeven waaraa bij het ontwerp en de ontwikkeling van alternatieven bijzondere
aandacht moet worden besteed. Er wordt aagegeven langs welke weg in de
ProjectnotalER integrale alternatieven kunnen worden geformuleerd die de
belangrijkste aandachtspunten zo goed mogelijk in zich verenigen.

Bij het ontwerp zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd (zie ook bijlage 4):
. overslagcriterium: 0, i l/m.s;

. afvoernorm 16.050 m3/s;

. sparen van aanwezige kolken;

. terug zetten van de bovenlaag van het talud na de werkzaamheden;

. indien taludhellingen moeten worden aangepast, zijn zowel het binnentalud als het

buitentalud ontworpen met een talud van 1:3 ten behoeve van het beheer;
. kruinbreedte minimaal 3 meter, waartoe lokaal een verlaging van de dijk nodig is

(de kruinboogte blijft voldoen aan de eisen ten aanzien van veiligheid);
ten behoeve van het beheer wordt een onderhoudsstrook van 3 meter
aangehouden. Dit betekent dat binnen 3 meter vanaf de teen van de dijk, waar dit
mogelijk is, geen beplanting gewenst is, omdat dit problemen bij het maaibeheer
zou opleveren. Bij bebouwing is zo'n strook vaa niet haalbaar.

. ten behoeve van het beheer vanaf de dijk wordt een inspectiepad op de krin

aangebracht met een groen karaker.

I.
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3.4 Varianten

ARCADIS

Selectie startnotitie

In de startnotitie is een aantal varianten en maatregelen beschreven. Ze komen deels
overeen met het 'Voorstel voor groot onderhoud, juli 1996 (8j' hierna

onderhoudsplan genoemd (zie onderstaand kader).

Afaatregelen beheersplan juli '96

. dp 304-329: lokaal (bij overhoogte) krinverbreding naar 3 m door verlaging van de krin;

. dp 304-329: aangepast beheer ten behoeve van erosiebestendigheid

. dp 304-329: lokaal herprofieren buitentaluds ten behoeve van goed beheer/erosiebestendigheid

- (dp 306-308)
- dp 308,1-310
- dp 313-315
- dp 320-325,5
- dp 326,8-327

. dp 304-329: inspectie/onderhoudspad

. dp 306: aanbrengen damwand rond boom

. dp308-3 i 0: uit\'Ullen buitentalud, waarbij bomen binnen beoordelingsprofiel vallen

. dp 320-321: idem

. dp 307 (2x), 308 (5x), 310 (Ix), 31 1 (Ix), 320 (Ix), 323,7(lx) en 326,8 (3x + struiken/conifeer):

rooien bomen

Tabel 3. i geeft de varianten uit de startnotitie weer. De toegevoegde varianten op het
onderhoudsplan zijn cursief weergegeven. Genoemde varianten uit de startnotitie zijn
in deze Projectnota/MER meegenomen en verder uitgewerkt.

Tabel 3.1: Beschouwde varianten en maatre.gelen ProiectnotalER
dp-nummer varianten en rnaatreoelen

304,5 - 329 aanbrengen verharding op de krin, lokaal krinbreedte op 3 meter brengen

door veriaoino en lokaal hemrofieren buitentalud
306 sparen eik met constructie
308 J. spCfren boomgroep met C01ltnictie

2. rooien boomf!roeo
309,0 - 327,2 lokaal rooien bomen en struiken
308,4 - 310,0 buitendijkse verbeterino

319 - 325' A. buitendijkse verbeten'ng en kntinverhoging
B. biiinendijkse verbeterinf! en knibiverhof!inf!

326,3 - 327,2 buitendijkse verbetering en krinverhooino
. . .. .. ..* naar aanleiding van gedetailleerd dijk.lecliisch onderzoek Wljkl de dljkpaalnununenng enigszInS

af van die genoemd in de startnotitie.

Er worden nergens fYsieke maatregelen in de zin van taludverfauwing voorgesteld
uitsluitend uit een oogpunt van beheer. Wel wordt in die trajecten waar een
profielaanpassing nodig is rekening gehouden met het te voeren beheer.
Profielaanpassingen zijn nodig in verband met beplanting (dp 308-dp 310), of in
verband met een tekort aan kruinboogte (dp 319-325 en dp 326-327). In een aantal
trajecten \\"ordt het buitentalud 'geherprofileerd' in verband met het toekomstige
beheer; 'herprofileren ' houdt in dat kuilen en andere onregelmatigheden worden
uitgevlal,1 om een adequaat beheer te kunnen voeren. De (gemiddelde) aanwezige
taludhelling verandert hierdoor niet.
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De richtlijnen voor de ProjectnotalER geven aan dat als e:\1ra variant dient te
worden uitgewerkt een binnendijkse variant tussen dp 306 en 309, waar buitendijks
bomen staan.
De bomen staan echter in de buitenkruinlijn en hebben daardoor altijd een negatieve
invloed op de stabiliteit en erosiebestendigheid van het beoordelingsprofieL. Bij een
grondaanvulling aa de binnenzijde van de dijk verandert dit niet, tenzij er een zeer
ruime grondaanvulling zou plaats vinden. Er zou dan in pricipe volgens de

Handreiking Constructief Ontwerpen een fictiefbuitentalud met een helling van 1:20
aanwezig moeten zijn. In deze situatie houdt dat een aavulling van 70 m in. Ook als
er argumenten gevonden zouden worden om dit te nuanceren, zou nog een
aazienlijke aanvulling nodig zijn. Een dergelijke aanvulling zou grote negatieve

gevolgen hebben voor landschap, natuur en cultuurhistorie. Bovendien zouden bij
deze oplossing grote negatieve gevolgen voor het woonmilieu optreden. Dit past niet
in de gekozen visie het karakter van de dijk zo veel mogelijk te behouden. De variant
met een binnendijkse grondaanvulling is dan ook niet verder in deze
ProjectnotalER uitgewerkt.

De varianten ter hoogte van dp 3 19-325 zijn in figuur 3.1 a en 3. I b weergegeven.
De huidige situatie en de varianten bij dp 308 zijn op de visualisatietekeningen in
figuur 3.2 t/m 3.4 weergegeven.
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319 buitendijkse variant

¡.

¡. -- ~ HHW+B.15~
32350

99

324 ~ ~ l

Figuur 3.la: Buitendijkse variant tussen dp 319-325
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319 binnendijkse variant

I1HW.Ø.15

.....

323.50

I1HW.I.10

324

MHW.8.10

w.~

Figuur 3. I b: Binnendijkse variant tussen dp 3 19-325
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3.5 Alternatieven

3.5.l

3.5.2

ARCADIS

In deze paragraaf zijn dijkverbeteringsalternatieven samengesteld door te kiezen voor
varianten voor een deeltraject, maatregelen voor het hele traject en lokale
maatregelen. Er zijn twee alternatieven samengesteld, te weten een planalternatief en
een meest milieuvriendelijk alternatief 

(MMA). Het MMA is het alternatief waarbij
de meeste mogelijkheden ter bescherming van het milieu worden toegepast, uiteraard
binnen de geldende veiligheidseisen. Daarnaast worden (mogelijke) aavullende
mitigerende en compenserende maatregelen beschreven en wordt aadacht besteed

aan de wijze van aanleg, gebruik en beheer.

De alternatieven zijn samengesteld op basis van de effectbeschrijving in hoofdstuk 6.
In hoofdstuk 4 is een vergelijking van varianten gemaakt, evenals een terugkoppeling
met de visie, waarna het voorkeursalternatief is gekozen.

Planalternatief

Uitgaande van de veiligheidseisen is dit alternatief er op gericht de belangrijkste
waarden en functies langs de dijk zoveel mogelijk te ontzien. Voor de samenstelling
van dit alternatief wordt daarom in principe uitgegaan van de varianten die goed
scoren ten aanzien van de milieu-effecten, zoals die in hoofdstuk 6 zijn beschreven
en in hoofdstuk 4 vergeleken.

In tabel 3.2 is het planalternatief gepresenteerd.

Tabel 3 2' Planalternatief
dp- nunuiicr maatregelen
304,5 - 329 aanbrengen verharding op de kniin, lokaal krinbreedte op 3 meter

brenaen door verla~!Im! en lokaal hernrofieren buitentalud

306 snaren eik met constrctie
308 snaren boom 0rocn met constructie
309,0 - 327.2 lokaal rooien bomen en struiken
308,4 - 310,0 buitendijkse verbeterino

319-325 buitendijkse verbeterino en krinverhooiuo
326,3 - 327,2 buitendijkse verbeterino en kriiiverhoaina

Meest milieuvriendelijk alternatief

Het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) combineert de meest
milieuvriendelijke varianten tot een logisch dijkverbeteringsplan voor het gehele
dijktraject. Ook bij dit alternatief zijn natuurlijk zaken als kosten, uitvoeringsduur en
dergelijke van belang, maar het accent ligt meer op de milieu-aspecten. Bij het
MMA ligt het accent op het behouden en/of ontwikkelen van de landschaps-, natuur-
en cultuurwaarden met in achtneming van de bebouwing binnendijks.

Bij de ontwikkeling van het MMA is onder meer gebruik gemaak van de richtlijnen
voor de Projectnota/MER (29). Met het planalternatiefwordt reeds in grote mate
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tegemoet gekomen aan de in de richtlijnen genoemde punten. Derhalve komt het
MMA vrijwel overeen met het planalternatief. Hierna worden de maatregelen
beschreven die zijn overwogen voor toepassing in het MMA.
o Een dijktaillering op plaatsen waar de dijk moet worden aangepast, kan worden

toegepast om de dijk beter als lijnelement in het landschap zichtbaar te maken.
Dit houdt in dat het bovenste gedeelte van het dijktalud steiler wordt
vormgegeven dan het onderste deel van het dijktalud. Omdat in het dijktraject
Marsstraat-'t Schol echter slechts op enkele plaatsen een aapassing nodig is,
zou een dergelijke maatregel een discontinuïteit in de dijk als element en een
rommelig beeld geven, wat vanuit landschap niet gewenst is.

o Ter hoogte van dp 326,3 - 327,2 is een 'verlande' kolk aawezig. Vanuit

landschap en cultuurhistorie gaat er de voorkeur naar uit om deze kolk uit te
graven. In het kader van het MMA zal dit worden gedaa. Hiermee wordt de
historische samenbang tussen de dijk en de kolk versterkt en hersteld.

o Ten behoeve van het onderhoud van de dijk wordt in het planalternatief een

onderhoudsstrook van 3 meter aangehouden. In het MMA wordt een
onderhoudsstrook van 2 meter aangehouden. Dit levert echter wel problemen op
bij de uitvoering van het beheer en onderhoud.

o Ten behoeve van het maaibeheer wordt een taludhelling van 1:3 aangehouden in
verband met de erosiebestendigheid van het talud. Bijkomend voordeel is dat het
beheer van de dijk beter mogelijk wordt. Een steiler talud zou vanuit
landschappelijk oogpunt gewenst zijn, maar is niet mogelijk, omdat dan de
erosiebestendigheid niet gewaarborgd kan worden.

3.6 Mitigerende en compenserende maatregelen

Negatieve effecten van de dijkverbetering kunnen worden gemitigeerd of
gecompenseerd door het treffen van een aantal aanvullende maatregelen. Onder
mitigatie wordt verstaan dat de effecten ter plaatse van de ingreep worden verzacht.
Compensatie geeft aan dat de waarde als gevolg van de dijkverbetering verloren
gaan of worden aagetast, elders of op een andere wijze worden hersteld. De
mitigerende en compenserende maatregelen vormen een onderdeel van het
planalternatief en MMA.

Landschap
Op de kruin van de dijk is een onderhoudspad voorzien in de vorm van een
verharding. Indien grasbetonstenen worden toegepast kan het groene karaker van de
dijk behouden blijven. Het effect van grasbetonstenen is minder verstorend dan van
een 'gesloten' type bestrating. Het aabrengen van grasbetonstenen is een
mitigerende maatregel voor de effecten die optreden bij het aanleggen van een harde
constructie.

Waar beplanting verloren gaat, wrodt zoveel mogelijk beplanting terug geplaatst. Zo
wordt tussen dp 318,5 en 320,5 op de binnenkruinlijn een heg aangeplant en een
meidoornaag en wordt tussen dp 304,5 en dp 3 lOop de binnenkruin een heg
aageplant ter compensatie van verloren gegane heg.

I

ARCADIS



ARCADIS

673/ce98/1292/12999
35

In het beplantingsplan, dat bij het ontwerpplan wordt gevoegd, wordt verder op deze
maatregel ingegaa.

Natuur
Voor het aspect natuur is het van belang dat waar mogelijk alle in actueel en
potentieel opzicht waardevolle elementen behouden blijven. Indien dit niet mogelijk
is moet er compensatie geboden worden voor verloren gegane waarden.

De dijkverbetering Marsstraat -'t Schol leidt plaatselijk tot een verlies aan actuele
ecologische kwaliteiten in het gebied. Het gaat hierbij om verlies aan taludvegetatie.
Buitendijkse natuurwaarden (buiten de huidige teen van de dijk) worden niet
aangetast.

De bovengrond van de taluds, zal bij de werkzaamheden apart ontgraven worden en
terug geplaatst, zodat de potentiële waarde van het talud zoveel mogelijk behouden
blijft en vegetatie weer tot ontwikkeling kan komen. Dit is overigens een maatregel
die het waterschap standaard toepast bij dijkverbeteringswerkzaamheden.
Op sommige plaatsen kunnen zaden ingezaid worden en tenslotte kan waardevolle
natuur verkregen worden door toepassing van natuurtechnisch beheer, zoals nu al
het geval is op plaatsen waar de dijk in eigendom is van het waterschap.
Er is geen natuurcompensatie nodig van buitendijkse waarden (buiten de teen van de
dijk).

Bij de uitvoering (tussen half maart en half april) zal zoveel mogelijk rekening
worden gehouden met de levenswijze van de faunasoorten. Er zal bijvoorbeeld,
indien relevant en mogelijk (gezien het tijdspad van de dijkverbetering), rekening
worden gehouden met de paddentrek. Eventueel wordt, rekening houdend met het
beplantingsbeleid van het waterschap, beplanting aangebracht langs de dijk ten
behoeve van de migratie van fauna. In het bestek wordt op dergelijke maatregelen
verder ingegaan.

Cultuurhistorie
De negatieve effecten op de cultuurhistorische waarden zijn op geen enkele wijze te
compenseren. Dit geldt overigens in het algemeen voor cultuurhistorische waarden,
dus niet voor dit project in het bijzonder.

Woon-, werk- en leefmilieu
Ten aanzien van het aspect woon-, werk- en leefiilieu treden nauwelijks negatieve
effecten op. Waar fruitbomen verloren gaan, kan gedacht worden aan het terug
plaatsen van deze bomen of aanplant van nieuwe bomen op een andere locatie
(compensatie). In het landschappelijk inpassingsplan wordt hierop verder ingegaa.

Aanleg, gebruik. beheer en onderhoud
Richtlijnen voor aanleg, gebruik, beheer en onderhoud zijn opgenomen in de Nota
Beheer en Onderhoud (i 7). Er wordt hier een natuurtechnisch beheer toegepast.
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4 Vergelijking varianten

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de varianten voor dijkverbetering onderling vergeleken en
afgewogen. Op basis van de effectbeschrijving is aagegeven welke varianten zijn
meegenomen in het voorkeursalternatief en in welke mate dit alternatief afwijkt van
het MMA.

Afwegingskader
Bij de vergelijking van varianten is een afwegingskader gehanteerd, dat voortvloeit
uit de visie op dijkverbetering uit de startnotitie, de richtlijnen voor het MER, en de
overwegingen uit de Adviesgroep.

Als afwegingskader voor de varianten is gehanteerd:
. een beschouwing van de aard en omvang van de effecten op LNC- en overige

aspecten (zie ook hoofdstuk 6);
. algemeen: de mate waarin de variant voldoet aan de visie uit de startnotitie (zie

bijlage 4);
. het voldoen aa de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier;

. aadachtspunten uit de Adviesgroep.

4.2 Vergelijking en afweging varianten

Er is op twee plaatsen een afweging gemaakt tussen varianten, te weten op het
gedeelte dp 319-325 en bij dp 308. Hieronder worden de varianten met elkaar
vergeleken en tegen elkaar afgewogen. Hierbij is een vijfpuntsschaal gehanteerd om
het verschil in effecten weer te geven. Voor een exacte omschrijving van het effect
wordt overigens verwezen naar hoofdstuk 6.

++ sterk positief effect
+ matig positief effect
o geen tot zeer geringe verandering of aantasting

matig negatief effect
sterk negatief effect

Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt wat het verschil in effecten is tussen het
MHW (15.000 m3/s) en de waterstand bij een hogere afvoer van de Rijn (16.050
m3/s) bij Lobith. Ten slotte worden de varianten getoetst aan de visie.

ARCADIS
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Vergelijking varianten dp 319-325

In tabel 4. i is een overzicht gegeven van de effecten voor de verschillende aspecten
van variant A (buitendijkse verbetering) en variant B (binnendijkse verbetering).
Voor een uitgebreide beschrijving van de effecten wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

Onder de tabel zijn in tekstvorm per aspect de belangrijkste verschilen in effecten
tussen de varianten A en B beschreven.
Ondans dat er voor sommige aspecten een dubbele negatieve score is aangegeven,
moet worden opgemerkt dat de effecten bij de dijkverbeterig Marsstraat-'t Schol
zeer genng zIJn.

Tabel 4.1: Effecten variant A en B (do 319-325).
Aspect VarIantA Variant B

(buitendi;kse verbeter;na) (biiiendijkse verbetering)

Landschan
Continuïteit (0) (- )
Contrast (- ) ( )

Variatie (- ) ( )

SameIÙanO (- ) (- )
Sculntuur (01-) (01-)
Natuur
Veaetatie en flora H (- )
Fauna H (- )
Ecolooische relaties H (- )
Cultuurhistorie
Vlakvom1ige (0) (- )
elententen/natronen
Lijnvonl1ige (- ) (- )
elementen/natronen
Puntvonnige (- ) (- )
elementen/natronen
Woon-, werk- en leefmileu
Woonomaevino (01-) I (-)
Overioe asnecten
Landbouw, bodem en water, (0) (0)
verkeer, recreatie, kabels en
leidinoen
Rivierbeheer (- ) (0)
Beheer en onderhoud (+) (+)
Kosten oelijk aan variant B I Qeli ik aan variant A

Landschap
Variant B heeft een groter negatief effect op het aspect landschap dan variant A.
Door het verdwijnen van de haag bij variant B, wordt de belijning van de dijk minder
geaccentueerd, wat een negatief effect op de continuïteit van de dijk heeft (--). De
haag verdwijnt niet in variant A (0). In variant B verdwijnen meer bomen (--) dan in
variant A (-), wat een negatiever effect heeft op het contrast en de variatie. Er treden
geen andere dan genoemde verschillen in effecten voor het aspect landschap op.

I
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Natuur
Variant A heeft een groter negatief effect (--) op de taludvegetatie dan variant B (_).
Bij variant A wordt 2800 m' actuele waardevolle taludvegetatie aangetast, bij
variant B 40 m', De genoemde effecten zijn overigens in beide gevallen tijdelijk, mits
de toplaag na dijkverbetering terug wordt geplaatst.
Omdat het effect op de vegetatie in variant A groter is dan in variant B, is ook het
effect op fauna in variant A groter (--). De waardevolle vegetatie op het buitentalud
kan bovendien potentieel beter als leefgebied en migratiezone dienst doen voor fauna

(amfibieën en kleine zoogdieren) dan de vegetatie op het binnentalud. Indien deze
vegetatie verloren gaat, gaat ook tijdelijk de functie van leefgebied en migratiezone
voor fauna verloren.

Cultuurhistorie
Variant B heeft in tegenstelling tot variant A een negatief effect op vlakonnge
elementen, aangezien een deel van de cultuurhistorisch waardevolle boomgaard
binnendijks verloren gaat. De plaats van de boomgaard is daarbij echter belangrijker
dan de bomen zelf, die recent zijn aangeplant (zie ook hoofdstuk 6). Omdat na de
dijkverbetering weer bomen zullen worden aageplant, is het blijvende effect op
cultuurhistorie gering. Wel verdwijnen nog beeldbepalende bomen bij de kerk, wat
als een negatief effect op cultuurhistorie wordt beschouwd( -). Verder zijn er geen
verschillen in effecten op cultuurhistorie tussen variant A en B.

Woon-, werk- en le~fmilieu
De varianten A en B hebben nauwelijks blijvende effecten op het woon-, werk- en
leefiilieu tussen dp 3 i 9-325. Door het verdwijnen van beplanting en de geringe
ophoging van de dijk wordt de belevingswaarde voor de binnendijkse bewoners
enigszins aangetast (0/-). Bij variant B verdwijnt iets meer beplanting (-). Daarnaast
zal in beide varianten voor de bewoners tijdens de uitvoeringsfase enige hinder
kunnen optreden. Dit is echter een tijdelijk effect.

Overige aspecten

Voor de aspecten landbouw, bodem en water, verkeer, recreatie en kabels en
leidingen treden in variant A en B geen effecten op. De positieve effecten van de
dijkverbetering op het beheer en onderhoud zijn in beide varianten hetzelfde.
Ook de kosten van beide varianten (inclusief de kosten van herplant bij verloren
gaan van bomen) zijn vrijwel aa elkaar gelijk. Voor het aspect rivierbeheer heeft
variant A een gering negatief effect door een gerige verkleinng van het rivierbed.
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Vergelijking varianten dp 308

Ter hoogte van dp 308 zijn twee varianten uitgewerkt. Eén waarbij een boomgroep

(5 bomen) gerooid wordt en één waarbij de bomen door middel van een constructie
de meeste bomen gespaard blijven (2 bomen verdwijnen binnendijks). In tabel 1.2 is
een overzicht opgenomen van de effecten van beide varianten op de verschillende
aspecten. Alleen de aspecten en criteria waarbij een verschil in effecten optreedt
tussen de varianten, zijn opgenomen in de tabeL.

ft h d 308Tabel 1.: E ecten ter oogte van dp .
Aspect Variant 1 Variant 2

(snaren van bomen) (rooien van bomen)
Landschan
Variatie I (01-) I (_)

Cultuurhistorie
Vlakvonnige (0) (01-)
elementen/patronen
Puntvoniiige (01-) (- )
elementenJuatronen
Overil7e asnecten
Beheer en onderhoud I (01-) 1(+)
Kosten I duurste variant I 2oedkooDste variant

Er treden verschillen in effecten op tussen de varianten I en 2 voor de aspecten
landschap, cultuurhistorie, beheer en onderhoud en kosten.
Voor landschap treedt in variant 2 een negatief effect op ten aaien van de variatie:

de variatie neemt af omdat bomen (5) verdwijnen (-). In variant I verdwijnen slechts
2 bomen (0/-). Voor cultuurhistorie is er een negatief effect, vanwege het verdwijnen
van de beeldbepalende bomen (puntelementen) (-). Dit effect is bij variant 2 groter
dan bij variant i (0/-). In variant i treedt voor cultuurhistorie een licht negatief
effect op het vlakvormige element (de dijk) op, aangezien een damwand in de dijk
wordt gebracht (0/-); de dijkopbouw zelf is cultuurhistorisch waardevol en wordt
aangetast, terwijl bovendien een niet van nature aawezig materiaal in de dijk wordt
aangebracht.
Waneer bomen gerooid worden, is er geen onderhoud ten aanzien van deze
elementen meer nodig en kunnen de taluds beter beheerd worden. Om deze reden
scoort het aspect beheer en onderhoud positief(+). Een constructie (variant i) vergt
na een aantal jaren inspanning, indien deze moet worden vervangen en is een minder
duurzame oplossing (0/-) dan variant 2. Ook ten aaien van het aspect kosten zijn
er verschillen tussen beide varianten. Het plaatsen van een constructie om de bomen
te sparen, is aanzienlijk duurder dan het kappen van de bomen.

I
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Verschil effecten 15.000 m3/s versus 16.050 m3/s

Het waterschap Veluwe heeft er voor gekozen om bij het ontwerp en de beoordeling
van maatregelen, (reeds) rekening te houden met een afvoer van 16.050 m3/s.
Wanneer zou worden uitgegaa van 15.000 m3/s in plaats van 16.050 m3/s, da zou
de kruinboogte 15 tot 20 cm lager aagelegd worden. Dit is met name het geval voor
het traject tussen dp 319-325 en op een enkele andere plaats in het traject (dp 326,3
327), net als bij een afvoer van 16.050 m3/s. De lengte waarover de krin moet
worden aangepast is overigens wel wat korter dan bij een afvoer van 16.050 m3/s.
Overige maatregelen, die bij 16.050 m3/s nodig zijn, zoals het rooien van bomen en
herprofileren van het talud, zijn ook bij 15.000 m3/s nodig.
Voor de verschilende aspecten is nagegaan wat toepassing van een afvoer van
15.000 m3/s zou betekenen voor de te verwachten effecten.

Landschap
Bij het aspect landschap is de samenbang tussen de dijk en binnen- of buitendijkse
waarden van belang, alsmede het verloop en de sculptuur van de dijk. Bij een afvoer
van 15.000 m3/s verandert de samenbang tussen de dijk en elementen nauwelijks,
evenals het verloop van de dijk Omdat bij 15.000 m3/s de dijk lager wordt en
minder ruimte in beslag neemt, verandert wel de sculptuur van de dijk, de dijk blijft
smaL. Door een smalle dijk wordt de dijkstructuur meer benadrukt. Dit is een positief
effect ten opzichte van een situatie met een afvoer van 16.050 m3/s, dat overigens
alleen optreedt op plaatsen waar de dijk in grond versterkt wordt, dus niet op
plaatsen waar gebruik wordt gemaakt van een scherm. Aangezien de dijk op slechts
enkele trajecten versterkt moet worden, is het verschil in effecten tussen 15.000
m3/s en 16.050 m3/s in dit dijktraject te verwaarlozen.

Naluur
Bij een afvoer van 15.000 m3/s is er nauwelijks verschil in effecten op de vegetatie
van de dijktaluds ten opzichte van een afvoer van 16.050 m3/s. De lengte waarover
een aanpassing nodig is, is korter dan bij een afvoer van 16.050 m3/s, waardoor de
effecten op de taludvegetatie ook geringer zijn. Er zal nauwelijks minder buiten- of
binnendijkse natuur (buiten de teen van de dijk) verloren gaan bij een afvoer van
15.000 m3/s waarbij de dijk minder ruimte in beslag neemt. In de huidige situatie is
namelijk al weinig natuur buiten de teen van de dijk aawezig.
Omdat het verschil in effecten op de vegetatie tussen de twee afvoeren gering is,
verschilt het effect op fauna ook nauwelijks.

Culluurhis iori e
Er is geen verschil in effecten ten aazien van het aspect cultuurhistorie tussen een
afvoer van 15.000 m3/s en 16.050 m3/s: de samenbang verandert nauwelijks,
evenals het historisch gegroeide dijkverloop en het dijklichaa hoeft nauwelijks
anders aangepast te worden.
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Overige aspecten

Het effect op woon-, werk- en leefiilieu en overige aspecten is bij beide afvoeren
vrijwel gelijk. Enig verschil in kosten is wel aawezig. Bij een lagere afvoer hoeft
iets minder grond aagebracht te worden, waardoor de kosten iets lager komen te
liggen.

Uit bovenstaande blijkt dat de effecten op de verschilende aspecten tussen een
afvoer van 15.000 m3/s en 16.050 m3/s nauwelijks verschilen. De effecten zijn bij
16.050 m3/s al gering en zouden dus bij 15.000 m3/s nog iets geringer zijn.

Toetsing aan de visie

De afweging van de varianten tussen dp 3 19-325 en ter hoogte van dp 308 heeft
plaats gevonden op basis van de effectbeschrijving uit hoofdstuk 6 en de visie uit
bijlage 4. Onderstaad wordt een aatal punten uit de visie behandeld:

. De gevolgen van de dijkverbetering voor landschap, natuur en cultuurhistorie zijn
minimaal te noemen. In dat kader wordt voldaa aa de visie.

. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met bijzondere landschappelijke

waarden. Waar bomen verloren gaa ten kosten van de variatie in lengterichting
en de samenbang dijk-bebouwing, zullen waar mogelijk bomen als compensatie
herplant worden (zie verder ontwerpplan). Hiermee voldoen de varianten aa de
visie.

. Ten aanzien van het aspect natuur wordt voldaa aa de visie, aagezien

waardevolle kolken gespaard blijven en rekening is gehouden met de potenties
van de dijktaluds door de bovenste laag na dijkverbetering terug te brengen.
Hierdoor kan waardevolle vegetatie tot ontwikkeling komen.

. Bij de uitwerking van de varianten is rekening gehouden met het groene karakter

van de dijk, dat cultuurhistorisch van belang is. Zo is aagegeven dat gebruik
gemaa zal worden van grasbetonstenen in plaats van asfalt, zodat gras tot
ontwikkeling kan komen. Daarnaast is geprobeerd zoveel mogelijk het huidige
dijkprofiel aa te houden. Ten behoeve van het beheer is echter wel op een aatal
plaatsen een verfauwing van het talud gewenst.

. Variant 2 ter hoogte van dp 308 houdt rekening met de landschappelijk en

cultuurhistorisch van belang zijnde eiken door gebruik te maken van een
bijzondere constructie waardoor de bomen niet gerooid hoeven te worden. De
beeldbepalende bomen kunnen daarmee gespaard blijven conform de visie.

. Door het toepassen van een natuurtechnisch beheer op de dijktaluds kan een goed

doorwortelde grasmat ontstaan ten gunste van de erosiebestendigheid van de dijk
en natuurontwikkeling.

Ten aanzien van de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier kan worden gesteld dat sprake
is van een geringe verkleining van het rivierbed die kan worden toegelaten vanwege
binnendijks aanwezige LNC-waarden. De ingreep heeft geen te compenseren effect
op de waterstand.
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4.3 Voor keurs alternatief

ARCADIS

Op basis van de vergelijking tussen de varianten en de terugkoppeling naar de visie,
heeft de initiatiefuemer een keuze gemaa voor een voorkeursaltematiet. De basis
voor het voorkeursalternatief wordt gevormd door het planalternatief (zie hoofdstuk
3, paragraaf 3.5). Eén element uit het MMA wordt hieraan toegevoegd, namelijk:
. uitgraven van de kolk tussen dp 326,3 - 327,2

In het voorkeursalternatief wordcn net als in het planalternatief en MMA
mitigerende en compenserende maatregelen genomen, genoemd in paragraaf 3.5.
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5 Huidige situatie en autonome ontwikkeling

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van het studiegebied van het dijkvak
Marsstraat-'t SchoL. Naast de landschaps-, natuur- en cultuurhistorische (LNC)
waarden, wordt ook aandacht besteed aan het woon-, werk- en leefiilieu en overige
aspecten. De beschrijving van de LNC-waarden vindt plaats aan de hand van
drie schaalniveaus: regionaal, lokaal en dijkniveau.

Inventarisatie en waardering LNC-aspecten
Bij de beschrijving van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden is
aangesloten bij de handreiking "Inventarisatie en waardering LNC-aspecten" van de Teeliische
Adviescommissie voor de Waterkeringen (24). Confonn de handreiking richt de besclujving zich
in dit hoofdstuk, voor zover relevant, op de volgende drie niveaus:
. regionaal niveau: een beschrjving van het dijktaject in het grotere verband;

. lokaal niveau: een beschrijving van de aspecten biiinen de invloedssfeer aan weerszijden van

de te verbeteren dijk;
. niveau van de dijk: een beschrijvinQ van de elementen 00 en aan de dijk en de dijk zelf.

De beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling omvat de
gebiedsdelen waar relevante effecten zullen optreden ten gevolge van het uitvoeren
van de alternatieven. Het detailniveau van de beschrijving is afgestemd op het
benodigde detailniveau van de effectbeschrijving.

In bijlage 3 achterin dit rapport zijn tabellen opgenomen, waarin een overzicht wordt
gegeven van de huidige situatie van de aspecten landschap, natuur en cultuurhistorie.
Dit is gedaan van dijkpaal tot dijkpaaL. Per thema is waar mogelijk een verdere
onderverdeling gemaakt naar verschillende relevante aspecten.

5.2 Landschap

5.2.1 Huidige situatie

In deze paragraaf worden de landschappelijke kwaliteiten in het studiegebied
beschreven op regionaal -, lokaal - en dijknveau. De kwaliteiten in het studiegebied
worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de volgende kenmerken:

- beeld (contrast en variatie);
- structuur (samenhang en continuiteit);
- afleesbaarheid (herkenbaarheid en sculptuur).

Regionaal niveau

Het traject Marsstraat-'t Schol is een onderdeel van de westelijke winterdijk van de

IJssel. Het dijkvak sluit in het zuiden aan op "De Bomendijk". In het noorden sluit
de dijk aan op de A i. Buitendijks ligt De Wilpse Klei, een brede uiterwaard waarin
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verschillende boerderijen op verhogingen aawezig zijn. Er is een wandelpad, maar
geen weg op de dijk aanwezig. De dijk is erg smal en kronkelig. Er is buitendijks,
een groot aantal kolken aanwezig. Binnendijks liggen geen kolken.

Lokaal- en dijkniveau
Contrast
In het gebied is over het algemeen een sterk contrast aawezig tussen het
binnendijkse en buitendijkse gebied. Het binnendijkse gebied is overwegend
agrarisch in gebruik. Plaatselijk is binnendijks bebouwing van Wilp aawezig. Het
buitendijkse gebied wordt voor een groot deel gekenmerkt door de aawezige kolken
die een sterk stempel op het landschap drukken. De aawezigheid van dit contrast
vergemakelijkt de oriëntatie binnen het gebied en wordt derhalve als zeer waardevol
gekenmerkt .

Samenhang
Er is in dit gebied een sterke samenbang tussen de belijning van de dijk en de
aawezigheid van kolken in het buitendijkse gebied. Daarnaast is er plaatselijk een
sterke samenbang tussen de dijk en de in het gebied aanwezige oude bebouwing.
Waar de nieuwe bebouwing op enige afstand min of meer naast de dijk ligt, is het bij
de oudere bebouwing vaak zo dat de belijning van de dijk om de huizen en andere
bebouwingselementen heen draait. Dit is vooral het geval bij de kerk en de oude kern
van Wilp. Hiermee wordt de ontstaasgeschiedenis van het landschap inzichtelijk.

Variatie
In het dijkvak is een sterke variatie van beelden aanwezig, doordat langs de dijk
verschillende objecten aawezig zijn. Dit wordt positief gewaardeerd. Door een
samenspel met de belijning van de dijk beïnvloeden objecten die in de binnenbocht
staa het beeld en de zichtlijnen. Dat is in dit dijkvak het geval bij het bos ter hoogte
van dp 309, met de oude kern van Wilp (dp 318-323) en bij de boerderij bij dp 327.

Sculptuur
De sculptuur van de dijk, dat wil zeggen de vorm van de dijk en de mate waarin deze
herkenbaar is in het landschap, wisselt binnen dit dijkvak. De breedte is sterk aan
verandering onderhevig. De dijk is erg smal en steil, waardoor deze goed in het
landschap herkenbaar is. Bij de oude kern van Wilp daarentegen is het buitentalud
erg kort en flauw en is de dijk minder herkenbaar. De oude kern van Wilp ligt op een
verhoging.

De landschappelijke kwaliteiten zijn weergeven in figuur 5. i .
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Figuur 5. I: Landschappelijke kwaliteiten
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Ten aanzien van het aspect landschap zijn geen relevante autonome ontwikkelingen
te verwachten.

Natuur

Huidige situatie

In deze paragraaf worden de ecologische kwaliteiten in het studiegebied beschreven
op regionaal -, lokaal - en dijkniveau. De ecologische kwaliteiten in het studiegebied
worden beoordeeld op basis van de verschillende kenmerken:
- kenmerkendheid;
- zeldzaamheid;
- diversiteit;
- vervangbaarheid.
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Regionaal niveau

Het gedeelte van de IJssel binnen het studiegebied maakt deel uit van de middenloop
van de rivier. Voorbij Zwolle gaat de middenloop over in de benedenloop. De rivier
heeft in de middenloop een tamelijk groot verhang (rond de 15 cm per km) en
meandert niet sterk.

De uiterwaarden zijn van wisselende grootte, waarbij een grote variatie aan
geomorfologische vormen voorkomt: zadige stranden langs de rivier, rivierduinen,
oeverwallen en oude rivierlopen in de achtergelegen uiterwaardkommen. De
oeverwallen en rivierduinen bestaa uit zandig materiaaL.

De oude geulen in de uiterwaarden hebben enige tijd als nevengeul gefunctioneerd,
waarna ze meestal bovenstrooms verlandden. Uit het geomorfologische patroon is af
te leiden dat de geulen zich, voordat het zomerbed werd vastgelegd, in de
lengterichting van de rivier verplaatsten door de voortdurende vorming van nieuwe
opwassen (eilanden) en aawassen.

Hoogwater komt vooral in de winter- en vroege vOOljaarsmaaden voor, soms ook
tijdens het groeiseizoen. De overstromingsduur en -frequentie van de uiterwaarden
kan onderling sterk verschillen; grote delen van de uiterwaarden worden meer dan 20
of zelfs 50 dagen overstroomd. De grootte van het verschil in de waterstanden
bedraagt veelal meer dan 5 tot i 0 meter. Zowel extreem lage als extreem hoge
waterstanden komen voor. Lokaal zijn delen van de uiterwaarden vrijwel
overstromingsvrij, door de aawezigheid van zomerkaden.

Lokaal niveau

Op lokaal niveau zijn met name de uiterwaarden van betekenis. Het buitengebied
van de zomerkade in de uiterwaard Wilpse Klei, waar diverse strangen en
oeverwallen voorkomen, is als reservaatsgebied aangewezen Dit is het gebied ten
oosten van de Weerdse weg. Deze uiterwaard heeft zijn aanzien gekregen onder
invloed van de IJssel. Als gevolg daarvan wordt het gebied gekenmerkt door een
kleinschalig patroon van hoge stroomruggen en oeverwallen, afgewisseld door lage
slenken en strangen. De uiterwaard watert vrij af op de rivier via een min of meer
natuurlijk anvateringssysteem van sloten in de natuurlijke laagten.

Op de droge plaatsen, dijkhellingen en oeverwalletjes behoort de vegetatie
overwegend tot die van de droge kalkgraslanden. In de Wilpse uiterwaard komt de
zeldzame Veldsalie en de Kleine ruit voor. Het gebied vervlt tevens een functie als
broedgebied van diverse moeras- en weidevogels en als foerageer- en pleisterplaats
van watervogels en wintergasten.
In de provincie Overijssel worden de begrenzingen voortgezet in de uiterwaarden,
met name in de zone langs de IJssel, ten oosten van de Bolmerksweg.

De overige delen van de uiterwaard zijn van minder betekenis voor natuur, vanwege
het intensieve gebruik van deze gronden (deels als grasland, deels als akerland).
Alleen langs de dijk komen nog enkele natuurlijke elementen voor: de kolken. Deze
zijn hieronder beschreven op dijkniveau.
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Binnendijks komt veel grasland voor, afgewisseld met vaak kleine akkers en een
parkbosje (dp 308-309). Het parkbosje heeft betekenis voor zowel vegetatie en flora

(voorkomen van Gevlekte aronskelk) als voor fauna (bijvoorbeeld broedvogels).

Langs de dijk liggen buitendijks twee kolken met waardevolle water- en/of
oevervegetatie. Enkele bijzondere/kenmerkende soorten zijn Witte waterlelie en
Zwanebloem. Behalve voor water- en oevervegetaties zijn de kolken potentieel van
betekenis als voortplantingsbiotoop voor amfibieën. Totaal zijn er vier kolken langs
het dijktraject aanwezig. De kolken langs de dijk zijn in figuur 5.2 aagegeven.

Tussen het binnendijkse gebied en de uiterwaarden kunnen diverse relaties bestaa,
zoals:
. broedvogels van de binnendijkse bossen, die in de uiterwaarden foerageren;

. amfibieën die zich buitendijks, bijvoorbeeld in de kolken, voortplanten en

binnendijks, bijvoorbeeld in de bosjes, overwinteren;
. zoogdieren (zowel grote als kleine).

In het gebied komen specifiek de Kamsalamander (kwetsbare soort) en de
Knoflookpad (bedreigde soort) voor. De Kamsalamander plant zich voort in het
buitendijks gelegen wiel dat ongeveer tweehonderd meter ten noorden van de
Marsstraat (dp 304) tegen de dijk aanligt. De Knoflookpad gebruikt de dijk mogelijk
als ecologische verbindingszone. De dijk verbindt twee huidige leef gebieden van de

Knoflookpad (landgoed De Poil en Huize Ziele) (gegevens afkomstig van RA VON,
Nijmegen).

Dijkniveau
Op dijkniveau zijn met name de waarden van de taluds voor vegetatie en flora van
belang. De beschrijving van waarden is gebaseerd op het rapport "Inventarisatie van
natuunvaarden in het rivierengebied; appendix werkwijze ecologie dijkverbetering

(25).

De dijktaluds zijn over grote delen potentieel (zeer) waardevol voor vegetatie en
flora. Dit komt door het zandige karaker van de IJsseldijk, waarop schrale
graslandvegetaties kunnen voorkomen met een hoog aadeel van stroomdalflora.
Enkele bijzondere/kenmerkende soorten zijn Weidegeelster, Sikkelklaver, Kleine
bevernel, Kleine ruit, Zandwolfsmelk, Kattedoorn, Rapunzelklokje en Echte
kruisdisteL.

Waar de taluds momenteel te intensief beheerd worden ontbreken deze vegetaties.
Op veel plaatsen komen de huidige waardevolle vegetaties vooral voor op de
bovenrand van het talud, onder afrasteringen, waar het huidige beheer minder
intensief is. Hier is minder invloed van de vaak intensieve begrazing die op veel van
de taluds aanwezig is. De in de huidige situatie nog waardevolle taluds zijn in
figuur 5.2 globaal aangegeven.
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Figuur 5.2: ecologische kwaliteiten

5.3.2 Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen zijn afhanelijk van:
. autonoom verlopende processen;

. op natuur( ontwikkeling) gerichte beleidsinitiatieven, die daadwerkelijk tot uiting

komen.

Autonoom verlopende processen zijn sterk afhankelijk van bijvoorbeeld
ontwikkelingen in landbouwkundige bedrijfsvoering. Dit is voor dit dijktraject van
minder belang.

De ontwikkeling van natuur op de dijk zelf hangt af van het toekomstige beheer.
Voor de delen die nu nog in agrarisch beheer zijn, kan bij voortzetting van dit beheer
een achteruitgang van natuurwaarden op de dijk verwacht worden (een doorgaade
afuame van het voorkomen van planten van schrale milieus). Bij inet van een
natuurtechnisch beheer (delen die in eigendom zijn van het Waterschap) zullen de
nog aanwezige natuurwaarden zich over de taluds uitbreiden.

Voor de gebieden aa de voet van de dijk (deels in beheer bij het Staatsbosbeheer)
blijft de huidige situatie gehandhaafd.

ARCADIS
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Op grotere afstand van de dijk zijn door de provincie beheers- en reservaatsgebieden
aagewezen. De concrete invulling hiervan is afhankelijk van de bereidheid van de
grondeigenaren (agrariërs) om deze gronden te verkopen voor reservaatsvorming of
hiervoor een beheerscontract af te sluiten. De realisatie van het begrenzingenplan is
dan ook niet te voorspellen. Dit plan geeft vooral de (beleidsmatige) potenties voor
realisatie/uitbreiding van natuurwaarden in de uiterwaarden.

Cultuurhistorie

Huidige situatie

Voor de beschrjvig van de waaden van het gebied zijn de in het gebied herkenbare
elementen en patronen (lijn-, vlak- en punt-) van belang die kenmerkend zijn voor de

(cultuur)historie van het gebied. De cultuurhistorische waaden worden beordeeld op
basis van de volgende criteria:
- zeldzaamheid
- gaafheid
-samenhang
- symboliek
- herkenbaarheid
- kenmerkendheid.

Regionaal niveau

Het dijkvak Marsstraat-'t Schol maakt deel uit van het gebied langs de
Gelderse IJssel. Karakeristiek is de ligging op korte afstand van de flank van de
Veluwse stuwwal.
Het gebied tussen de hogere gronden en de rivier heeft eeuwenlang bestaan uit vier
duidelijk van elkaar te onderscheiden landschappelijke zones. Van west naar oost: de
enkone, de broekzone, de oeverwallenzone en de uiterwaardenzone.
De enkzone ligt op de flan van de Veluwse stuwwal en bestaat grotendeels uit
dekzandruggen met een antropogeen ophogingsdek (esdek) als gevolg van de
eeuwenlange bemesting met een mengsel van stalmest en heideplaggen, zoals de
Posterenk bij Wilp.
De broekzone ligt tussen de enkzone en de oeverwallen. Het kleine broekgebied
tussen Wilp en Twello ligt in deze zone.
De oeverwallen bestaan uit zandige en kleiige rivierafzettingen en de uiterwaarden
uit jonge rivierkleigronden (matig zandig en lichte klei), door de IJssel na de
bedijkingen afgezet.
Met uitzondering van het bovengenoemde Nijbroek, zijn alle nederzettingen in de
gemeente Voorst bij escomplexen ontstaa. In de uiterwaarden zijn boerderijen op de
hoogst gelegen delen of op een woerd of pol gebouwd.
Grootgrondbezit heeft in de gemeente Voorst een rol van betekenis gespeeld. De
meeste landgoederen bevinden zich op en rond de oeverwallen, met een concentratie
rond Twello (langs de weg Apeldoorn-Deventer) en Wilp.
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Lokaal niveau

Op het traject Marsstraat-'t Schol hebben de oeverwallen van de rivier als
ontginningsbasis gefunctioneerd. Tussen de 9' en i i' eeuw zijn hoven gesticht, van
waaruit het rivierdal is ontgonnen. Verondersteld wordt echter dat de oeverwallen al
vanaf de 8-' eeuw in gebruik waren; lage kaden boden enige bescherming tegen hoog
water van de IJssel.
In de Middeleeuwen is men de IJssel gaa bedijken; eind 14' eeuw was de bedijking
voltooid. De oudste kaden zouden meer dan 1200 jaar oud zijn.
De broekzone is vanaf begin 14' eeuw systematisch ontwaterd en ontgonnen.

Langs de IJssel zijn versterkingen gebouwd, zoals de batterijen bij Wilp en Voorst.
Ter dekking van de rivierovergang naar Gorssel zijn in de jaren '30 van deze eeuw de
batterijen bij Wilp gebouwd, op de plaats van vervallen 17' -/l8'-eeuwse redoutes.
Er bevinden zich twee recente ontgrondingen in de uiterwaarden.

Op lokaal niveau manifesteren de landschappelijke zones (enkone, broekzone,
oeverwallenzone en uiterwaardenzone ) zich in visueel-ruimtelijk opzicht duidelijk in
een binnendijks gebied, de dijk zelf en een buitendijks gebied.
Het binnendijks gebied is hoger gelegen dan het buitendijks gebied.
Langs de dijk liggen binnendijks enkele boerderijen en woonbuizen, met een
bewoningsconcentratie bij Wilp. Voorts is er een buitenplaats met parken en
beplanting. Door de aanwezigheid van erfeplanting, parken, bossen en een enkele

boomgaard is het landschap binnendijks meer besloten van karakter dan het
buitendijks gebied. Door functieveranderig (psychiatrische inchting) heeft het
kasteeltje 'De Lathmer' het karakter van een buitenplaats verloren.
Buitendijks liggen de open, lager gelegen uiterwaarden met als voornaamste
landschapselementen: boerderijen, wat beplanting, de zomerkade, waarin
twee sluisjes, de Oude IJssel met diverse sluisjes en de recente ontgrondingen.
Kenmerkend zijn de akkers op de kronkelwaardafzettingen.
Het binnendijks gebied wordt strak van het buitendijks gebied gescheiden door de
dijk, die als een. groen - lint, begeleid door spiegelende kolken, door het landschap
slingert.

De samenbang tussen de verschillende onderdelen van het rivierlandschap

(binnendijks gebied, dijk, buitendijks gebied) is groot. Door de grote mate van
samenbang over het hele dijktraject en door de aanwezigheid van een aantal
waardevolle landschapselementen is het traject Marsstraat-'t Schol van zeer grote
cultuurhistorische waarde.

Alhoewel er nog veel akerland binnen- en buitendijks aawezig is, is het
akkerareaal afgenomen. Van alle boomgaaden die er eertijds aa weerszijden van de
dijk waren, is hoegenaamd niets over, ze zijn voornamelijk omgezet in grasland. Bij
De Haghe is 4 jaar geleden echter een hoogstamboomgaard aageplant. De vroegere
cultuurhistorische waarden zijn hiermee niet terug gebracht, maar gunstig vanuit
cultuurhistorisch oogpunt is wel dat de functie van de locatie als boomgaard weer is
terug gekomen.
Het bosareaal is eveneens afgenomen. Zo is het eikenbosje tussen het huis Dijkweide
en de bandijk (dp 308 - dp 309) een restant van een veel groter bos. Buitendijks is er
geen (griend)bos geweest, wel is hier en daar een kenmerkende beplanting van
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meidoornagen en -struwelen langs perceelsgrenzen aawezig, evenals er wat
beplanting bij de kolken is.
Langs het traject Marsstraat-'t Schol bevindt zich een uitgestrekt buitendijks gebied,
de Wilpsche Klei. In deze uiterwaarden is de loop van de Oude IJssel en andere
voormalige IJssellopen goed te traceren, mede door het verkavelingspatroon, het
verloop van het reliëf en het grondgebruik.
Kavelvergroting heeft zowel binen- als buitendijks plaatsgevonden.

Dijkniveau
Het dijktracé is in grote lijnen in de Late Middeleeuwen tot stand gekomen. De dijk
ligt op een oeverwal, langs de grens met het ten westen van de oeverwal gelegen
dekzandgebied.
De dijk heeft een karakeristiek, bochtig tracé. De kolken wijzen op dijkdoorbraken
en de daaropvolgende verleggingen van de dijk. De kolken en het bochtige tracé
verlenen de dijk hier een specifiek en waardevol karakter.
Vanaf de Marsstraat tot het uitzichtspunt op de dijk ter hoogte van de recente
nieuwbouw van Wilp heeft de dijk een steil talud (met name het buitentalud is steil),
waardoor de dijk als tribune in het landschap ervaren wordt. Na het uitzichtspunt is
dit minder het geval, doordat de dijk vanaf dit uitzichtspunt lager wordt.
Waar de dijk zich als het ware slingert om de oude bebouwing van Wilp is, met
name ter hoogte van de kerk, sprake van een bijzondere ruimtelijke samenbang.
Wilp, gebouwd op een oeverwal, lag vroeger aan de IJssel. Karakeristiek is de hoge
ligging van het oude dorp ten opzichte van de uiterwaard, waarbij Wilp als een
'kaap' in de Wilpsche Klei vooruit steekt. De oude bebouwing van Wilp, bestaade
uit (voormalige) boerderijen, arbeiderswoningen, rnddenstandswoningen, vila's en
een kerk, is met de dorpsweitjes en kerkplein, als geheel van waarde. Ter hoogte van
dp 327,7 staat een populier die om zijn leeftijd - ca. 100 jaar - en bepalend beeld
waardevol is.
Zowel het dorp als geheel als een aantal panden afzonderlijk zijn hier, vanwege de
specifieke ruimtelijke samenbang, van cultuurhistorische waarde (Dorpsstraat nrs.
36,38, Kerkstraat nrs. 17a, 26, 33, 35 en Wilpsedijk 8).

Karakeristiek zijn de hallehuisboerderijen met rietgedekte wolfdaken. Eveneens
karakteristiek zijn de T -boerderijen, met een voorhuis van een al dan niet
villa-achtige allure.
Een enkele (voormalige) boerderij heeft als object waarde, vanwege de ruimtelijke
samenbang met de dijk (Rijkstraatweg 5).

De cultuurhistorische kwaliteiten zijn weergegeven in figuur 5.3.



5.4.2

ARCADIS

Figuur 5.3: Cultuurhistorische kwaliteiten

673/ce98/1292/12999
56

euiiuul"l1~torict
vlok .øa~ti waal"lX!
.l looogooCleren

o oua: dorpSl,izrn

'W kol"""
.2 bos

1~.IzIimi woarcIZl.OI

.. oude loo lissal

=djk
-- hese""

pur)hilcienhin waardl2
o 5!uj2ti. blZOO(ilog .ii.

0'" ii lI-..-- ."..

Archeologie
Waar de dijkverbeteringen beperkt zijn, bestaat er geen gevaar voor aantasting van
al dan niet aanwezige archeologische waarden. Bij relevante grondwerkzaamheden
kunnen echter archeologische (punt)waarden worden aagetast. Gezien de
beschikbare geomorfologische informatie en de vele archeologische vondsten die in
de directe omgeving binnen- en buitendijks zijn gedaa (gegevens Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), selectie uit Archisj, is op advies van
het ROB een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek is een vindplaats
aangetroffen op een oeverwal van de IJssel. De resultaten van dit onderzoek zijn in
bijlage 7 opgenomen. Langs het te verbeteren dijktraject liggen overigens geen
beschermde archeologische vlakvormige elementen (gegevens ROB, 'Centraal
Meldings Archief).

Autonome ontwikkelingen

Ten aaien van cultuurhistorie zijn geen ingrijpende relevante autonome
ontwikkelingen te verwachten.
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Overige aspecten

Huidige situatie

Bebouwing
Bebouwing langs de dijk komt sporadisch voor. De bebouwde kom van het dorp
Wilp vormt hierop een uitzonderig. In tabel 5. I is een overzicht gegeven van de
aanwezige bebouwing.

Tbl-I Bba e ). e ouwing

Nabij dD Omschrijving Omnerkim'en
318-321 bebDDwde kDm Wilp binnendijks, vrj hoog oelegen

323 huis met schuur biiiendiiks
327 huis met schuur biriendijks, hoog geleoen

Bedrijven
Met uitzondering van enkele agrarische bedrijven bevinden zich in de nabijheid van
de dijk geen bedrijven.

Landbouw
De dijk is voor het merendeel in eigendom van het Waterschap. Een klein gedeelte
van de dijk is in gebruik door agrarische bedrijven (binnendijks).

Bodem en water
Maaiveldhoogten
De hoogte van het binnendijks maaiveld varieert tussen NAP +4,30 m en
NAP +7,30 m. Uit hoogtemetingen blijkt, dat soms het maaiveld direct aa de
binnenteen van de dijk lager ligt dan op 15 à 30 meter uit de teen.
Binnendijks komen vrijwel geen verhogingen van het maaiveld voor. Alleen het dorp
Wilp ligt vrij hoog in vergelijking met het omringende land.
Het maaiveld buitendijks varieert in hoogte van NAP +3,70 m tot NAP +6,40 m. Er
komen geen lokale verhogingen van het maaiveld voor. Het buitendijkse gebied is
een zogenaamde buitenpolder: de Wilpse Kleipolder. Dit gebied ligt achter een in
i 993 versterkte zomerkade met een overschrijdingsfrequentie van 1170 per jaar.

Grondgesteldheid
De grondslag langs de dijk kenmerkt zich door een zandig karaker. Vrijwel nergens
wordt een afdekkend klei paket aangetroffen in het achterland. Buitendijks wordt
lokaal wel klei gevonden, doch deze is over het algemeen erg zandig.

Het dijklichaam is overwegend opgebouwd uit kleiig zand en zand. Ook op de taluds
wordt vrijwel nergens een afdekkende kleilaag aagetroffen.
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Mileiihygiënische aspecten

Volgens een inventarisatielijst van bodemverontreinigingslocaties van de provincie
Gelderland van november 199 I zou zich bij/in de Wagenkolk (nabij dp 3 14) een
stortplaats bevinden.

Tijdens het grondmechanisch onderzoek is op de volgende plaatsen verontreiniging
aangetroffen:

Dp 307: oever en kolk;
- Dp 314: oever van Wagenkolk;

- Dp 327: met vuil gedempte oude kolk.

Uit het oogpunt van het huidige en historische grondgebruik van het gebied lijkt het
niet aannemelijk elders in de dijkzone een lokale verviling aan te treffen met een

hogere concentratie dan de normale achtergrondconcentratie.

Gezien de overschrijdingsfrequentie van de zomerkade is het niet te verwachten dat
zich langs de dijk een relevante diffse bodemverontreiniging ten gevolge van de
overstromingen zal bevinden.

De dijkverbeteringswerkzaarneden concentreren zich hier rond het huidige
dijklichaam. De aangetroffen verontreinigingen liggen op grotere afstand van de dijk.
Derhalve kan worden gesteld dat de verontreinigde locaties niet zullen worden
vergraven tijdens de dijkverbeteringswerkzaarneden.

Verkeer
De dijk heeft een groen karakter en heeft geen verharding, dus geen verkeersfunctie.
De huidige kruin is ca 3 meter.

Recreatie
De dijk wordt vanaf de Marsstraat tot dp 324 gebruikt door wandelaars. Het
resterende deel is niet toegankelijk. De gemeente heeft wel de wens om de dijk tot
aa de AI toegankelijk te maken voor wandelaars.

Kabels en leidingen
Ter plaatse van de dijk bevinden zich geen grote kabels en leidingen, die van belang
zijn voor de afweging van varianten en alternatieven. Maatregelen in verband met
telefoon- en andere kleine kabels, zijn, indien relevant, meegenomen in het
ontwerpplan.

Autonome ontwikkeling

Ten aanzien van voorgenoemde aspecten worden geen relevante autonome
ontwikkelingen verwacht. Bij Wilp zijn wel bouwplanen, maar het gebied waarop
deze plannen betrekking hebben valt niet binnen het te verbeteren dijktraject.
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5.6 Beheer en onderhoud

ARCADIS

Het beheer en onderhoud van de dijk is primair gericht op de instandhouding van de
waterkerende functie van de dijk. Daarnaast wordt het beheer zoveel mogelijk
afgestemd op de overige functies, zoals de landschap, recreatie en de natuur. Het
Waterschap Veluwe heeft in een nota van november i 990 (i 7) vastgelegd hoe zij het
onderhoud aan de dijk uitvoert. Het Waterschap heeft in verband met het onderhoud
en beheer van de dijk het voornemen om de dijk in eigendom te verwerven.

De voor i 986 verbeterde dijken zijn veelal op basis van pacht uitgegeven aa
agrariërs ten behoeve van schapenbeweiding met beperkende voorwaarden. Bij het
aflopen van deze pachtcontracten, of waneer de pachter geen verlenging van de
overeenkomst wenst, wordt een maaibeheer ingevoerd.

De na 1986 verbeterde dijken zijn en worden door middel van een maaibeheer
onderhouden. Het vrijkomende maaisel wordt afgevoerd en zo mogelijk als
veevoeder afgezet. Hiermee wordt getracht de waterstaatkundige functie van de dijk
prioriteit te geven, maar daarnaast de dijkhellingen tot bloemrijke beemden om te
vormen. Bemesting is bij deze onderhoudsvorm niet toegestaa.
De kosten van het natuurtechnisch maaibeheer met ruimen bedragen ca 1700,--
/haIeer, exclusief omzetbelasting.
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6 Effecten

6.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de effecten van de onderzochte varianten uit hoofdstuk 3
beschreven voor de aspecten landschap, natuur, cultuurhistorie, bodem en water,
woon-, werk- en leefiilieu en overige aspecten, waaronder de kosten.
Aangezien de dijkversterking effect op de rivier de IJssel kan hebben, zijn ook de
effecten op rivierbeheer beschreven. Dit laatste houdt in dat aangegeven wordt ofhet
winterbed wel dan niet wordt verkleind, ook als er sprake is van een minimale
verkleining.

Bij de ontwikkeling van varianten is gestreefd om LNC- en andere waarden zoveel
mogelijk te sparen en daarmee negatieve effecten te voorkomen. Anderzijds is ernaar
gestreefd positieve effecten te bewerkstelligen. De effectbeschrijving is gebaseerd op
een beschouwing van de te verwachten ingrepen die met de dijkverbetering
samenbangen .

Voor de behandelde aspecten zijn verschilende criteria gehanteerd, waarmee de
effecten zijn beschreven. Per aspect treedt immers vaak niet één enkel effect op.
Zo kunnen bijvoorbeeld voor het aspect landschap effecten optreden ten aanzien van
de continuïteit, maar ook ten aazien van de samenhang. Continuïteit en samenbang
zijn dan criteria voor het aspect landschap.

De r~(erentiesiluatie is de situatie ten gevolge van de autonome ontwikkelingen in
het gebied. Ten opzichte van deze situatie zijn de effecten van de varianten
beschreven.

Voor de meeste aspecten vindt een kwalitatieve beoordeling van de effecten plaats.
Bij het aspect natuur wordt de oppervlakte aagetaste vegetatie gekwantificeerd. Bij
de kwalitatieve beoordeling is gebruik gemaakt van een vijfjuntsschaal. De
gehanteerde beoordelingen zijn in het volgende overzicht weergegeven.

Waar relevant is aagegeven of effecten tijdelijk of permanent (blijvend) zijn.

6.2 Landschap

De methode om effecten op landschap te bepalen is opgenomen in bijlage 6 van dit
rapport.

Effecten gehele dijkvak
De volgende maatregelen betreffen het gehele dijkvak:.
. aanleg onderhoudsstroken

. aanleg onderhoudspad op dijk.
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Continuïteit
Door de bovengenoemde maatregelen treedt geen duidelijk merkbaar effect op de
continuïteit op.

Contrast
Het aanwezige contrast wordt matig negatief beïnvloed. Door de aaleg van de
binnendijkse onderhoudsstrook zullen op een aantal plaatsen langs de dijk
beplantingselementen moeten worden gerooid. Dit betreft de recent langs de
binnenteen van de dijk aageplante wilgen (dp 304-308 en dp 309,50-3 i I). Hierdoor
zal het contrast afuemen. Dit effect is goed te compenseren.

Samenhang
Er is sprake van een licht negatief effect op de samenbang tussen de dijk en het
aagrenzende landschap als gevolg van de aanleg van de onderhoudsstroken langs de
dijk. Ten behoeve van deze strook wordt geen bebouwing aagetast en worden alleen
noodzakelijke rooiingen uitgevoerd. Indien beplantingselementen moeten verdwijnen,
verdwijnt ook de samenbang van deze elementen rnet de dijk.

Variatie
Het aanleggen van een verharding op bestaade grasdijken leidt tot een lichte afuame
aan variatie van groen op regionale schaaL. Ten behoeve van de aaleg van
onderhoudsstroken zal op een aatal plaatsen beplanting verdwijnen (zie effecten
lokale maatregelen), wat leidt tot een lichte afuame van de variatie bij dit specifieke
dijkvak (zie ook contrast).

Sculptuur
De sculptuur van het dijkvak als geheel wordt door de maatregelen aa de dijk
slechts zeer beperkt zichtbaar beïnvloed, daar er geen tracé-verlegging,
bochtafsnijding of ingrijpende profielwijziging plaatsvinden, maar alleen een
verandering in het dwarsprofieL. Dit is met name het geval ter hoogte van Wilp.
Door een verandering in het dwarsprofiel, waarbij de taluds minder stijl worden,
wordt de dijk als het ware iets logger, waardoor een geringe aantasting plaats vindt
van de dijk als duidelijk zichtbaar lijnvormg element.

Effecten deeltraject dp 319-325

Variant A: buitendijkse verbetering

De volgende maatregelen zijn van belang voor het deeltraject:
. kruinverhoging (en -verbreding);

. buitendijkse verbetering;

. rooien van bomen.

Continuïteit
Er treedt door de in dit deeltraject te nemen maatregelen geen duidelijk merkbaar
effect op de continuïteit op.
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Contrast
Op dit traject zullen als gevolg van de voorgestelde maatregelen twee bomen worden
verwijderd, waardoor het bestaande contrast in beperkte mate afeemt. Er is sprake
van een licht negatief effect op het contrast.

Variatie
Het verdwijnen van twee bomen wordt ook gezien als een licht negatief effect op de
variatie van het deeltraject, met name omdat de grote populier op dit deeltraject
wordt gezien als beeldbepalend element.

Samenhang
De samenbang tussen de dijk en de bebouwing van Wilp en de hier aanwezige
beplanting, wordt licht negatief beïnvloed. Dit komt doordat beplanting verdwijnt en
de samenbang tussen de dijk en de bebouwing daardoor ruimtelijk gezien groter
wordt.

Sculptuur
Buitendijkse verbeteringsmaatregelen in het deeltraject hebben een matig negatief
effect op de sculptuur van de dijk, als gevolg van de plaatselijke verbreding van de
kruin en de voet van de dijk en een afuame van de differentiatie in de taludhelling.
Hierdoor wordt de dijk iets logger, waardoor de dijk minder karakteristiek in het
landschap aanwezig zal zijn. Door herprofilering treedt een licht negatief effect op
de sculptuur van de dijk op. Bij dp 323,50 is dit negatieve effect op de sculptuur, als
gevolg van een lokale asverschuiving in buitendijkse richting, het grootst.

Variant B: binnendijkse verbetering
De volgende effecten die van belang zijn voor het deeltraject treden op:
. kruinverhoging (en -verbreding);

. binnendijkse verbetering;

. rooien van bomen en een haag.

Continuiteit
Er treedt een matig negatief effect op als gevolg van het verdwijnen van de op de
binnenkruin van de dijk aanwezige haag tussen dp 321 en 323,5. Momenteel wordt
de continuïteit van de dijk door deze haag versterkt; de haag versterkt de ruimtelijke
lijnvormige structuur.

Contrast
Het contrast wordt matig negatief beïnvloed door het verdwijnen van meerdere, deels

beeldbepalende, bomen aan binnendijkse zijde.

Variatie
Het verdwijnen van meerdere bomen wordt gezien als een matig tot sterk negatief
effect op de variatie van het deeltraject, omdat meerdere beeldbepalende bomen,
alsmede een groot deel van het aawezige hoogstamboomgaardje op dit deeltraject,
zal verdwijnen.
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Samenhang
De samenbang tussen de dijk en de bebouwing van Wilp en de hier aanwezige
beplanting, wordt licht negatief beïnvloed; de ruimtelijke samenbang tussen de dijk
en de bebouwing wordt vergroot door het verdwijnen van beplanting.

Sculptuur
De binnendijkse verbeteringsmaatregelen in het deeltraject hebben een matig negatief
effect op de sculptuur van de dijk. De dijk wordt iets logger als gevolg van de
plaatselijke verbreding van de kruin en de voet van de dijk en een afuame van de
differentiatie in de taludhelling, overeenkomstig de buitendijkse variant. Door
herprofilering treedt een licht negatief effect op de sculptuur van de dijk op. Bij dp
323.50 is dit negatieve effect op de sculptuur, als gevolg van een lokale
asverschuiving in binnendijkse richting, het grootst.

Effecten lokale maatregelen

De volgende lokale maatregelen veroorzaken effecten op het aspect 'landschap':
. plaatselijk kruinverbreding dijk;

. rooien meerdere bomen en boomgroepen en (restanten van) hagen;

. plaatselijk taludverbetering en/of kruinverhoging.

Continuïteit
De continuïteit van de dijk wordt door lokale maatregelen niet of nauwelijks negatief
beïnvloed. Ter plaatse van dp 327 treedt een licht positief effect op. Hier wordt de
continuïteit van de dijk, zijnde een doorlopende lijn met weinig beplanting, als gevolg
van het verdwijnen van drie bomen en een conifeer bij het woonbuis namelijk
versterkt.

Contrast
Zowel binnen- als buitendijks verdwijnt lokaal enige beplanting. Omdat er
binnendijks niet evenveel verdwijnt als buitendijks, verandert het contrast
binnendijks-buitendijks. Dit wordt vanuit landschappelijk oogpunt negatief
beoordeeld. Het deeltraject dp 319-325 is bij deze beoordeling buiten beschouwing
gebleven.

Variatie
Op een aatal plaatsen langs het dijkvak zal beplanting verdwijnen. Dit betreft onder
andere een aantal beeldbepalende bomen op de dijkkruin of in de nabijheid van de
dijk. Met name ter plaatse van dp 307-308 is dit het geval, zodat sprake is van een
matig negatief effect op de variatie.

Sculptuur
De sculptuur van de dijk wordt lokaal op een aantal plaatsen beïnvloed als gevolg

van plaatselijke taludverbetering en kruinverhoging en -verbreding. Door de
taludverbetering wordt de dijk straker over grotere lengte (negatief voor variatie).
Een verbreding van het talud maakt dat de dijk iets logger wordt, waardoor de dijk
minder herkenbaar in het landschap wordt. Van een lichte negatieve beïnvloeding zal
sprake zijn tussen dp 326,3 en 327,2, als gevolg van de lokale buitendijkse
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verbetering en kruinverhoging op dit traject. Verder wordt op een aantal plaatsen het
buitentalud geherprofileerd en de dijkkin verbreed, waardoor lokaal een beperkte
negatieve beïnvloeding van sculptuur van de dijk zal plaatsviden. De dijk wordt

logger door de bredere kruin en straker over een bepaalde lengte, waardoor de
variatie afueemt.

6.3 Natuur

ARCADIS

Effecten gehele dijkvak

Flora en vegetatie

Op het niveau van het gehele dijkvak zijn er op lange termijn positieve effecten op
vegetatie en flora. Omdat de erosiebestendigheid van de dijk voornamelijk bereikt
moet worden door een vegetatie met een goede doorworteling van de bodem, wordt
een natuurtechnisch beheer op dit gehele dijkvak ingevoerd. Dit beheer houdt onder
andere in:

. jaarlijks één- of tweemaal maaien;

. geen gebruik van (kunst)mest;

. geen gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Het gevolg is de ontwikkeling van een soortenrijke vegetatie op het gehele talud op
lange termijn, wat als een positief effect aan te merken is. In de huidige situatie komt
een dergelijke vegetatie op enkele trajecten van de dijk voor (zie tabel in bijlage 3) en
is soms beperkt tot de bovenrand van de dijk. In de toekomstige situatie is er een
duidelijke toename van de waarde van de dijk voor vegetatie en flora van schrale,
droge milieus (stroomdalvegetaties).

Indien een natuurvriendelijke verharding (inspectiepad op de dijk) met bijvoorbeeld
grasbetonstenen wordt aangelegd, leidt dit niet tot effecten op natuurwaarden. De
aanleg van een onderhoudsstrook onder aan de dijk leidt niet tot tijdelijke negatieve
effecten op waardevolle struweel en vegetatie (zie bijlage i), onder de voorwaarde
dat ter plaatse van de buitendijkse kolken een zorgvldige inpassing plaatsvindt,
zodat deze niet worden aangetast.

Faiina
Ook voor fauna nemen de waarden van de dijk sterk toe. Redenen hiervoor zijn:
. door het pas aa het eind van de zomer maaien van de dijkvegetatie is een groot

deel van het jaar (en zeker in voorjaar en zomer, waari veel dieren actief zijn)
een hoog opgaade vegetatie aanwezig, waarin veel dieren (kleine zoogdieren,
amfibieën en insekten) beschutting kunnen vinden;

. de toename van de bloemrijkheid van de dijkvegetaties biedt veel insekten een
goede voedselvoorziening; de variatie in micromilieus en de soortenrijkdom van
de vegetatie biedt mogelijkheden voor een gevarieerde insektenfauna.
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Ecologische relaties
Dijken kunnen voor met name kleine dieren als migratieroute fungeren. Vooral
weinig mobiele soorten, die sterk gebonden zijn aa structuurrijke vegetaties,
profiteren van het natuurtechnisch beheer van het gehele dijkvak.
Tijdelijk kunnen verstorende effecten optreden voor amfibieën, die voor migratie
gebruik maken van de dijk. Er zijn geen blijvende effecten.

Ontwikke lingsmoge lijkheden

Veranderingen in ontwikkelingsmogelijkheden treden slechts lokaal op, waar in de
aanlegfase ingrepen plaatsvinden. Dit criterium is dus niet relevant op het niveau
van het gehele dijkvak.

Effecten deeltraject dp 319-325

Vegetatie en flora

Variant A: buitendijkse verbetering

Op dit deeltraject komen buitendijks waardevolle actuele taludvegetaties voor, over
een totale lengte van de dijk van circa 280 meter (met een breedte van het dijktalud
van i 0 meter een oppervlakte van circa 2800 m\ Het gaat hier om
Glanshavervegetaties, met bijzondere/kenmerkende soorten als Kruisdistel,
Kattedoorn, Geel walstro, Kleine bevernel en Knolboterbloem. De genoemde
waardevolle vegetaties worden bij buitendijkse verbetering, zonder aanvullende
maatregelen, vernietigd. Een mogelijke mitigerende maatregel is het in depot zetten
van de toplaag van het talud, daarna het talud te verbeteren en vervolgens de toplaag
terug te zetten.

Variant B: binnendijkse verbetering
Binnendijks komen op dit deeltraject van dp 319-3 19,3 geen waardevolle actuele
vegetaties voor. Alleen op het traject tot circa dp 3 19,3 komt op het de bovenzijde
van het binnentalud, in een smalle strook, een actuele vegetatie voor met Kruisdistel
en Knolboterbloem. De totale lengte waarover deze wordt aangetast bij binnendijkse
verbetering is circa 40 meter (met een breedte van deze vegetatiezone van circa één
meter een oppervlakte van circa 40 m\

Samenvattend is er met name sprake van negatieve effecten op actuele vegetatie en
flora bij de buitendijkse variant. De effecten bij de binendijkse variant zijn gerig.
De effecten zijn tijdelijk. Indien de toplaag na de dijkverbeterig terug gezet wordt,
kan vegetatie weer tot ontwikkeling komen.

Fauna
In het gebied komen waardevolle amfibieën voor (Kamsalamander, Knoflookpad),
waarvoor een tijdelijke verstoring kan optreden tijdens de uitvoering van de
dijkverbetering met betrekking tot de dijkvegetatie, die benut wordt voor de migratie.
Gezien het voorkomen van bloemrijke vegetaties op delen van het buitentalud is het
buitentalud van grotere potentiële betekenis voor overige fauna dan het binnentalud.
Dit houdt in, dat de buitendijkse variant A grotere negatieve effecten heeft dan de
binnendijkse variant B. Omdat na dijkverbetering een natuurtechnisch beheer wordt
ingevoerd, zijn de negatieve effecten op fauna tijdelijk: na verloop van tijd ontstaat
een vegetatie en flora die van potentiële waarde is als leefgebied voor dieren.
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Ecologische relaties
Als onderdeel van het gehele dijktraject, waarlangs dieren kunnen migreren, heeft
ook dit deeltraject betekenis. Met name het buitentalud, met op sommge stukken een
waardevolle, actuele bloemrijke vegetatie, is in dit verband belangrijk. Verbetering
aa de buitenzijde (variant A) zal leiden tot een tijdelijke verstoring van
migratiemogelijkheden voor dieren via de dijk. Omdat na verbeterig een
natuurtechnisch beheer wordt uitgevoerd, vindt herstel van vegetatie en daarmee ook
van migratiemogelijkheden plaats.

Effecten lokale maatregelen
Vegetatie en flora

Een volledig overzicht van lokale maatregelen is opgenomen in de beschrijving van
alternatieven en varianten. Op een aatal plaatsen leiden lokale maatregelen tot
effecten op vegetatie en flora:

. op de trajecten dp 306-308 (herprofilering), dp 308,4-3 i 0 (verbetering) en dp
314-315 (herprofilering)bevindt zich op het buitentalud waardevolle actuele
vegetatie; door herprofiering ontstaat een tijdelijk effect.

Fauna
Alleen op het traject 308,4-3 i 0 is tijdelijke beïnvloeding mogelijk van actuele fauna,
door tijdelijke aatasting van actuele vegetatiewaarden, waar mogelijke
dijkgebonden fauna van afhankelijk is.
Herprofileringen zijn dusdanig kleine ingrepen (het gaat dan slechts om delen van
taluds) dat hiervan geen relevante effecten verwacht worden.

Ecologische relaties
Tijdelijke verstoring van actuele ecologische relaties door lokale ingrepen is slechts
te verwachten door de dijkverbetering op het traject 308,4-310. Op termijn, na
herstel van de vegetatie op dit traject, is geen sprake meer van verstoring.

6.4 Cultuurhistorie

Algemeen
Voor het aspect cultuurhistorie vindt een kwalitatieve bepalingleoordeling van de
effecten plaats. De volgende criteria zijn daarbij gehanteerd:
- aantasting vlakvormige elementen en patronen;
- aantasting lijnvormige elementen en patronen;
- aantasting puntvormige elementen en patronen.

Onder vlakvormige elementen worden het binnendijks gebied, het buitendijks gebied

(voor zover betrokken op de dijk), de kolken en het bodemarchiefverstaan.
Lijnvormige elementen zijn de dijk zelf, de Oude IJssel, de anvatering tussen de dijk
en de Oude IJssel, de aantaking van de Weerdseweg op de dijk en de meidoornaag
op de dijk (dp 306-308 en dp 321-323). Bij de puntvormige elementen gaat het om
bijzondere bouwkundige objecten en dijkmeubilair. Bij het bepalen van de mate van
aantasting is zowel gekeken naar het veranderen/verdwijnen van afzonderlijke
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elementen als naar vermindering van sterke samenbangen op lokaal niveau (de nabije
omgeving van de dijk en de dijk zelf).

Effecten gehele dijkvak
Beïnvloeding vlakvormige elementen en patronen
Ruimtelijke samenbang
Alhoewel de dijk bij de voorgestelde principe-oplossing op enkele locaties enigszins
'naar buiten' schuift (buitendijkse verbetering), wordt de samenbang tussen de dijk en
de omgeving hierdoor nauwelijks beïnvloed.

Archeologische waarden
Omdat het principe-profiel uitgaat van het aabrengen van een kleilaag in het
binnen- of buitentalud, zijn in juli i 997 archeologische inventarisaties uitgevoerd.
Op locaties, waar grondverzet ter plaatse noodzakelijk is (klei ingraven) en waar
zich - op grond van bodemkndige gegevens, bewonings- en
nederzettingsgeschiedenis - nog onbekende archeologische zaken zouden kunnen
bevinden, zijn boringen gedaan. Lokaal zijn vindplaatsen aangetroffen met
archeologisch materiaal (zie effecten lokale maatregel), waarmee tijdens de
dijkverbetering rekening dient te worden gehouden. Uitgegaan wordt van een
maximale vergraving van de huidige dijk tot 30 cm, zodat naar verwachting geen
waardevolle materialen worden aangetast.
Langs de dijk liggen geen archeologisch beschermde terreinen.

Beïnvloeding lijnvormige elementen en patronen
Onderhoudspad op de dijk
In verband met de aanleg van het inspectiepad wordt de dijk plaatselijk wat
verlaagd. De samenbang tussen de dijk en de omgeving zal hierdoor nauwelijks
worden beïnvloed. De verharding op de kruin van de dijk betekent een matige
aantasting van het kenmerkende groene karaker van de dijk.

Onderhoudsstrook aan weerszijden van de dijk
Hiervan worden voor de cultuurhistorie geen noemenswaardige effecten verwacht.

Effecten deeltraject dp 319-325

Variant A: buitendijkse verbetering

Beïnvloeding vlakvormige elementen en patronen

Ruimtelijke samenbang
Aangezien het een geringe tracéverlegging over korte afstand betreft, wordt de
samenbang tussen de dijk en de omgeving hierdoor nauwelijks beïnvloed.

Archeologische waarden
Wilp en omgeving heeft al sinds de prehistorie bewoning gekend en is derhalve een
gebied waar men rekening moet houden met de aanwezigheid van een op dit moment
nog onbekend bodemarchief
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Beiiivloeding lijnvormige elementen en patronen
Het dijktracé
Deze variant gaat gepaard met een lichte asverschuiving, die het oorspronkelijke
dijktracé enigszins aantast.

De sculptuur van de dijk
Kenmerkend voor de huidige IJsselbandijk zijn de relatief steile binnen- en
buitentaluds (grotendeels ca i :2,5). Het plaatselijk onder een helling van 1:3 brengen
van buitentaluds heeft een negatief effect op de sculptuur van de dijk. Dit betekent
een aantasting van de cultuurhistorische waarde, die permanent en onomkeerbaar is.

Beiiivloeding puntvormige elementen en patronen
Beeldbepalende populier dp 323,7
De buitendijkse variant brengt met zich mee, dat een ca. I DO-jarige, beeldbepalende

populier moet worden gerooid. Het verdwijnen van deze populier betekent een
aatasting van de cultuurhistorische waarde, omdat deze boom medebepalend is
voor het groene karakter van de dijk.

Variant B: binnendijkse verbetering
Beiiivloeding vlakvormige elementen en patronen
Ruimtelijke samenbang
Deze variant heeft een negatieve invloed op de bestaade ruimtelijke samenbang dijk
- de buitenplaats 'De Haghe' (dp 323.5), mede doordat een deel van de boomgaard
van 'De Haghe', grenzend aan de dijk moet worden gerooid. Dit effect betekent een
grote aantasting van de cultuurhistorische waarde. Voorts wordt de omgeving van de
kerk met pastorie beïnvloed door de binnendijkse verbetering.

Archeologische waarden
Wilp en omgeving heeft al sinds de prehistorie bewoning gekend en is derhalve een
gebied waar men rekening moet houden met de aawezigheid van een nog onbekend
bodemarchief Op de locatie van de huidige buitenplaats/villa 'De Haghe' (dp 323.5)
heeft in de middeleeuwen het versterkte huis 'Haaeghe' gestaa. De weg naar de op-
/afrit bij de beeldbepalende populier (dp 323.7) is een van oorsprong oude
verbindingsweg tussen 't Huis te Wilp en 't SchoL.
Dit betekent dat ook hier rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid
van een nog onbekend bodemarchief. Bij de werkzmheden wordt ervan uitgegaa
dat geen vergravingen van de dijk van meer dan 30 cm diepte zullen plaatsvinden.
Volgens het ROB wordt verwacht dat daarmee geen waardevolle archeologische
waarden verloren zullen gaa.

Boomgaard ter hoogte van dp 323,5
Het verwijderen van een deel van de boomgaard betekent een grote aantasting van de
cultuurhistorische waarde, die permanent en onomkeerbaar is.

Beiiivloeding lijnvormige elementen en patronen
Het dijktracé
Deze variant gaat gepaard met een asverschuiving, die een aantasting van het
oorspronkelijke dijktracé betekent. Dit is een permanent en onomkeerbaar effect.
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De sculptuur van de dijk
De plaatselijke verbreding van de dijk met op-/afrit heeft een negatief effect op de
sculptuur van de dijk. Een aantasting van de cultuurhistorische waarde, die
permanent en onomkeerbaar is.
Kenmerkend voor de huidige IJsselbandijk zijn de relatief steile binnen- en
buitentaluds (grotendeels ca i :2,5). Het plaatselijk onder een helling van 1:3 brengen
van binnentaluds heeft een negatief effect op de sculptuur van de dijk. Dit betekent
een aatasting van de cultuurhistorische waarde, die permanent en onomkeerbaar is.

Beinvloeding puntvormige elementen en patronen
Beeldbepalende populier dp 323.7
Door de binnendijkse variant moet een ca. i DO-jarige, beeldbepalende populier
worden gerooid, gelijk bij de buitendijkse variant. Dit heeft een negatief effect op de
cultuurhistorische waarde, omdat deze boom medebepalend is voor het groene
karaker van de dijk. Het effect is permanent en onomkeerbaar.

Effecten lokale maatregelen

dp306
Beinvloeding vlakvormige elementen en patronen
Ten gevolge van het plaatsen van een damwand in het dijklichaam bestaat de kans,
dat een mogelijk aanwezig bodemarchief wordt aangetast. Het plaatsen van een
damwand is vanuit cultuurhistorisch oogpunt per definitie een aantasting van de
historisch ontstane dijk.

Beinvloeding lijnvormige elementen en patronen
Van deze lokale maatregel wordt voor deze elementen en patronen geen negatief
effect verwacht.

Beinvloeding puntvormige elementen en patronen
Van deze lokale maatregel wordt voor deze elementen en patronen geen negatief
effect verwacht.

dp307
Beinvloeding puntvormige elementen en patronen
Twee eiken worden gerooid, wat een negatief effect op cultuurhistorie heeft.

Effecten lokale variant ,rooien', dp 308
Beinvloeding vlakvormige elementen en patronen
Van deze lokale maatregel wordt voor deze elementen en patronen geen negatief
effect verwacht.

Beinvloeding lijnvormige elementen en patronen
Van deze lokale maatregel wordt voor deze elementen en patronen geen negatief
effect verwacht.

Beinvloeding puntvormige elementen en patronen
Het rooien van de beeldbepalende eiken in de buitenkruin ter hoogte van dp 308,2
betekent een grote aantasting van de cultuurhistorische waarde, omdat deze bomen
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medebepalend zijn voor het groene karaker van de dijk. Gezien de tijd, die ermee
gemoeid gaat om zich hier opnieuw beeldbepalende eiken te laten ontwikkelen, is het
effect van de voorgestelde ingreep als permanent en onomkeerbaar te kwalificeren.

Effecten lokale variant 'damwand', dp 308
Beïnvloeding vlakvormige elementen en patronen
Ten gevolge van het plaatsen van een damwand (dp 306-308) in het dijklichaam
bestaat de kans, dat een mogelijk aanwezig bodemarchiefwordt aagetast. Vanuit
cultuurhistorisch oogpunt is het plaatsen van een damwand per definitie een
aantasting van de historisch ontstane dijk.

Beïnvloeding lijnvormige elementen en patronen
Van deze lokale maatregel wordt voor deze elementen en patronen geen negatief
effect verwacht.

Beïnvloeding puntvormige elementen en patronen
Van deze lokale maatregel wordt voor deze elementen en patronen geen negatief
effect verwacht.

Effecten lokale maatregel dp 308-309
Ruimtelijke samenbang
Kenmerkend voor de dijk is het relatief steile buitentalud ter hoogte van dp 309. Het
onder een helling van 1:3 brengen van dit talud heeft een negatief effect op de
bestaande ruimtelijke context dijk - kolk. Een aantasting van de cultuurhistorische
waarde, die permanent en onomkeerbaar is.

Archeologische waarden
Tussen dp 308 en dp 309. I is door archeologisch adviesbureau RAP op een diepte
van 30-50 cm onder het maaiveld archeologisch materiaal aangetroffen, dat duidt op
bewoning in de prehistorie ((late) Bronstijd ofIJzertijdJ. Om dit bodemarchief
ongemoeid te laten, is in overleg met het Waterschap Veluwe besloten tussen dp 308
en dp 309. I geen grondwerk dieper dan 30 cm onder het maaiveld uit te voeren.
Om te voorkomen dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden alsnog schade aa
archeologische waarden zou kunnen worden toegebracht, verdient het aabeveling
ter plekke van dp 308 - 309.1 niet met zwaar materieel te rijden. Indien dat
onverhoopt niet mogelijk is, dan zal het bodemarchief met rijplaten beschermd
dienen te worden.

Effecten lokale maatregelen dp 326,3 -327,2
Beinvloeding vlakvormige elementen en patronen
Van deze lokale maatregel wordt voor deze elementen en patronen geen negatief
effect verwacht.

Beïnvloeding lijnvormige elementen en patronen
De sculptuur van de dijk
De herprofilering van het dijktalud betekent niet alleen een verbetering van de
sculptuur van de dijk ter plaatse, maar beïnvloedt ook de lijnvonnge structuur van
de dijk als geheel in positieve zin (als historisch gegroeide doorgaande lijn). Ook hier
wordt de dijk weer als dijk herkenbaar; wat een positief effect heeft.
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Beïnvloeding puntvormige elementen en patronen
Van deze lokale maatregel wordt geen negatief effect verwacht.

Conclusie/samenvatting:
De cultuurhistorische waarde van het huidige dijklichaam ligt met name in het tracé
en het profieL. De voorgestelde dijkverbetering heeft enerzijds een negatief effect op
de sculptuur van de dijk (plaatselijk verfauwing van binnen- en buitentaluds).
Anderzijds zal de sculptuur van de dijk een verbetering ondergaan, doordat
plaatselijk het buitentalud opnieuw geprofileerd wordt. Daardoor zal het buitentalud
qua belijning 'strakker' worden, hetgeen als een sterk positief effect op de dijk als
historisch doorgaande lijn kan worden beschouwd. De belangrijkste effecten bij de
dijkverbetering concentreren zich dus met name rond het dijkprofieL.
De effecten van een hoger MHW (l6.050m3/s) laten zich vertalen in de effecten van
de geselecteerde varianten voor de trajecten dp 3 19-325.

De binnendijkse variant heeft naast negatieve effecten op de sculptuur van de dijk én
de boomgaard ter hoogte van dp 323.5, met name een negatief effect op de
ruimtelijke samenbang.
Het effect van de lokale maatregelen waarbij een damwand geplaatst wordt, kan een
doorsnijding van een mogelijk aawezig bodemarchief zijn (negatief effect). Als
positief 'lokaal' effect valt de verbetering van de sculptuur van de dijk ter hoogte van
dp 326.3 - 327.2 te noemen.

Effecten lokale maatregel 329,5
Beïnvloeding puntvormige elementen en patronen
Peilschaal dp 329.5
Handhaving van deze peilschaal van rijkswaterstaat (blauw email op eiken plank) in
de teen van de dijk.

6.5 Woon-, werk- en leefmilieu

Bebouwing
De dijk moet ter hoogte van Wilp (dp 318-321) en bij de panden ter hoogte van dp
323 en 327 worden verhoogd. Deze maatregel zal nauwelijks effect hebben op het
uitzicht van de bewoners. Wel zal plaatselijk dijkbegeleidende beplanting verdwijnen

(zie onder maatregelen in hoofdstuk 3), waardoor de visuele belevingswaarde wordt
aagetast. Dit effect is tijdelijk, aangezien in het kader van de landschappelijke
inpassing beplanting zal worden terug geplaatst.
Tijdens de uitvoeringsfase kan hinder voor de bewoners optreden. Het gaat daarbij
met name om geluidshinder en trillingen.

Bedrijven
De maatregelen hebben een minimaal effect op de aawezige agrarische bedrijven en
gebieden langs de dijk. Tijdens de aanleg is er mogelijk hinder voor

(landbouw)verkeer, doordat er wegen over de dijk naar het buitendijkse gebied gaan.
De uitvoering zal zoveel mogelijk in overleg met de gemeente en belangen-
verenigingen geschieden.
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6.6 Overige aspecten

Landbouw
Slechts een klein deel van de dijk is in gebruik door agrarische bedrijven. Op deze
bedrijven treden minimale effecten op.

Bodem en water
Ter hoogte van de kolken worden geen maatregelen getroffen. De verontreinigingen
die ter plaatse aanwezig zijn leiden niet tot problemen. Er treden geen effecten op.
Ook zijn geen effecten ten aazien van het aspect water te verwachten.

Verkeer
Omdat de dijk geen verkeersfunctie heeft, treden als gevolg van de te nemen
maatregelen geen effecten op dit aspect op.

Recreatie
Het eerste deel van de dijk, dat als wandelroute gebruikt wordt, heeft deze functie
ook na de dijkverbetering. Eventueel hebben wandelaars geen toegang tot de dijk
tijdens de uitvoeringsfase. Dit negatieve effect is echter tijdelijk.

Kabels en leidingen
Met de uitvoering van de dijkverbetering zal rekening worden gehouden met
aawezige kabels en leidingen. Blijvend effect op de kabels en leidingen heeft de
dijkverbetering dan ook niet.

Beheer en onderhoud
Het beheer van de dijk zal in vergelijking met de huidige situatie beter worden. Door
een vlakker talud (1:3) kan materieel de dijk beter berijden en is dus natuurtechnisch
beheer eenvoudiger uit te voeren. Ook een aa te leggen onderhoudsstrook zal het
beheer van de dijk vergemakelijken.
Momenteel wordt plaatselijk natuurtechnisch beheer toegepast. Doordat de dijk na
verbetering een vlakker talud krijgt is het mogelijk over de gehele lengte deze vorm
van beheer toe te passen, waardoor de werkzaamheden zonder onderbrekingen
kunnen worden uitgevoerd.

Rivierbeheer
Tussen dp 319 en dp 325 is een buitendijkse variant van toepassing. Door de
buitendijkse maatregelen wordt het winterbed van de rivier enigszins verkleind. Er is
geen compensatie nodig voor deze winterbedverkleining.

Kosten
De variant ter hoogte van dp 308, waarbij de bomen worden gerooid en niet worden
terug geplaatst kost ca nooo,-. De variant, waarbij een damwand wordt toegepast
om de bomen bij dp 308 te sparen, kost circa f70.000,-.
De twee varianten (binnendijks en buitendijks) ter hoogte van dp 3 I 8-325 kosten
ongeveer evenveeL.
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7 Genomen en te nemen besluiten

7.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van het, in het kader van de
dijkverbetering, relevante beleidskader. Vervolgens wordt ingegaan op de historische
achtergrond en de besluitvorming die heeft geresulteerd in het opstellen van deze
ProjectnotalER. Tenslotte worden de nog te nemen besluiten en te volgen

procedures vermeld.

7.2 Genomen besluiten

In deze paragraaf wordt allereerst ingegaa op de relevante planen in het kader van
het waterkeringsbeleid voor dit dijktraject. Het gaat daarbij vooral om planen die
kaderstellend zijn voor het verder ontwikkelen van varianten en alternatieven. In
tabel 7. i wordt een overzicht gegeven van plannen die van belang worden geacht
voor het beschrijven van het beleidskader. Vervolgens worden deze in de daarop
volgende subparagrafen kort toegelicht.

Tabel 7 i. Beleidskader

Rijksbeleid - Toetsing uitgangspunten rivierdijkvcrsterkingcn (Commissie
Boertien)

. Beleidslijn "Ruimte voor de rivier"

. Wet op de waterkering
- Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Extra)
- Nadere Uitwerking Rivierengebied (NUG)
. Structuurschema Groene Ruimte
. Natuurbeleidsplan
. Evaluatienota water
- Oeverte

Provinciaal beleid - Gelders Rivierdijkenplan (GRI)
- Streekplan Provincie Gelderland
- Waterhuishoudingsplan Gelderland

- Provinciaal cultuurhistorie- en monumentenbeleid

Gemeentelijk beleid - Structuur- en bestemmingsplannen gemeente Voorst

- Landschaosbeleidsolan

Overig beleid - Nota beheer en onderhoud van dijken
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Rijksoverheid

Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen (Commissie Boertien)
Er is een aantal deelonderzoeken uitgevoerd met als doel de toetsing van de
uitgangspunten voor de rivierdijkversterkingen. Op basis van het resultaat van deze
onderzoeken heeft de commissie Boertien advies uitgebracht aa de regering (10).
Eén van de conclusies van de Commissie is dat, door een andere
berekeningsmethode, dezelfde veiligheidsnorm van 1/1250 per jaar gehandhfd kan
worden. Dit betekent dat de bijbehorende maatgevende hoogwaterstanden (MH)
kunnen worden verlaagd en de dijken minder hoeven te worden verhoogd. Verder is
de Commissie van mening dat landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische
waarden (de zogenaade LNC-waarden) in de dijkverbeteringsplanen
nadrukkelijker aan bod moeten komen. Dit advies heeft er onder meer toe geleid dat
voor dijkverbeteringsplanen de m.e.r.-procedure doorlopen moet worden.

Beleidslijn 'Ruimte voor de rivier'
De beleidslijn "Ruimte voor de rivier (i i J" is vastgesteld rijksbeleid dat de basis
vormt van het door Rijkswaterstaat te voeren (kwantitatieve) rivierbeheer. De
doelstelling van deze beleidslijn is meer ruimte voor de rivier, de duurzame
bescherming van mens en dier tegen overstroming bij hoogwater en het beperken van
materiële schade.
De rivierbeheerder (Rijkswaterstat) heeft de opdracht de veilige en vrije afvoer van
water, ijs en sediment te waarborgen. Uitgangspunt is dat geen ingrepen worden
toegestaan die de vastgestelde MHW's verhogen. De beleidslijn vormt een
toetsingskader om te beoordelen of activiteiten dan wel ingrepen kunnen
plaatsvinden in het winterbed, en zo ja, onder welke voorwaarden. Voor alle
ingrepen geldt een mitigatie-voorschrift: dat wil zeggen dat de situering en uitvoering
van de ingreep zodanig wordt gekozen dat het (te compenseren) effect op de rivier zo
klein mogelijk is. Voor waterkeringen kan bijvoorbeeld een MHW -verhogende
ingreep wel worden toegestaa, mits tegelijkertijd elders een maatregel wordt
getroffen die de waterstand verlaagd zodat per saldo de MHW gelijk blijft. Met
andere woorden: er dient duurzame rivierbedcompensatie plaats te vinden.

Uiteraard dient een rivierwaartse verlegging van de waterkering door middel van een
belangenafweging te worden gemotiveerd, mede omdat dit een toekomstige
verruiming van het winterbed kan belemmeren.
Voor riviergebonden activiteiten kan een uitzondering worden gemaakt. Behalve
waterkeringen omvat dit begrip onder andere natuur in de uiterwaard en
overslagbedrijven voor zover gekoppeld aan vervoer over een hoofdvaarweg. Voor
andere infrastructurele ingrepen als bijvoorbeeld het bouwen in de uiterwaard of het
aaleggen van een weg geldt deze uitzonderingsregeling in principe niet. Alleen bij
een zwaarwegend maatschappelijk belang kunnen dergelijke ingrepen worden
toegestaan.
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Wet op de waterkering
De Wet op de waterkering is begin 1996 van kracht geworden. In de wet worden de
verantwoordelijkheden voor het beheer, onderhoud en de beoordeling van de
veiligheid van de primaire waterkeringen vastgelegd.

Voor elk dijkringgebied is de veiligheidsnorm nader aagegeven als de gemiddelde
overschrijdingskans per jaar, van de Maatgevende Hoogwaterstand, waarop de
primaire waterkering moet zijn berekend. Voor het dijkvak Marsstraat - 't Schol
bedraagt deze overschrijdingskans 1/1250 per jaar.

De aanleg van en wijzigingen aa een primaire waterkering moet worden uitgevoerd
conform een door de beheerder vastgesteld en door gedeputeerde staten goedgekeurd
plan. Het plan bevat de te treffen maatregelen in verband met de aaeg of wijziging
van een primaire waterkering. In de toelichting van het plan moet worden
aagegeven welke gevolgen de uitvoering van het plan heeft. Tevens moet worden
aangegeven op welke wijze met de betrokken belangen, waaronder die van
landschap, natuur, cultuurhistorie, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
overeenkomstig de aabevelingen van de Commissie Boertien rekening is gehouden.

Door de Commissie Boertien is aangegeven dat er wettelijke maatregelen dienen te
worden getroffen waardoor de waterkeringswerken uiterlijk in 2000 kunnen zijn
gerealiseerd. Voor de diverse dijkversterkingstrajecten is een tijdsschema opgesteld.
Het tijdschema voor het dijkvak Marsstraat - 't Schol is weergegeven in figuur 7.1

Vierde Nota over de Ruimtelijk Ordening (Extra)
Het ruimtelijk beleid is verwoord in de Vierde Nota over de Ruimtelijk Ordening
(Extra) (27) In de beleidskeuze voor de uiterwaarden en binnendijkse gronden in het
oosten van Nederland ligt het accent op natuurontwikkeling en bevordering van
recreatieve voorzieningen, in combinatie met aanpassing van de landbouwstructuur.

Nadere uitwerking rivierengebied (NURG)
In het plan Nadere uitwerking rivierengebied (NURG) (28) is het
ontwikkelingsperspectief voor de grote rivieren, zoals geformuleerd in de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening, geconcretiseerd voor een aatal functies c.q.
thema's. In het rivierengebied krijgen natuurontwikkeling, recreatie en transport
extra aandacht.

Een van de projecten in het plan NURG heeft mede betrekking op het dijkvak
Marsstraat - 't SchoL. In het project "Hanzesteden langs de IJssel" worden de
historische en actuele kwaliteiten van de Hanzesteden benadrukt als
aankopingspunt voor stedelijk-recreatieve activiteiten. In het tussenliggende gebied
ligt het accent op de kwaliteiten van natuur en landschap en de daarop gerichte
recreatie.

Structuurschema Groene Ruimte
In het Structuurschema Groene Ruimte (33) zijn de uiterwaarden van de grote
rivieren aangewezen als kerngebieden of natuurontwikkelingsgebieden als onderdeel
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In kerngebieden geldt het
compensatiebeginsel, dat wil zeggen dat als bepaalde waarden (natuur, bos en/of
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recreatie) verloren gaan of worden aagetast, er in elk geval nitigerende en/of
compenserende maatregelen moeten worden getroffen. Er mag netto geen verlies aa
waarden optreden als gevolg van ruimtelijke ingrepen. Verder is het beleid gericht op
recreatie, de uiterwaarden worden aageduid als een recreatief-toeristisch gebied en
een waterrecreatiegebied met oeverzone.

Natuurbeleidsplan
Het Natuurbeleidsplan (9) kent aa de rivierdijken een belangrijke functie toe als
ecologische verbindingszone. Het gaat hierbij vooral om de stroomdalgraslanden die
voorkomen op dijken en stroomruggen.

Evaluatienota Water
De Evaluatienota Water (32) is een vervolg en een aavulling op de Derde Nota
Waterhuishouding. Gewezen wordt op het belang van een uitgewerkt samenbangend
beeld voor de rivier als geheel, teneinde een evenwichtig opgebouwd, duurzaa
riviersysteem te realiseren en kleinschalige versnipperig tegen te gaa. Verder
wordt voor oeverzones en buitendijkse gebieden een meer natuurlijk oeverbeheer
voorgestaan.

Sinds de Derde Nota waterhuishouding zijn de normen voor de
water(bodem)kwaliteit herzien. In de Evaluatienota zijn de herziene normen
weergegeven. Deze normen vormen de basis voor de beoordeling van de kwaliteit
van specie en klei. Indien bij dijkversterkingswerkzaarneden ter plaatse van het
dijktraject Marsstraat - 't Schol grond/specie vrijkomt dan moet de
milieuhygiënische kwaliteit getoetst worden aan de normen uit de Evaluatienota
Water. Voor het toepassen van verontreinigde grond/specie zal een onderzoek naar
de uitloogbaarheid van de verontreinigingen moeten worden uitgevoerd.

Oeverture
Rijkswaterstaat wil in het kader van het plan Oevertre (22) de oevers van onder
andere de IJssel natuurlijker gaa inrichten. Voor de oevers in het studiegebied is het

doel type 'Wilg' van toepassing, waarin de ontwikeling van een zachthoutzone
centraal staat, met wilg en zwarte populier als belangrijkste boomsoorten. Dit zal
worden gerealiseerd door het verwijderen van oeververharding en het niet toestaan
van vee in de directe oeverstrook.

Provinciaal beleid

Gelders Rivierdijkenplan (GRIP)
De provincie Gelderland hanteert het Gelders Rivierdijkenplan (GRIP) (14) als
uitgangspunt bij de uitvoering van haar taken op het gebied van dijkverbetering en -
beheer. Voor de verbetering van het dijkvak Marsstraat - 't Schol betekent dit:

het handhaven van de smalle kruin met matige ontsluitingsfunctie;
verkeerstoename voorkomen;
afhankelijk van plaatselijke situatie meidoornagen op dijkkruin handhaven c.q.
aanbrengen;
stroomdalflora terugbrengen door aangepast dijkbeheer;
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erven en opritten en plaatselijk de binnen voet van de dijk gebruiken als
aankopingspunt voor beplanting;
natuurontwikkeling bij zandwinplassen bezien in relatie tot dijk;

- strangen gebruiken als aankopingspunt voor ontwikkeling van natte structuren.

Streekplan Provincie Gelderland (1996)

Het beleid in het Streekplan Provincie Gelderland (3) is gericht op het beschermen
van het achter de rivierbandijken liggende gebied tegen hoge waterstanden van de
rivieren, zodanig dat de negatieve gevolgen van verbeteringswerken aa
waterkeringen voor natuur, landschap en landbouw aa beide zijden van de dijk
zoveel mogelijk beperkt worden.

BeheersdoelsteUingen hierbij zijn ondermeer:
- behoud en ontwikkeling van landschapselementen en botanische waarden op

graslanden;
buffering voor de nabijgelegen natuurterreinen;
behoud en ontwikkeling van weidevogelpopulaties.

Waterhuishoudingsplan Gelderland (1996)
In het Waterhuishoudingsplan (31) wordt ingegaa op het waterhuishoudkndig
systeem in Gelderland en de aanspraken daarop van uit de samenleving. In de
uiterwaarden langs het dijkvak Marsstraat - 't Schol zijn in dit kader 'concentratie
natte natuur' aangegeven. Aan de uiterwaarden is als functie toegekend "water voor
landbouw en niet-kwelafhanelijke natuur'. De toegekende functies zijn
ondergeschikt aan de functie voor waterberging en -afvoer bij hoge rivierstanden.

Gemeentelijk beleid

In de Structuur- en bestemmingsplannen van de gemeente Voorst, alsmede het
gemeentelijk landschapsbeleidsplan is geen relevante informatie opgenomen, die
bepalend is geweest voor de keuze van varianten.

Overig beleid

Beheer en onderhoud van dijken
In de Nota 'Beheer en onderhoud van dijken' (17) is aagegeven dat het Waterschap
in het kader van de dijkverbetering de dijken binnen haar beheersgebied in eigendom
zal verwerven. Deze zijn nu veelal nog in eigendom van particulieren. Het
Waterschap stelt dat het beheer ten aanzien van het dijklichaa in eerste plaats
gericht dient te zijn op een optimale vervlling van de functie als waterkering.
Daarbij dient echter rekening te worden gehouden met het behoud van specifieke
waarden van waterstaatswerken, met landbouwkundige en recreatieve belangen en
met natu urbeheer.
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Ten aanien van het beheer van nog te verbeteren dijklichamen en reeds verbeterde
dijklichamen waarvan de beheersvorm nog niet is vastgesteld, zijn de volgende
keuzemogelijkheden door het Waterschap Veluwe in de nota aangegeven:
i. een beheersvorm gericht op agrarisch medegebruik. Dit geldt voor de reeds

verbeterde dijkvakken van vóór 1985;
2. een beheersvorm voor de overige dijkvaken mede gericht op de instandhouding

c.q. verbetering van de landschappelijke en natuurtechnische waarden.
Bij beide mogelijkheden moet het waterbouwkundig belang zijn gewaarborgd.

Besluitvorming

Algemeen

Op grond van de Wet Milieubeheer (Wm) en het daarop steunende Besluit milieu-
effectrapportage (i 1 is voor het verbeteren van een rivierdijk, het doorlopen van de
m.e.r.-procedure verplicht. M.e.r.-plichtig is de goedkeuring op grond van artikel 7
van de Wet op de Waterkering van het plan voor verandering van een dijk. Ter
onderbouwing van dit besluit dient een (Projectnota/)MER te worden opgesteld.

Bij de dijkverbeteringsprocedure en de milieu-effectrapportage voor het traject
Marsstraat - 't Schol zijn verschilende partijen betrokken, ieder met een eigen
belang en invalshoek. Hieronder zijn zij kort weergegeven:

Als iniriariefiiemer (m) treedt op:
Waterschap Veluwe
Postbus 9030
7300 EN APELDOORN

Het te nemen m.e.r. plichtig besluit is de goedkeuring van het definitief
dijkverbeteringsplan. Dit besluit wordt genomen door het bevoegd gezag, zijnde:

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX ARM

De procedure rond de besluitvorming is er op gericht dat het bevoegd gezag een
besluit kan nemen op basis van een zorgvuldige af.veging van de effecten van de
alternatieven. Inspraak en advisering spelen daarbij een grote roL.

Procedure

Voor de dijkverbetering traject Marsstraat - 't Schol zal een m.e.r.-procedure
worden doorlopen, die is gekoppeld aa de procedure voor dijkverbetering. In figuur
7. i is deze procedure weergegeven.
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Figuur 7.1: Procedure voor verbetering dijktraject Marsstraat - 't Schol

De procedure kent een indeling in fasen die hieronder kort worden toegelicht. De
eerste twee fasen van de procedure zijn reeds doorlopen, maar worden hier voor het
overzicht van de gehele procedure toch nog afzonderlijk beschreven.

Fase 1. Voorfase

Als eerste stap in de procedure is het voornemen door het Waterschap Veluwe aa
het bevoegd gezag bekendgemaa en gepresenteerd in de vorm van een startnotitie.
Tevens is een breed samengestelde Adviesgroep geformeerd (zie paragraaf 1.2). De
Adviesgroep is intensief betrokken bij het proces van het opstellen van deze
Startnotitie en de Projectnota/MER. De Adviesgroep adviseert het Waterschap bij
alle belangrijke beslispunten. Hun adviezen worden daarnaast in overweging
genomen door Gedeputeerde Staten bij de beoordeling van de Startnotitie, het
opstellen van de richtlijnen, het beoordelen van de ProjectnotalER en de
besluitvorming in het kader van Artikel 7 van de Wet op de waterkering.

Fase 2. Vooroverleg

De startnotitie m.e.r. dijkverbetering traject Marsstraat - 't Schol is 16 juni 1997
gepubliceerd (34). Het bevoegd gezag heeft vervolgens het voornemen publiekelijk
bekend gemaakt en de startnotitie gedurende één maand ter inzage gelegd van 14
augustus tot en met 10 september. De startnotitie is tevens aan de wettelijke
adviseurs gezonden, Inspecteur Milieuhygiëne en Directeur Landbouw, natuur en
openluchtrecreatie en aa de Commissie voor de milieu-effectrapportage. Op 28
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augustus 1997 is een openbare hoorzitting gehouden over de startnotitie. Een ieder is
in de gelegenheid gesteld schriftelijke opmerkingen in te dienen bij het bevoegd
gezag. Aan de hand van de startotitie en de ingekomen opmerkingen heeft de
Commissie voor de m.e.r. op 24 september 1997 het bevoegd gezag geadviseerd
over de richtlijnen voor de inhoud van het op te stellen MER. Mede op basis van de
ingekomen adviezen en overleg met het Waterschap en de Adviesgroep, hebben
Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 1997 de richtlijnen vastgesteld

(29). De ProjectnotalER dijkverbetering traject Marsstraat - 't Schol is aa de
hand van deze richtlijnen opgesteld.

Fase 3. Opstellen Projectnota/MER

Het Waterschap stelt vervolgens in samenwerking met de adviesgroep de Projectnota
op, waarvan een MER onderdeel uitmaa. Hierin worden op een zo objectief
mogelijke wijze de (milieu)gevolgen van de mogelijke varianten en alternatieven voor
de dijkverbetering in beeld gebracht. Er wordt verder inzicht verschaft in de
problematiek en de mate waarin de varianten en alternatieven bijdragen aa de
oplossing van de problematiek.
In overleg met de adviesgroep maa het Waterschap vervolgens een gemotiveerde
keuze uit de alternatieven en legt deze keuze vast in een concept-dijkverbeteringsplan

(definitief plan). De adviesgroep brengt een advies uit over dit concept-
dijkverbeteringsplan. Het Waterschap dient de ProjectnotalER tezamen met het
concept-dijkverbeteringsplan in bij het bevoegd gezag.

Fase 4. Beoordeling aanvaardbaarheid

De ProjectnotalER dijkverbetering Marsstraat - 't Schol moet vervolgens door het
bevoegd gezag aanvaardbaar worden bevonden. Waneer de ProjectnotalER
aanvaardbaar is, wordt de Projectnota/MER tezamen met het concept-
dijkverbeteringsplan ter inzage gelegd en aa de wettelijke adviseurs en de

Commissie voor de m.e.r. gezonden.

Fase 5. Inspraak en toetsing
In deze fase is er opnieuw gelegenheid tot inspreken. De gemaakte opmerkingen
kunnen worden toegelicht tijdens een hoorzitting die wordt georganiseerd door de
provincie Gelderland. De Commissie m.e.. toetst het MER op volledigheid en
juistheid, mede aa de hand van de inspraareacties, en adviseert het bevoegd gezag
hierover. Op basis van de adviezen en de resultaten van de inspraak past het
Waterschap eventueel, in overleg met de adviesgroep, indien nodig het ontwerp-
dijkverbeteringsplan aan. De adviesgroep brengt advies uit over het dan nieuwe
ontwerp-dijkverbeteringsplan, waarna het Waterschap een defiitief

vaststellingsbesluit neemt. Het Waterschap dient vervolgens een defiitief verzoek
tot goedkeuring van het dijkverbeteringsplan Marsstraat - 't Schol volgens artikel 7
van de Wet op de Waterkering in bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Hierbij
worden het definitieve dijkverbeteringsplan, de ProjectnotalER, eventuele
vergunning-aanvragen en het advies van de adviesgroep gevoegd.

Fase 6. Besluitvorming

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland beoordelen het
dijkverbeteringsplan op basis van de ProjectnotalER, het GRIP, het provinciaal
milieubeleidsplan en het streekplan. Indien het dijkverbeteringsplan wordt
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goedgekeurd, wordt het besluit tot goedkeuring gepubliceerd. Tegen deze
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en tegen het vaststellingsbesluit van het
Waterschap kan door alle belanghebbenden beroep worden aagetekend bij de Rad
van State.
Voordat kan worden begonnen met de uitvoering van de dijkverbeterig moeten de
nodige gronden zijn verworven en moet het ruimtelijke ordenigspad doorlopen zijn

(aapassing besternngsplan of artikel 19 WRO-procedure). Ook deze procedures

zijn in de Wet op de Waterkering afgestemd op onder andere de m.e.r.-procedure.

Fase 7. Uitvoering en evaluatie
De laatste fase betreft de uitvoering van de dijkverbetering (bestekfase,
aanbesteding, uitvoering). Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de afstemmg
van de verschilende onderdelen tijdens de uitvoering. De provincie Gelderland
controleert het verdere verloop op hoofdlijnen. Op een nader te bepalen tijdschip
nadat het besluit is genomen, moet de provincie Gelderland als bevoegd de feitelijk
optredende effecten van de activiteit vergelijken met de in de MER voorspelde
effecten. Hiervoor is tijdens de besluitvorming reeds een evaluatieprogramma
opgesteld. Het evaluatieverslag zal ter inzage worden gelegd.
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8 Leemten in kennis en evaluatie

8.1 Algemeen

Bij het opstellen van de ProjectnotalER zijn nauwelijks leemten in kennis
geconstateerd. In paragraaf 8.2 wordt ingegaa op de leemten in kennis per aspect.
De aard en beperkte omvang van de leemten in kennis staa een goed oordeel over de
positieve en negatieve effecten van de varianten en alternatieven voor verbetering
van het dijktraject Marsstraat-'t Schol niet in de weg. De beschikbare informatie
was voor alle aspecten ruim voldoende voor het zichtbaar maken van de verschilen
tussen varianten en alternatieven en het bereiken van het gestelde doel: het in het
licht van LNC-waarden en functies selecteren van optimale oplossingen voor het
veilig maken van de dijk tussen Marsstraat-'t Schol:

Bij het op te stellen evaluatie-programma is het echter van belang rekening te houden
met de geconstateerde leemten. In paragraaf 8.3 wordt een aanzet voor een dergelijk
evaluatieprograma gepresenteerd.

8.2 Leemten in kennis per thema

De beschrijving van de bestaande situatie in het onderzoeksgebied heeft
plaatsgevonden met behulp van recent verzamelde gegevens. De gegevens zijn waar
nodig in het veld verzameld. Voor de overige aspecten zijn de beschrijvingen
gebaseerd op recente literatuur. Gezien de grote actualiteitswaarde van de gebruikte
gegevens, sluiten de beschrijving van het studiegebied en de daarop gebaseerde
effectbeschrijving goed aan op de actuele situatie in het gebied.

Voor alle aspecten geldt dat de realisering van vastgestelde beleidsplannen als
uitgangspunt is genomen. In hoeverre en in welke vorm de vastgestelde planen ook
echt gerealiseerd worden, is uiteraard nog onzeker.

Landschap
Er zijn geen belangrijke leemten in kenns ten aazien van het aspect landschap. De
informatie over de visueel-ruimtelijke aspecten van het landschap kon in het kader
van de Projectnota/MER op eenvoudige en volledige wijze in het veld verzameld
worden.

Natuur
Aan de hand van veldonderzoek is informatie verkregen over de waarden van de
dijktaluds en over de waarden van de natuur buiten de dijken. Er zijn geen
belangrijke leemten in kennis geconstateerd. Met behulp van de beschikbare
gegevens is het goed mogelijk de te verwachten effecten te beschrijven.
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Cultuu rhis torie
Voor het aspect cultuurhistorie zijn geen leemten in kennis geconstateerd. De
aanwezige elementen en patronen zijn in het veld goed herkenbaar en het is niet te
verwachten dat in de zone waar fysieke ingrepen in het kader van de dijkverbeterig
zullen worden uitgevoerd, belangrijke cultuurhistorische waarden niet in kaart
zouden zijn gebracht.

Overige aspecten

Voor de overige aspecten zijn geen belangrijke leemten in kennis aanwezig. Met
behulp van de beschikbare gegevens is het goed mogelijk de te verwachten effecten
te beschrijven.

Evaluatieprogramma

Doel

In deze paragraaf wordt een aanzet gegeven voor het opstellen van een
evaluatieprogramma. Het evaluatieprogramma zal in een later stadium door het
bevoegd gezag worden opgesteld en heeft een drieledig doel:

1. Voorgaande studie naar vastgestelde leemten in kennis en informatie
Bij de beschrijving van de bestaade toestand, de autonome ontwikkeling en de
optredende effecten is een beperkt aantal leemten in kennis en informatie naar voren
gekomen. Het effect van deze leemten op de kwaliteit van de besluitvorming wordt
zeer klein geacht. Desondans is het belangrijk dat gegevens die in de toekomst
beschikbaar komen, worden gebruikt om de effecten van de verbetering van het
dijkvak Marsstraat-'t Schol te evalueren, en op basis hiervan eventuele aanvullende
maatregelen te nemen.

2. Toetsing van de voorspelde effecten aan de daadwerkelijk optredende effecten

De daadwerkelijk optredende effecten kunnen anders blijken te zijn dan in de
ProjectnotalER is omschreven, bijvoorbeeld doordat:
- de gehanteerde effectvoorspellingsmethoden tekort schieten;
- bepaalde effecten niet werden voorzien;
- er elders onvoorziene, maar invloedrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Het evaluatieprogramma strekt mede ten doel om de in dit rapport weergegeven
effectvoorspellingen te toetsen aa de daadwerkelijk optredende effecten. Op basis
van de hieruit te verkrijgen inzichten kan niet alleen meer zekerheid ontstaan over de
in de verdere toekomst optredende effecten, maar kunnen bovendien de hieruit
verkregen inzichten toegepast worden in toekomstige vergelijkbare projecten.
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3. Bepaling van de noodzaak tot het treffen van aanvullende mitigerende en
compenserende maatregelen en de toetsing van de noodzaak van deze
maatregelen.

Het evaluatieprograna heeft ook tot doel de noodzaa te bepalen tot aanvullend te
nemen mitigerende en compenserende maatregelen, op basis van het verkregen
inzicht in de betrouwbaarheid van de opgestelde effectvoorspellingen. In een later
stadium zal de effectiviteit van deze aanvullende maatregelen wederom getoetst
moeten worden.

Aanzet evaluatieprogramma

Een eerste aanzet tot het evaluatieprograna kan de volgende onderdelen bevatten:
een beoordeling van de erosie-gevoeligheid van de afdeklaag en het eventueel
optreden van piping tijdens hoogwater-perioden;

een beoordeling van de ontwikkeling van de landschappelijke structuur
binnendijks, onder meer bij de aanbennngen
het monitoren van de vegetatie- en fauna-ontwikkeling op het binnen- en
buitentalud in relatie tot het gevoerde beheer;

De onderdelen van het evaluatieprograna dienen over perioden met verschilende
lengte en met verschilende frequenties uitgevoerd te worden. Een beoordeling van de
erosiegevoeligheid van het talud en eventuele piping, en de ecologische monitoring
kunnen direct na afronding van de uitvoeringswerkzaamheden gestart worden. Voor
de dijktechnische beoordeling is men hierbij afhanelijk van het optreden van
hoogwatersituaties. Een ecologische monitoring dient bij voorkeur direct na
afronding van de werkzaamheden uitgevoerd te worden, om de eerste stadia van de
vegetatie-ontwikkeling goed in beeld te kunnen brengen. De ontwikeling van
stroomdalvegetaties zal vervolgens in een periode van 5 tot i 0 jaar plaatsvinden.
Deze ontwikkeling dient jaarlijks of tweejaarlijks gevolgd te worden. De beoordeling
van de landschappelijke ontwikkeling kan pas na meerdere jaren plaatsvinden, gezien
de lange ontwikkelingstijd. Een frequentie van i maal per 5 jaar is hiervoor
voldoende.
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33. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Structuurschema Groene

Ruimte, 1992.

34. Waterschap VeluwelHeidemij Advies, Startnotitie m.e.r. verbetering
Marsstraat 't Schol dp 304,5-349,5, juni 1997.

Kaarten

1. Divers kaartmateriaal, zowel historisch als recent, waaronder: ROBAS (1989),

2. Historische Atlas Gelderland. Chromotopografische Kaart des Rijks. Schaal
1:25.000. Den IIp
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Begrippen en afkortingen

Aaiiieghoogte de hoogte van de krin, onmiddellijk na voltooiing van de dijkverbetering

Achierland het gebied dat binnen een dijkring ligt en dat door de dijkrng wordt beschermd tegen
overstroming

Adviesgroep adviseert de initiatiefnemer over het dijkverbeterigsproject en bestaat uit

vertegenwoordigers van belangenorganisaties en overheden

Autonome oiitwikkeling de ontwikkeling van het milieu en andere factoren als de voorgenomen activiteit niet
\vordt uitgevoerd; het betreft alleen díe ontwikkelingen die baiiinen \vorden afgeleid uit
vastgesteld beleid

Bandijk rivierdijk die het winterbed, inclusief de uitel\vaarden omvat

Bevoegd gezag de overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige besluit te nemen en die de
m.e.r.-procedure organiseert; wordt afgekort met BG

EG bevoegd gezag

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

Broek laag en drassig land

Buiten (-dijks, -teen) aan de kant van de rivier

Commissie m.e.r. onaf11ankelijke conunissie die het bevoegd gezag adviseert over de richtlijnen voor de

iiulOud van het tvR en de beoordeling van de kwaliteit van het !vR

Compensatie zie: ri vierkundige compensatie

Compenserende
nwatregelen

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

Damwand \vand van betOlmen of ijzeren platen die als waterkering dient (kan in een bestaand
grondlichaam worden geplaatst)

Dijkbasis de onderkant van de dijk

Dijkprofìel doorsnede van de (opbouw van) dijk

DijktafelJioogte de minimaal toelaatbaar geachte kriIÙoogte, opgenomen in de zogenaamde dijktafeis

Ecosysteem de sameIÙang en interacties tussen levende elementen onderling en russen levende en
niet-levende elementen in een bepaalde biotoop (bijvoorbeeld een moeras of grasland)

Enk bouwland

Erosie bedoeld is de afslijting door de invloed van het rivierwater op het dijklichaam

Es relatief zeldzaam landschapstype, van oorsprong open bouwlandcomplexen rondom
dorpen of gehuchten

Fal/ua dieren

Flora planten

ARCADIS



LNC-waarden

Geonlmfologie

Golfoploop

IN

Initiatiefiiemer

Inklinking

bipassingsgebied

Invloedsgebied

Kerende hoogte

Knelpunt

Kolk

Krimp

Kriin

Kwel

Alaatgeveiide
afvoer

Afaatgevellde
hoogwaterstand r:\IHH)

.Hacroswbi liteit

Aleander

Aleest milieuvriendelijk
alienwtief (.\ßL4)

MER

nI.e.r.

AIicrostabilteit

AIitigereiide maatregelen

X-i
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landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden

de vorm en strctuur van het aardoppervlak; hiertoe behoren ook het landschapsrelief en

restanten van oude rivierlopen

de hoogte boven de maatgevende hoogwaterstand tot waar een tegen het dijktalud
oplopende golf reikt.

initiatiefnemer

rechtspersoon die de m.e.r.-plichtige activiteit wil ondernemen; wordt afgekort met W

daling van het grondoppervlak door een volureverk1eining van grondlagen

gebied buiten. en binnendijks \\'aardoor de zoekrimte naar oplossingen wordt begrensd

gebied dat de reikwijdte van een effect behelst

verschil tussen M(aatgevend) H(oog) W(ater) en de gemiddelde hoogte van het
binnendijks maaiveld in een bepaald dwarsprofiel

plaatsen waar LNC-waarden ofbebou\\'ing aanwezig zijn die bij uit te voeren
dijkverbetering in het gedrang kunnen komen; (vragen om uitgekiend ontwerp)

bij doorbraak van een dijk gevormde waterpartij

relatieve vennindering van het volume van de grond verooizak1: door uitdroging

het bovenste vlakke gedeelte van een dijk

het aan de oppervlakte treden van (rivier)water ter plaatse van het binnendijks talud van
de dijk of in het achterland, dat direct aan de dijk grenst

de afvoer van water (in m3ls) door de rivier gemeten in de Rijn bij Lobith die
eens in een bepaald aantal jaar voorkomt; dit is in het bovenrivierengebied de afvoer die
eens in de 1250 jaar wordt overschreden

wordt gebaseerd op de maatgevende afvoer; afgekort :M

stabiliteit tegen afschuiven van grote delen van een grondlichaam langs rechte of
gebogen glijvlakken

natuurlijke kronkeling van de loop van de rivier

verplicht onderdeel :MR; hieri staan de best beschikbare mogelijkheden
beschreven om milieu.aantasting te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken;

milieu-effectrapport, het document

mileu-effectrapportge, de procedure

uitspoelen van gronddeeltjes als gevolg van uittedend water uit het binentalud;

verzachtende, effectbeperkende maatregelen

NonnaaI Amsterdams Peil



Oeverw"l

Overslagen'ten'unt

Piping

ProjeCf1lOta/A-fER

Rivierd"vnamiek

Riiiierkiiiidige compensatie

Ruimtelijke J,-wa/iteit

Sculptuur van de dijk

Specie

SWrtnotifie

Strwig

Studiegebied

T.4W

Uitgekiend o11weipen

f'Ïsie op hoofdlijnen

Voorland

Waakhoogte

Wiel

Winterbed

Zeffùig
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rug, gevonnd door sedimentatie door de rivier langs zijn bedding; oeverwallen bestaan
vooral uit tamelijk grof materiaal

de hoeveelheid over de dijk slaand water die wordt toegestaan, uitgedrkt in liters per
seconde per strekkende meter waterkering

het bij hoog water onder de dijk doorstromen van water, met een zodanige
stroomsnelheid dat gronddeeitjes worden meegenomen, waardoor zich onder de dijk
holle ruimten (pipes) kuen ontwielen die tot stabiliteitsverlies van de dijk liaiiien
leiden

rapport waarin milieu- èn andere aspecten, zoals dijkonnverp, geotechniek, kosten en
beheer, van dijkverbeteringsaltematieven integraal worden behandeld

breed begrip, omvat aspecten als overstromingsd)namiek (overstromingsduur,
waterstandsschonunelingen) en erosie- en sedinientatie patronen

maatregelen oin het afvoerend vennogen van het winterbed op peil te houden

beoordelingscriterium voor plantoetsing, door de Conuissie Boertien gedefinieerd als:
de samenhang tussen aspecten die het gebruik, de schoonheid en de duurzaamheid van
het landschap betreffen

dit is de vomi van het dwarsprofiel van de dijk

in dit kader wordt hierniee "grondstot' of "de door graven verkregen grond" bedoeld

eerste stap in de m,e,r.-procedure, waarniee de voorgenomen activiteit wordt
bekendgemaakt en de inilieu-effecten globaal worden aangeduid

dode rivierarm in het \\'Iterbed

het gebied rond het dijkvak

Technische Adviesconunissie voor de Waterkeringen, ingesteld door het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat

doordachte methoden van ontwerpen waardoor bestaande waarden volledig of zoveel
mogelijk gespaard blijven, door het gebruiken van speciale constructies zoals
kwelschennen; wordt voornamelijk toegepast op knelpunten

typeert op basis van een globale analyse de huidige en gewenste ruimtelijke kwaliteit
van de dijk in samenhang met zijn omgeving

deel van de uiterwaard

veiligheidsmarge tussen de krinhoogte van een dijk en de (maatgevende)
hoogwaterstand ter voorkoming van ernstige golfoverslag, ter compensatie van
onzekerheden in de berekening van de (maatgevende) hoogwaterstand en het
begaanbaar houden van dijk; voor de waakhoogte wordt een miale waarde van 0,5 m
aangehouden

bij doorbraak van dijk gevonnde waterpartij

gedeelte tussen de \\'interdijken aan weerszijde van een rivier

bodemdaling als gevolg van inklinking, krimp, verlaging grondwaterstand of een
aangebrachte ophoging
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Bijlage 1 Overzichtskaart dijkvak Marsstraat-'t Schol
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Bijlage 2 Kruinhoogtetabel
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Kruinhoogtetabel
In onderstaade tabel zijn voor het geldende MH (' 1993') en het herberekende
MHW (' 1995') de ontwerphoogten en de tekorten/overhoogten gegeven.

MHW (15.000 mJ, 1993) MH (16.050 mJ, 1995)
dp bestaande MHW ontwerphoogte tekort MHW ontwerphoogte tekort

rnhoogte
Im+NAPI (m+NAPI (mI (m+NAPI Im+NAPl (mi

m+NAPI

305 9.40 8.05 8.86 -0.54 8.20 9.01 -0.39

306 9.45 8.05 8.86 -0.59 8.20 9.01 -0.44

307 9.90 8.05 8.83 -1.07 8.20 8.98 -0.92

308 10.30 8.05 8.84 -1.46 8.20 8.99 -Ui
309 10.00 8.05 8.84 -1.6 8.20 8.99 -1.01

310 9.70 8.05 8.85 -0.85 8.20 9.00 -0.70

3 I I 9.80 8.00 8.81 -0.99 8.15 8.96 -0.84

312 9.90 8.00 8.8 I -1.09 8.15 8.96 -0.94

313 9.85 8.00 8.80 -1.05 8.15 8.95 -0.90

314 9.85 8.00 8.89 -0.96 8.15 9.04 -0.81

315 9.50 8.00 8.86 -0.64 8.15 9.01 -0.49

316 9.20 8.00 8.76 -0.44 8.15 8.91 -0.29

3 17 9. 17 7.95 8.71 -0.46 8.15 8.91 -0.26

318 9.12 7.95 8.81 -0.31 8.15 9.01 -0.1 i

319 8.91 7.95 8.87 -0.04 8.15 9.07 0.16
320 8.79 7.95 8.70 -0.09 8.15 8.90 O. I I

321 9.03 7.90 8.63 -0.40 8.15 8.88 -0.15

322 9.05 7.90 8.55 -0.50 8.10 8.75 -0.30

323 8.82 7.90 8.63 -0.19 8.10 8.83 0.01
323+50 8.16 7.90 8.61 0.45 8.10 8.81 0.65

324 8.68 7.90 8.61 -0.07 8.10 8.81 0.13
325 8.95 7.90 8.55 -0.40 8.10 8.75 -0.20

1326 9.04 7.90 8.60 -0.44 8.10 8.80 -0.24

327 9.03 7.90 8.40 -0.63 8.10 8.60 -0.43

328 8.80 7.90 8.40 -0.40 8.10 8.60 -0.20

329 8.85 7.90 8.50 -0.35 8.10 8.70 -0.15

330 8.65 7.90 8.40 -0.25 8.10 8.60 -0.05

33 I 8.75 7.90 8.50 -0.25 8.10 8.70 -0.05

332 8.90 7.85 8.53 -0.37 8.05 8.73 -0.17

333 8.90 7.85 8.5 I -0.39 8.05 8.71 -0.19

334 8.90 7.85 8.5 I -0.39 8.05 8.71 -0.19

335 8.90 7.85 8.53 -0.37 8.05 8.73 ...17

336 8.95 7.85 8.51 -0.44 8.05 8.71 -0.24

337 9.00 7.85 8.50 -0.50 8.05 8.70 -0.30

338 9.10 7.85 8.53 -0.57 8.05 8.73 -0.37

339 9.10 7.85 8.54 -0.56 8.05 8.74 -0.36

J Zeer lokaal komen gedeelten voor die tussen twee dijkpalen in liggen en te laag zijn,

zoals dp 326,3-327
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Kruinhoortetabel (vervoIQ)

340 9.10 7.85 8.55 -0.55 8.05 8.75 -0.35

341 9.10 7.85 8.49 -0.61 8.05 8.69 -0.41

342 9.10 7.85 8.54 -0.56 8.05 8.74 -0.36

343 9.15 7.85 8.55 -0.60 8.05 8.75 -0.40

344 9.15 7.85 8.57 -0.58 8.05 8.77 -0.38

345 9.15 7.85 8.56 -0.59 8.05 8.76 -0.39

346 9.15 7.85 8.56 -0.59 8.05 8.76 -0.39

347 9.10 7.85 8.54 -0.56 8.05 8.74 -0.36

348 9.05 7.85 8.56 -0.49 8.05 8.76 -0.29

349 9.15 7.85 8.60 -0.55 8.05 8.80 -0.35

350 9.10 7.85 8.55 -0.55 8.05 8.75 -0.35

35 I 9.10 7.80 8.46 -0.64 8.00 8.66 -0.44

I .

,

i

I

i
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Bijlage 3 Overzichtstabel huidige situatie LNC
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Huidige situatie LNC

Landschap

Lokaal en dijkniveau
Tb I B3 I H 'd I d ha e UI iige situatie an sc aD

criterium dp Omschriving
contrast 304-308 biiinendijks grasland -

builendijks kolken
308-310 biiuendijks bos - buitendijks

open arasland
310-314 binendijks bebouwing op

enige afstand en tuinen -
buitendijks kolken

314-329 biriendijks bebouwing -

buitendijks grasland

samenhang 304-308 dijk - kolken
308-310 dijk - bos
310-314 dijk - kolken
320-32 i dijk - oude kern
327 diik - bebouwig

variatie 304,5,306,308 eiken in de dijk
306,307,31 1,313, kolken
327 bebouwio

sculptuur 304-329 sterk kronkelende di jk
304-318 smal, steil en hOOG dijkje

318-322 flauwe lage dijk
322-329 smal, steil en hoog dijkje
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Natuur

Dijkniveau
Tb I B3 I H 'd .t ta e UI iige SI ua ie na uur
dijktraject waardering beschrijving vegetatie

(dp) vecretatie

taludl'ee:etaties binnendiiks
305 - 308 I Glanshavervegetaties met kenmerken van de Klasse der zandige droge

graslanden en het Verbond der droge kalkgraslanden; soorten o.a.
Knolboterbloem, St.-Janskrid, Kniisdistel, Geel walstro, Kattedoorn en
Kleine bevernel

309 - 310,5 1 Goed ontwikkelde Glanshavervegetatie; soorten o.a. Knolboterbloem,
Krisdistel, Geel walstro en Kleine bevernel

310,5 - 312,5 II Goed ontwkkelde Glanshavervegetatie; soorten o.a. Knolboterbloem, Geel
walstro, Kleine bevernel, Zilverhaver, Echte karwj, Kattedoorn

314-315,5 1 Goed ontwikkelde Glanshavervegetatie; soorten o.a. Knolboterbloem en
Krisdistel

317-318,5 I Glanshavervegetaties met kelUuerken van de Klasse der zandige droge

graslanden en het Verbond der droge kalkgraslanden; soorten o.a.
Knolboterbloem, Krisdistel, Geel walstro, Kattedoorn, Sikkelklaver, Echte
karwij en Kleine bevernel

327 - 328 1 Goed ontwikkelde Glanshavervegetatie; soorten o.a. Kleine bevernel, Geel
walstro en Knolboterbloem

taludngetaties buitendijks
304 - 306 II Goed ontwikkelde Glanshavervegetatie; soorten o.a. Geel walstro,

Knolboterbloem, Krisdistel, Kleine bevernel, Voorjaarszegge,

Kardinaalsmuts, Weideoeelster
luup 306- 1 Matig tot goed ontwikkelde Glanshavervegetatie; soorten o.a. KrisdisteL,
310 Kleine bevernel, St. Janskrid, Stalkaars, Groot warkrid, Rapunzelklokje,

Kardinaalsmuts, Geel walstro, Agrimonie, Kattedoorn, Knolboterbloem
311,5-313 I Matig tot goed ontwielde Glanshavervegetatie; soorten o.a. KrisdisteL,

Kleine bevernel, Geel walstro, Kattedoorn, Knolboterbloem
314-315 1 Matig tot goed onnvikkelde Glanshavervegetatie; soorten o.a. Krisdistel,

Kleine bevernel, Geel walstro, Knolboterbloem
316,5 - 317,5 1 Goed onnvikkelde Glanshavervegetatie; soorten 0.3. Krisdistel, Kleine

bevernel, Geel walstro, Kattedoorn, Knolboterbloem
319,5-320 II Glanshavervegetaties met keruerken van de Klasse der zandige droge

graslanden en het Verbond der droge kalkgraslanden; soorten o.a., Krisdistel

(dominant), Geel walstro, Kattedoorn, Knolboterbloem en Kleine bevernel
320 - 320,5 1 Goed ontwikkelde Glanshavervegetatie; soorten o.a. Krisdistel, Kleine

bevernel, Geel walstro, Knolboterbloem
321,5-323 1 Goed ontwikelde Glanshavervegetatie; soorten o.a.Kleine bevernel,

Kattedoorn en Knolboterbloem
327,5 - 328,5 1 Goed ontwkkelde Glanshavervegetatie; soorten o.a.Kleine beverneL, Geel

walstro en Knolboterbloem
binnendiikse vegetaties
308 - 309 1 oud bos, aangeplant, vaak landgoedbos, gekeruerk1 door Beuk en Gelderse

roos; een bijzondere soort is Gevlekte aronskelk
buitendijkse ,-ee:etaties
306,5 - 307 1 kolk met Waterlelie; in de oever onder andere vegetaties van Riet ofLiesgras

met Echte koekoeksbloem
311 - 311,5 1 kolk met vegetatie van waterplanten met drijvende bladeren, zoals Waterlelie;

in de oever veoetaties van Liesgras en Mattenbies met Zwanebloem
Fauna Kamsalamauder (buitendiiks wie!), Knoflookpad (!andooed Poll, Huize Ziele).
-I - \TIJ grote vegetatiekundige betekenis

TI = zeer grote vegetatieki.ndige betekenis
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Cultuurhistorie

Lokaal niveau

Tb I B3 I H 'd t h' ta e UI ¡ige situa ie cu tuu IS one
Aspecten Cri teria/ deelaspecten Beschrijvino elementen
vlakelementen nederzettingen, Herkenbaar plaatselijk rivierdijklandschap met specifieke

overig elementen (zie dijkniveau) van grote waarde
bodemarchief Het borlemarchief langs en onder het tr8ce van de dijk is

mogelijk van zeer grote waarde

Dijkniveau
T b I B3 3 H "c h' ta e UI iige situa ie cu tuur IS one
Asoecten Cri teria/ deelaspecten Beschrjvincr elementen
algemeen karakteristiek trace van zeer grote waarde; m.n. tussen dp 304- 315

dijktrace, ~profiel steil buitentalud
vlakelementen bodemarchief, Oude bebouwing Wilp Dp 318.5 (De Roskam) - dp 324

nederzettingen, (De Haghe), waarde zeer groot
overig

Kolken (buitendijks) van zeer grote waarde:
- Dp 307: waarin wilgen/elzenbosje
- Dp 3 10-311: Bottenkolk
- Dp 313-314: Wagenkolk
Kolk (buitendijks) van grote waarde:
- Dp 305.5
Kolk (buitendijks) van geringe waarde:
- Dp 327 (bij De Oude Luine)
Kolk (binnendijks) van gerige \vaarde (restant kolk):
- Dp 322.5

Dp 308-309: eikenbosje, van grote waarde
lijnelementen aantakkingen, kaden, Dp 304-330: Oude Ussel, waarde zeer groot vamvege

watergangen, sterke samenhang met geomorfologie, sterke samenhang
beplanting met andere landschapselementen; informatiewaarde

Dp 307-328: af\vatering in de uiterwaard tussen dijk en
Oude Ussel, van grote waarde vanwege sterke
samenhang met andere landschapselementen ;
infomiatiewaarde

Dp 321: de aantakking van de
Weerdseweg op de dijk is van zeer grote waarde vanwege
smal profiel en steile taluds

Dp 306-308 meidoornaagje op buitenkin van grote
waarde; beeldbepalend

puntelementen beboU\\ ing, Dp 318.5: Dorpsstr.36, 38. Dubbel wooIÙuis met
dijkmeubilair, overig schilddak, i 9de-eeuws. Gemeentelijk monument.

Waarde zeer groot.



ARCADIS

673/ce98/1292/12999
110

Diikniveau (verval!!)

Dp 320: Kerkstr.26. Karakteristiek 19de-eeuws
dorpspand. Gemeentelijk monument. Waarde zeer groot.
Dp 320.5: Kerkstr.35. NH-Kerk, tufsteen, deels Ilde-
eeuws. Rijksmonument. Waarde zeer groot
Vroeg 12de-eeuwse toren, tufsteen. Rijksmonument.
Waarde zeer groot.

Dp 323.5: Kerkstr.l?a. De Haghe. 19de-eeuwse villa,
oorspr.borderij. Gemeentelijk monument. Waarde zeer
groot. Kerkstraat 33 Pastorie van de kerk is
Rijksmonument.

Dp 327 : Rijksstraat\veg 5. De Oude Luyne. Oorspr.
boerderij, mogelijk ten dele 16de-eeuws. Rijksmonument.
Waarde zeer groot.

DP 329.5: oeilschaal rijkswaterstaat (blauw email)
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Bijlage 4 Visie op dijkverbetering
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Visie op dijkverbetering

In de startnotitie (juni 1997) is een visie op de dijkverbetering in het dijkvak
Marsstraat-'t Schol ontwikkeld. Deze visie is gebaseerd op een analyse van
aanwezige waarden en functies op en in de omgeving van de dijk, zie ook hoofdstuk
5 van deze Projectnota/MER, en de omvang van de benodigde dijkverbetering, zie
hoofdstuk 2. Het doel van de visie is om een 'richtsnoer' te hebben bij het
ontwikkelen en selecteren (in de startnotitie) van mogelijkheden voor dijkverbetering

('varianten'), en bij het verder uitwerken van de geselecteerde varianten (in de
Projectnota/MER en het Ontwerpplan).

Allereerst wordt de visie op de dijkverbetering gegeven. Daarna wordt aangegeven
welke aandachts- en knelpunten er zijn. Tenslotte zijn ontwerp-uitgangspunten
geformuleerd, die voortloeien uit de visie.

Visie

Algemeen
In het dijkvak zijn een aantal belangrijke waarden aawezig op het gebied van
landschap, natuur en cultuurhistorie en overige aspecten. In hoofdstuk 5 van deze
ProjectnotalER zijn deze LNC- en de overige waarden en functies uitvoerig
beschreven. Uit de waterbouwkundige probleemanalyse (hoofdstuk 2) blijkt, dat het
bij het dijktraject Marsstraat-'t Schol om een relatief beperkt dijktechnisch probleem
gaat.

Voorgesteld wordt daarom, de oplossing voor dit probleem (de 'ingreep') ook zo
beperkt mogelijk te houden, Hiermee kunnen de bestaande LNC-waarden zoveel
mogelijk intact blijven en mogelijk verder worden onhvikkeld, Daarbij zal waar
nodig en mogelijk maahverk worden geleverd.

Deze visie wordt hierna geconcretiseerd in een aantal uitgangspunten bij de
ontwikkeling en selectie van dijkverbeteringsoplossingen. Verderop wordt meer
specifiek aagegeven hoe met enkele van de geconstateerde dijktechnische
tekortkomingen (en oplossingen daarvoor) zal worden omgegaa.

Algemene uitgangspunten
Vanuit de LNC- en overige waarden kunnen de volgende uitgangspunten worden
geformuleerd:

Landschap
. behoud van samenhang tussen kolken en belijning van de dijk;
. behoud van de samenhang tussen de bebouwing en beplanting enerzijds en de

belijning van de dijk anderzijds;
. behoud van variatie aan landschapselementen langs het dijkvak.

I.
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Natuur
. benutting van de potenties voor de ecologische ontwikeling van stroomdalflora

op de dijktaluds;
. behoud bestaande waarden (kolken, bosjes) langs de dijk.

Cultuurhistorie
. behoud/versterking profiel en tracé van de 'groene dijk';
. behoud/versterking van de specifieke samenhang 'groene dijk' - oude bebouwing

Wilp, met name waar de dijk 'doorsneden' wordt door de
Kerkstraat - Weerdseweg;

. aanpassing van de specifieke samenhang 'groene dijk' - 'De Oude Luine';

. behoud/erstel meidoornaag op kruin 'groene dijk' (globaal ter hoogte van de
tweede kolk, bij dp 307).

Erosiebestendigheid: combineren met ontwikkeling stroomdalvegetaties
De dijk op het onderhavige traject heeft grote potenties voor behoud en ontwikkeling
van stroomdalvegetaties. Dit is een gevolg van het zandige karakter van de dijk. De
betreffende vegetaties zijn vooral afhankelijk van zadig bodemmateriaal (met een
lutumgehalte van minder dan 17,5%), waarin weinig organische stof voorkomt.
Voorgesteld wordt om de verhoging van de erosiebestendigheid zodanig uit te
voeren, dat de zojuist genoemde potenties kunnen worden benut. Dit kan door het
combineren van beide doelen: door het ontwikkelen van een gevarieerde vegetatie
met een goede doorworteling, wordt een grotere erosiebestendigheid verkregen.
In hoofdstuk 5 wordt nader aangegeven hoe dit kan worden bewerkstelligd.

Kruinverhoging
Op die trajecten waar kruinverhoging noodzakelijk is zal zo veel mogelijk worden
getracht om de aawezige waarden op en langs de dijk te sparen. Hierbij zal speciale
aandacht uitgaa naar de hagen op de kruin van de dijk en naar de bijzondere
vegetatiekundige waarden op de taluds van de dijk. De beplanting langs de dijk die
eventueel in het geding zou zijn bij veranderingen aa de dijk zal zo veel mogelijk
gespaard worden. Daarbij moet het historische verloop van de belijnig van de dijk
zo veel mogelijk gehandhaafd worden.

(Zie verder onder knelpunten).

Bomen
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat enkele bomen binen het beoordelingsprofiel
vallen, hetgeen vanuit veiligheidsoogpunt niet is toegestaan. Dit betekent dat ofwel
de bomen gekapt moeten worden, ofwel dat een andere maatregel moet worden
genomen, waardoor ze buiten het beoordelingsprofiel komen te vallen.
Bij de afweging hiertssen speelt de waarde die de boom heeft voor LNC, woon-,
werk- en leefiilieu, of recreatie een belangrijke roL.

. grote, oude eik in buitentalud (dp 306): aan deze boom wordt een grote waarde

toegekend, onder meer vanwege de nabijheid van de Bomendijk. Voorgesteld
wordt om deze te sparen;

. een groep van drie bomen (dp 308) in het buitentalud: aan deze boomgroep wordt

waarde toegekend, omdat deze het eerste contactpunt van het landgoed met de
markeren. Door de wisselwerking met het bos dat iets stroomafwaarts aan de
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binnendijkse zijde aanwezig is ontstaat een soort poort als aankondiging van de
overgang naar de invloedssfeer van het landgoed. Voorgesteld wordt om hier een
variant mee te nemen waarin deze bomen worden gespaard door middel van een
technische constructie.

. overige bomen: zijn over het algemeen jonger, staan alleen of met zijn tweeën of

staan in een minder 'gevoelige context', zodat het verwijderen ervan niet als
ernstig wordt beoordeeld; De Populier ter hoogte van dp 324 heeft weliswaar in
de huidige situatie een duidelijke landschappelijke waarde maar heeft als boom te
weinig toekomst (bezien op een termijn van tientallen jaren) om door middel van
een speciale constructie te sparen;

. beplanting op kruin bij boerderij: door permanente beschaduwing van het talud

kan hier geen erosiebestendige vegetatie groeien. De beplanting wordt niet als
karakeristiek beschouwd. Voorgesteld wordt dan ook deze te verwijderen.

Bezien dient te worden of compensatie door het (elders) herplanten van bomen
wenselijk is (beplantingsplan).

Knelpunten en aandachtspunten

Knelpunten
Van knelpunten is sprake als er zeer weinig ruimte is voor dijkverbetering, doordat
aan beide zijden bijzondere waarden voorkomen. In het dijkvak Marsstraat-'t Schol
kunnen de gedeeltes tussen 308,4 - 3 10,0 en tussen dp 318 - 324 als knelpunt
worden aangeduid. In het overige deel van het traject komen dergelijke knelpunten
niet voor, aangezien de aanwezige waarden niet recht tegenover elkaar zijn gelegen.

Dp 308..J - 310,0
Ter hoogte van dp 308,4 - 3 10,0 bevindt zich binnendijks een waardevolle
bosvegetatie en buitendijks een waardevolle taludvegetatie. Bij de dijkverbetering
moet gekozen worden tussen verwijdering van een waardevolle bosvegetatie op het
binnentalud of aantasting van stroomdalvegetatie op het buitentalud. Omdat de
aatasting van stroomdalvegetatie op het buitentalud ter plaatse op veel kortere
termijn te compenseren is, wordt vanuit ecologische waarden voorgesteld het talud
op deze plaats naar buiten te verbreden. De ontwikkeling van een vergelijkbaar
bosmilieu aan de binnenzijde van de dijk zou vele tientallen jaren kosten. Vanuit de
aspecten cultuurhistorie en landschap kan gezien de toegekende waarde aa de
beplanting deze keuze worden ondersteund.

Dp318- 325

Ter hoogte van dp 3 I 8-325 treedt een knelpunt op. Doordat hier een verhoging van
de kruin noodzakelijk is die niet binen het huidige profiel van de dijk kan worden
gevonden, zal het talud aan de binnen- of buitendijkse kant verschuiven. Hierbij is in
het traject 3 I 8 -325 buitendijks een waardevolle vegetatie aanwezig. Binnendijks is
bij de bebouwing naast de kerk een aatal bomen aanwezig. Deze bomen vormen een
onderdeel van de dorpskern van WiIp. Vanaf dp 320 tot aa dp 324 is op de

binnendijkse kruinlijn een haag aawezig, die een landschappelijke en
cultuurhistorische waarde heeft.
Vanuit het aspect landschap bezien, pleit dit ervoor om de dijk aa de buitendijkse
zijde te verbeteren. Daarbij zou de aanwezige beplanting in de vorm van de haag en
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de bomen bij de bebouwing kunnen worden gespaard. Daarnaast blijft de continuïteit
van de dijk als doorgaande lijn en de vorm van de belijning daarmee het beste
bewaard. Vanuit het aspect ecologie bezien zou het de voorkeur hebben om aa de
binnenzijde te versterken, waarmee de buitendijks aanwezige vegetatie ook zou
kunnen worden gespaard.
Vanuit het aspect cultuurhistorie bezien zou het de voorkeur hebben om aan de
buitenzijde te versterken, om binnendijks de relatie tussen de bebouwing en de dijk
niet te veranderen en om de aawezige haag op de dijk te sparen.
In dit traject ligt het onderzoeken van twee varianten voor de hand: een binendijkse
verbetering die de ecologische waarden spaart en een buitendijkse verbetering die de
aanwezige haag en bomen spaart.
Het onderzoeken van een variant waarbij aa de binnen- én de buitenzijde wordt
verbeterd ('vierkante verbetering') wordt niet zinvol geacht. In dat geval zouden
namelijk zowel de ecologische waarden (vegetatie buitentalud), als de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden (bomen/agen binnendijks) worden
aagetast.

Aandachtspunten
Mede op basis van de visie wordt aangegeven welke aspecten bij het ontwikkelen
van varianten en alternatieven bijzondere aandacht verdienen. Hierdoor kan de
kwaliteit op en rond de dijk toenemen.
. De verharding die op de dijk wordt aangebracht. Deze moet inspectie en

onderhoud vanuit een voertuig mogelijk maken, maar niet in tegenspraak zijn met
het kleinschalige karakter van de dijk en met het recreatief medegebruik als
wandelpad.

. De kleinschaligheid van de dijk en de schaal van de voorgenomen ingreep.

Maatwerk zal er voor moeten zorgen dat de ingreep de kleinschaligheid niet
verstoort.

Daarnaast zal bij buitendijkse verbetering aadacht moeten worden gegeven aa
eventuele rivierbedcompensatie.
Vanuit de Adviesgroep zijn de volgende aadachtspunten/wensen naar voren
gebracht:
. de dijkverharding alleen toegankelijk maken voor wandelaars, bijvoorbeeld door

het aanbrengen van hekken;

. de dijk tot aan de AI toegankelijk maken voor wandelaars.

Overige ontwerpuitgangspunten

Behalve de bovengenoemde uitgangspunten en aandachtspunten vanuit LNC- en
overige aspecten, kunnen de volgende, meer technische ontwerpuitgangspunten
worden geformuleerd.

Het betreft uitgangspunten die direct of indirect bijdragen aan een veilige dijk. Bij
het ontwerp zullen de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:
. goed te beheren en te onderhouden taluds;
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. in verband met de gewenste vegetatie-ontwikkeling op de dijktaluds en het daarop

afgestemde maaibeheer, wordt waar mogelijk een onderhoudsstrook van 2 meter
onder aan het talud gereserveerd en in eigendom verworven;

. op het talud dat bij de dijkverbeterig niet gespaard kan worden, de bestaade
bovengrond (toplaag) terug te zetten op de verbeterde taluds;

. het berijdbaar maken van de kruin van de dijk voor licht verkeer, ten behoeve van

onderhoud en inspectie tijdens hoogwater.
Voorts wordt uitgegaan van:

. een overslagcriterium van 0, I Vm.s;

. een minimale buitentaludhelling van 1:2. Vanuit het oogpunt van beheer gaat de

voorkeur uit naar een taIudheUing van 1:3.
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Methode ontwikkeling varianten en
alternatieven

Stap I: visie op hoofdlijnen (startiiotitie)
De visie op hoofdlijnen in de startnotitie is gebaseerd op een globale analyse van de
aanwezige waarden en functies op en in de omgeving van de dijk en de omvang van
de benodigde dijkverbetering. De visie is afgesloten met een aatal
oplossingsrichtingen, die als randvoorwaarden fungeren voor de ontwikkeling van
varianten en alternatieven. In de ProjectnotalER is deze visie op hoofdlijnen verder
uitgewerkt en geconcretiseerd naar in beschouwing te nemen varianten voor de
dijkverbeterig.

Stap 2: deelsecties (starnlOtitie)
In de visie op hoofdlijnen in de startnotitie is aagegeven welke deelsecties in het
dijktraject kunnen worden onderscheiden, op grond van hun homogene karakter en
op grond van aanwezige knelpunten.

Stap 3: principe-oplossingen (starmotitie)
Voor het verbeteren van een dijk is in principe een groot aantal technische
mogelijkheden beschikbaar. In deze studie worden die principe-oplossingen
genoemd. De theoretisch mogelijke principe-oplossingen zijn in de startnotitie in
algemene zin beschreven.

Stap 4: inperking en beoordeling (starniotitie)
Vervolgens zijn voor het dijktraject de principe-oplossingen aangeduid, die op basis
van de randvoorwaarden uit de visie op hoofdlijnen, als reëel zijn te beschouwen.
Dat betekent dat niet reële principe-oplossingen niet verder zijn meegenomen.

Voor elke deelsectie zijn de dan nog beschikbare principe-oplossingen beoordeeld
aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Deze beoordeling heeft in de
startnotitie op globale wijze plaatsgevonden aa de hand van de volgende criteria:
- landschap;

natuur;
cultuurhistorie;

- sociaal-economische functies;

beheer/onderhoud en kosten.

Rekening houdend met de per deelsectie aawezige waarden en functies, heeft een
onderlinge vergelijking van de principe-oplossingen plaatsgevonden. Deze principe-
oplossingen worden dan varianten genoemd. Voor elke deelsectie zijn daarna de
meest geschikte varianten geselecteerd.

In deze Projectnota/MER heeft een nadere beoordeling en inperkig van de varianten
plaatsgevonden die als kansrijk zijn beoordeeld in de startnotitie en die zijn genoemd
in de richtlijnen voor deze ProjectnotalER.
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Stap 5: consistentietoets (stm1notirie)
Varianten voor een deelsectie staan niet op zichzelf, maar moeten worden afgestemd
op de mogelijke oplossingen in naastgelegen deelsecties en aasluitende dijkvaken.
De inperking van de te beschouwen varianten houdt rekening met de visie op
hoofdlijnen. De varianten die overblijven na deze zogenaade consistentietoets
vormen het eindresultaat van de startnotitie en zullen in de ProjectnotalER worden
meegenomen.

Stap 6: uitwerking varianten (ProjecrnotaIMR)

Voor elke deelsectie worden de in de startnotitie geselecteerde varianten nader
uitgewerkt, dat wil zeggen dat voor elke variant wordt onderzocht op welke wijze
uitvoering mogelijk is. Daarbij zal onder andere aandacht worden besteed aa de
kruinhoogte en -breedte, taludhelling en bekleding. Hierbij wordt uitgegaan van een
zo concreet mogelijk visie op de dijkverbetering. Deze visie is een nadere uitwerking
van de in de startnotitie gepresenteerde visie op hoofdlijnen (zie stap I) en vormt een
leidraad voor de verdere ontwikkeling en keuze met betrekking tot de alternatieven
en varianten. Vervolgens worden de varianten meer in detail uitgewerkt.

Stap 7: optimalisatie varianten (Projecmota/~ÆR)

De effecten van de uitvoeringswijzen die voor elke variant zijn ontwikkeld worden
vervolgens beschreven. Op basis van deze effectbeschrijving kan voor elke variant
de optimale uitvoeringswijze worden bepaald. Daarbij wordt al enigszins rekening
gehouden met de uitvoeringswijze die in naastgelegen deelsecties wordt gehanteerd,
zodat een zo goed mogelijke aansluiting tussen verschilende deelsecties ontstaat.

Stap 8: alternatieven (projecmota/AÆR)

In de ProjectnotalER worden alternatieven samengesteld voor het dijktraject als
geheel door het koppelen van varianten voor de deelsecties. Van deze alternatieven
worden de effecten voor het milieu en voor overige aspecten (kosten, beheer en
onderhoud, etc.) beschreven. Op basis van de effectbeschrijving vindt zonodig nog
een nadere detailering van de alternatieven plaats. In deze fase vindt ook de
ontwikkeling van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief plaats.

Stap 9: nogmaals consistentie (projecnlOia./AfER)
Tot slot van de ontwikkeling van alternatieven wordt nogmaals een consistentietoets
uitgevoerd, met als doel een terugkoppeling naar de visie op de dijkverbetering.
Eventueel vindt een laatste bijstelling van de alternatieven plaats.
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Methode effectbepaling landschap

De effecten op het aspect landschap zijn bepaald aan de hand van de beschrijving
van de huidige situatie (hoofdstuk 6). In de beschrijving van de huidige situatie voor
het aspect landschap is een beeld geschetst van het bestaade landschap van het
dijktraject op drie verschillende schaalniveau ' s; regionaal niveau, lokaal niveau en
dijkniveau. In de tekst is in algemene bewoordingen de karakeristiek van het
landschap op het betreffende schaalniveau weergegeven. In de tabellen wordt
vervolgens, eveneens voor de drie onderscheiden schaalnveau' s afzonderlijk,
aagegeven welke specifieke kenmerken en (daaruit voortloeiende) waarden
aawezig zijn, voor zover ze van belang zijn voor het milieu-effect onderzoek.

In de tabellen van bijlage i en bij de beschrjving van de effecten is een drietal
deelaspecten onderscheiden. Dit zijn:
. Beeld;

. Structuur;

. Afleesbaarheid.

Aan elk van deze drie deelaspecten is een tweetal criteria verbonden. Deze criteria
dienen zowel voor het beschrijven van de bestaande situatie als voor het toetsen van
de verschillende inrichtingsvarianten (effectbeschrijving, hoofdstuk 7). Hieronder
volgt per deelaspect een korte beschrijving van deze criteria.

Beeld
Omvat de visuele criteria contrast en variatie

Contrast
Dit criterium heeft betrekking op het contrast dat veelal aawezig is tussen het
binnen- en buitendijkse gebied, als gevolg van verschilende abiotische
omstandigheden en gebruik. Het gaat om het verschil tussen open en gesloten en
tussen groot- en kleinschalig landschap. De aawezigheid van ruimtelijk contrast
tussen het functioneel verschillende binnendijkse en buitendijkse gebied wordt
positief gewaardeerd. De afname van contrast wordt negatief gewaardeerd.
De volgende effecten kunnen optreden (zie ook paragraaf7.!):

++ sterke verbetering van het contrast
+ enige verbetering van het contrast
o geen verbetering van het contrast
- gering tot matig effect op het contrast

-- sterk negatief effect op het contrast

Variatie
De variatie van het landschap rond de dijk wordt vooral bepaald door de
beplantings- en bebouwingselementen binnen- en/ofbuitendijks, of op de dijk. De
variatie aan beelden die ontstaat bij beweging over de dijk in de lengterichting wordt
sterk positief gewaardeerd. Door verbredingen van het dijklichaa kan juist de
strook waarin zich veel elementen bevinden en ook de beplanting op de dijk sterk
worden aangetast. Hierdoor kan zelfs een kleine ingreep veel consequenties hebben
voor de bestaande variatie. De afname van variatie (door het verdwijnen van
elementen) wordt negatief beoordeeld (zie ook paragraaf 7. i).
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De volgende effecten kunnen optreden:
++ toename van de variatie
+ geringe toename van de variatie
o geen effect op de variatie
- geringe afuame van de variatie

-- sterke afuame van de variatie

Structuur
Omvat de criteria samenhang en continuïteit.

Samenhang
Het begrip samenhang heeft met name betrekking op het regionale en lokale
schaalniveau. Het gaat hierbij om samenhang tussen landschappelijke structuur en
de dijk, maar ook om samenhang tussen elementen onderling (beplanting, bebouwing
en de dijk) en om samenhang tussen vorm en functie.
De afstand tussen verschilende elementen onderling heeft hierbij een belangrijke
invloed op de samenhang tussen elementen. Samenhang tussen landschappelijke
elementen en de dijk wordt positief beoordeeld. De samenhang speelt zich af in
zowel de lengte- als de dwarsrichting. De aanleg van een berm beïnvloed de
samenhang negatief, doordat de afstand tussen elementen (beplanting, een kolk) en
de dijk wordt vergroot.
De volgende effecten kunnen optreden (zie ook paragraaf 7. i):
++ toename van de samenhang
+ geringe toename van de samenhang
o geen effect op de samenhang
- geringe afuame van de samenhang
-- sterke afuame van de samenhang

Continuïteit
Dit criterium heeft vooral betrekking op de lengterichting van de dijk. Het gaat
hierbij vooral om de eenheid van de dijk over een groter traject dan het beschouwde
dijktracé. De dijk begeleidt de grote landschappelijke structuur van de rivier. Een
'continue' dijk is een structurerend element dat de opbouw van het landschap van de
rivier versterkt en onderstreept. Verstoringen van de continuïteit kunnen optreden als
het verloop van de dijk onduidelijk is, bijvoorbeeld waneer er veel op- en afitten
aanwezig zijn, een doorgaande hoofdweg in een rechte lijn van de dijk afloopt, of
wanneer verschillende 'dijkvaken' niet goed op elkaar aansluiten (hoogte,
taludhelling). Een afuame van de continuïteit wordt negatief gewaardeerd.
De volgende effecten kunnen optreden (zie ook paragraaf 7. i):
++ verbetering van de continuïteit
+ geringe verbetering van de continuïteit
o geen effect op de continuïteit
- geringe afuame van de continuïteit
-- sterke afuame van de continuïteit
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Afleesbaarheid
Omvat de aspecten herkenbaarheid en sculptuur

Herkenbaarheid
Bij dit criterium gaat het erom in hoeverre de ontstaansgeschiedenis afleesbaar is
van het landschap. De natuurlijke en cultuurlijke processen die het landschap
gevormd hebben zijn afte lezen aan het landschap, zoals het zich aan de beschouwer
openbaart. Het gaat hierbij om de 'eigenheid' van de plek, samenhangend met
vormen en functies die bij de plek horen. De herkenbaarheid wordt verkleind
naarmate meer specifieke functies of ruimtelijke elementen veranderen of
verdwijnen. Hierbij kan gedacht worden aan een specifiek huis, een wei~e of een
sloot, of aan het verdwijnen van een bepaalde gebruiksvorm.
De volgende effecten kunnen optreden (zie ook paragraaf7.!):

++ verbetering van de herkenbaarheid
+ geringe verbetering van de herkenbaarheid
o geen effect op de herkenbaarheid

- geringe afuame van de herkenbaarheid

-- sterke afuame van de herkenbaarheid

Sculptuur
Een dijk heeft in vergelijking met natuurlijke reliëfvormen een smal en steil talud,
waardoor de dijk zich onderscheidt van zijn omgeving. Door de hoogte en de steile
vorm wordt de route over de dijk ervaren als een zwevende route die beschouwing
van het landschap als vanaf een tribune mogelijk maakt.
Hoe smaller en steiler het talud in de bestaande situatie is, hoe groter de kans op een
negatief effect.
De volgende effecten kunnen optreden (zie ook paragraaf 7.1):
++ sterke verbetering van de sculptuur
+ verbetering van de sculptuur

o behoud van de sculptuur
- beperkte afuame van de kwaliteit van de sculptuur
-- sterke afuame van de kwaliteit van de sculptuur
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..
RA A P..
VERBETERING VELUWSE BANDIJK. DIJKVAK MARSSTRAT.HET SCHOL
ARCHEOLOGISCHE KARTERING EN WAARDERING DP 308.310

1 Inleiding

Heidemij Advies BV heeft archeologisch adviesbureau RAP verzocht een archeo-
logisch onderzoek uit te voeren ten behoeve van de dijkverbetering van de Veluw-
se Bandijk, dijkvak Marsstraat-'t-Schol (dp 308-dp 310; zie Fig. 1). Opdrachtgever
aan Heidemij Advies BV is het Waterschap Oost-Veluwe.

Doel van het inventariserend en karterend onderzoek was inzicht te verkrijgen in
de eventuele çianwezigheid en waarde van archeologische vindplaatsen in het
tracé vari de dijkverbetering.

Het onderzochte dijkvak ligt ter hoogte van Wiip, op de oostoever van de IJssel en
heeft een lengte van 200 m. Het ligt ten zuidoosten van De Lathmer, een psychia-
trische inrichting, en oostelijk van de boerderij Dijkweide.

2 Methoden en technieken

Algemeen
Het archeologisch onderzoek bestond uit zowel bureau- als veldwerk. De toege-
paste veldwerkmethode werd bepaald door het doel van het onderzoek, de geolo-
gische opbouw van het onderzoeksgebied en de beschikbare (archeologische)
gegevens.

Bureauonderzoek
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek bestond uit het inventariseren en
verwerken van reeds voorhanden zijnde archeologische, geologische, en histo-
risch-geografische gegevens. Bij de ROB in Amersfoort zijn het Centraal Archeolo-
gisch Archief (CAA), heì Centraal Monumenten Archief (CMA) en het archeologisch
expertise-centrum ARCHlS geraadpleegd, om na te gaan welke gegevens met
betrekking tot het onderzoeksgebied en de directe omgeving ervan bekend waren.
Teneinde inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw en de daarmee samenhangen-
de archeologische verwachtingen, werden onder andere geologische, bodemkundi-
ge en historische aspecten van het gebied aan de hand van kaartmateriaal bestu-
deerd. Hiertoe is gebruik gemaakt van:

de bodemkaart, schaal 1 :50.000, kaartblad 33 Oost Apeldoorn;
de topografische kaart, schaal 1 :25.000, kaartblad 33 E;
de Foto-Atlas Gelderland, schaal 1: 14.000, Blad 122 Wilp;
de Grote Historische Atlas, deel 3 Oost-Nederland 1830-1855,
schaal 1 :50.000, Blad 74 Deventer, Twello, Bathmen, Zutphen.
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Waarderend booronderzoek
Hoewel de oppervlaktekartering zijn succes heeft bewezen, is ze feitelijk minder
geschikt voor het onderzoek van gebieden waar archeologische vindplaatsen door
sedimenten worden afgedekt. In deze gevallen blijft de kans dat vondsten, bijv.
door de werking van landbouwmachines, aan de oppervlakte terecht komen, klein.
Gebiedsgericht of karterend booronderzoek is in deze gevallen vaak de enige
methode om vindplaatsen, op enige diepte onder het maaiveld, te kunnen lokalise-
ren. Vooral in grasland en stuifzand- of duinzandgebieden kunnen bonngen hun
diensten bewijzen. Deze terreinen kenmerken zich in vergelijking met akkerland
door een slechte vondstzichtbaarheid aan de oppervlakte. Met behulp van bonn-
gen kan de bodem hier op het voorkomen van archeologisch materiaal worden
gecontroleerd.
Booronderzoek maakt het verder mogelijk de diepteligging, de dikte en de strati-
grafische'positie van de archeologische laag of lagen exact te bepalen. Daarnaast
is booronderzoek een betrouwbare methode om de mate van antropogene versto-
ring en/of natuurlijke bodemerosie van het te onderzoeken gebied te kunnen
bepalen. In beide gevallen kunnen archeologische sporen geheel of gedeeltelijk
verdwenen zijn.

Het dijkvak is onderzocht door een boorraai langs de teen van de dijk te zetten.
Als boorafstand tussen de verschilende boringen werd in eerste instantie een
afstand van 50 m genomen. Bij de tweede boring werd echter al prehistorisch
aardewerk aangetroffen. Om tijd en kosten te besparen werd na een aantal bo-
ringen besloten direct met een waarderend onderzoek te beginnen. Dit had als
consequentie dat de boorafstand werd verkleind tot 25 m, terwijl een tweede en
derde raai op respectievelijk 20 en 40 m van de dijk werden geplaatst. De raaien
volgen de loop van de dijk, waardoor de afstand tussen de boringen en de raaien
niet geheel regelmatig is. In totaal werden 23 boringen geplaatst. Deze zijn alle-
maal met behulp van een zogenaamde megaboor geplaatst (met een 12 cm
Edelmanboor), met het doel zoveel mogelijk archeologisch materiaal te verzame-
len.

Bij het bestuderen van de boorkernen ging de aandacht met name uit naar 'ver-
ontreinigde' (cultuur)lagen. Deze lagen kunnen onder andere houtskool, aarde-
werk, verbrande leem en/of fosfaatvekken bevatten. Het aantreffen van een derge-
lijke laag is een goede indicatie voor de aanwezigheid van archeologische resten
ter plaatse.

De boorpunten werden in het veld op een veldkaart ingetekend en de boorprofielen
aan de hand van een standaard-formulier beschreven. Genoteerd werden onder
meer de diepte, textuur, kleur, samenstelling van bodemverschijnselen en archeo-logische insluitsels. i

I.
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3 Het geologisch kader

In het midden van de laatste ijstijd (ca. 60.000 jaar geleden) verloor het IJsseldal
haar functie als afvoer van de Rijn. Deze verlegde aan het einde van h.:t Pleisto-
ceen haar loop naar de Betuwe en stroomde in westelijke richting. De IJssel veran-
derde in een lokale rivier, gevoed door de Oude IJssel ten zuiden van Doesburg
en de beken van de Achterhoek. Nadat het Betuwe-bekken zo hoog opgeslibt was,
dat de geul tussen Westervoort en Doesburg weer actief werd, vormde de IJssel
weer een zijtak van de Rijn. Het is onduidelijk wanneer dit precies is gebeurd
(Spek, 1996). De meningen lopen uiteen van een ontstaan rond 1500 voor Chr. tot
aan de Romeinse tijd. Dit had de vorming van een typerend rivierenlandschap met
oeverwallen en kommen tot gevolg.
De oeverwal aan de Veluwse kant van de IJssel, zoals die o.a. op geomorfologi-
sche kaarten (De Soet (red.), 1976) wordt aangegeven (en waarbinnen het onder-
zochte dijkvak ligt), kent een grootte die vermoedelijk niet gevormd kan zijn door
het Oude IJssel-systeem. De vorming van dergelijke oeverwallen langs de IJssel
wordt over het algemeen in de Late Middeleeuwen gedateerd. In die periode was
er sprake van een toenemende dynamiek van de Jonge IJssel als gevolg van de
verbeterde waterafvoer op het Almere (later deel van de Zuiderzee), in combinatie
met een groter debiet als resultaat van grote ontginningen in het achterland van de
Rijn en de IJsseL.

Prehistorische bewoningssporen in het IJsseldal worden om bovenstaande rede-
nen voornamelijk verwacht op door Jonge IJssel-afzettingen overdekte (pleistocene
of vroeg-holocene) rivierduinen en dekzandruggen.

4 De resultaten van het onderzoek

De resultaten van het bureauonderzoek
Als onderdeel van het bureauonderzoek werden beschikbare archeologische
bronnen geraadpleegd. Het bureauonderzoek maakte duidelijk dat binnen het
onderzoeksgebied, op grond van de geologische omstandigheden, rekening ge-
houden moet worden met vondsten vanaf het Laat Paleolithicum (Schute, 1997).
De veelheid en het karakter van archeologische vondsten in het IJsseldal (Clevis &
Verlinde, 1991; Odé & Van der Gaauw 1993; Scholte Lubberink, 1996) maken
l¡ingzaam duidelijk dat het IJsseldal in de prehistorie een meer intensieve bewo-
ning kende dan verondersteld wordt of werd. Daarnaast is de conservering van de
archeologische resten beter dan op grond van de eroderende werking van de
Jonge IJssel altijd gedacht werd.
In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn slechts enkele losse vondsten uit
verschilende perioden bekend (een bijl uit het Neolithicum, een bronzen haarspeld
etc.). Alleen ten noorden van Wilp, ter hoogte van Oude Luine, is een Iaat-middel-
eeuwse nederzetting bekend.
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De resultaten van het veldonderzoek
Tijdens het waarderend booronderzoek werd in 16 boringen archeologisch materi-
aal aangetroffen (Fig. 1). Dit varieerde van fragmenten aardewerk tot houtskool-
spikkels en brokje& '¡erbrande leem. De vondsten duiden op bewoning in de pre-
historie. Het scherfmateriaal is handgevormd en kent een fijne kwartsmagering.
Een aantal van de scherven bestaan uit een relatief dun bakseL. Er werd geen
vuursteen aangetroffen. Deze constateringen geven aanleiding de vindplaats in de
(late) Bronstijd of mogelijk de IJzertijd te dateren.
Alle vondsten werden aangetroffen op een diepte tussen de 30 en 60 cm beneden
het maaiveld. In de toplaag, die bestaat uit licht kleiig bruin zand, werden geen
archeologische resten aangetroffen. Deze laag is waarschijnlijk door de IJssel
afgezet nadat de bewoning had plaatsgevonden. Onder deze laag bevindt zich een
bruin tot grijsbruin zandpakket waarin alle vondsten werden gedaan. Deze laag
onderscheidt zich van de toplaag door de aanwezigheid van kleine grindjes. Daar-
naast is de kleiigheid van de vondstlaag iets hoger. Deze beide factoren duiden op
een fluviatiele oorsprong van het zandpakket. De kleiigheid neemt, evenals de
grindigheid, naar beneden toe af.
In een drietal boringen (boring 1, 2 en 3) werd op een diepte varierend tussen 5,11
en 5,33 m +NAP een homogeen zand pakket aangetroffen. In tegenstellng tot het
bovenliggende zand pakket heeft de afzetting van dit homogene pakket een eoli-
sche oorsprong. Dit leidt tot de conclusie dat de bewoning heeft plaatsgevonden
op een oeverwal van de IJssel, die zich gevormd heeft op een onderliggende
pleistocene dekzandrug of -kop.

De omvang van de vindplaats strekt zich, gemeten langs de dijkpalen, uit van dp
308 tot circa 10 m voorbij dp 310. Ten zuiden en noorden van de vindplaats liggen
twee kolken, terwijl in oostelijke richting de vindplaats begrensd wordt door een
geul die in boring 6 en 23 werd aangeboord (Fig. 1). De archeologische sporen
beperken zich tot de zone die begrensd wordt door de 5,00 m +NAP hoogtelijn
(Fig. 1). Beneden deze maaiveldhoogte werden weliswaar enkele vondsten aange-
troffen (boring 5), maar deze vondsten zijn vermoedelijk door agrarische werk-
zaamheden op een lager gedeelte van het terrein terecht gekomen.

De opvallende correlatie tussen omvang en ligging van de vindplaats in relatie tot
de locatie van de geplande ingreep (het plaatsen van een kleischerm tussen dp
308 en dp 310) is niet geheel toevallg. Het zandige pakket dat hier de dijk snijdt
vormt een zwak punt gezien het gevaar van dijkdoorbraken, maar vormde voor de
prehistorische mens juist een ideale locatie om zich te vestigen. De nattere en
lager gelegen komkleiafzettingen zijn hier over het algemeen minder geschikt voor.

De conservering van de vindplaats is niet over het hele terrein gelijk. Hoewel het
booronderzoek hier geen uitsluitsel over kon geven is het terrein mogelijk tot een
diepte van circa 60 cm gewoeld. Bij dergelijke werkzaamheden treedt voornamelijk
verstoring op in de woelsleuven; een relatief groot volume van het bodemprofiel
blijft onaangetast. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat bij de afzetting van de
toplaag een gedeelte van de vindplaats is geërodeerd. Dit is echter niet erg
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waarschijnlijk gezien de dikte van de vondstlaag en het ontbreken van een erosie-
ve grens tussen beide lagen. De conservering van de vindplaats in zijn geheel is
redelijk te noemen.

5 Conclusie en aanbevelingen

Het archeologisch onderzoek ten behoeve van de dijkverbetering Veluwse Bandijk,
dijkvak Marsstraat - 't-Schol (dp 308-dp 310) heeft een archeologische vindplaats
opgeleverd. Deze vindplaats strekt zich uit over de totale lengte van het onder-
zochte dijkgedeelte. De vindplaats is redelijk geconserveerd en kan in de Bronstijd
of de IJzertijd gedateerd worden. De diepte van de top van de archeologische laag
ligt op 30 tot 60 cm beneden het maaiveld.
De vindpÜiats ligt op een oeverwal van de IJssel, welke zich gevormd heeft op de
pleistocene dekzand-ondergrond. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is de vindplaats
van groot belang. In tegenstellng tot de heersende wetenschappelijke mening kent
het IJsseldal oeverwal- en komsystemen welke in de prehistorie gevormd zijn.
Archeologische vindplaatsen uit deze periode op dergelijke fenomenen kunnen een
groot inzicht geven in de geomorfogenese en de bewoningsgeschiedenis van het
IJsseldaL.

In het licht van het belang van de dijkversterking is het waarschijnlijk onmogelijk
beschermende maatregelen te nemen. Om deze reden wordt aanbevolen de
vindplaats door middel van een proefsleuf cq opgraving nader te onderzoeken.
Daartoe kan contact opgenomen worden met de ROB. Deze proefsleuf zou ge-
plaatst moeten worden aan de teen van de dijk, tussen dp 308 en dp 310. De
breedte zou de verstoringsbreedte moeten bedragen, welke optreedt bij het inbren-
gen van het kleischerm. De diepte waarop het putvlak geplaatst moet worden
bedraagt 30 tot 60 cm beneden het maaiveld. De lengte van de proefsleuf kan
maximaal 200 m bedragen. In dat geval bestrijkt de proefsleuf het totaal op te
graven gebied en kunnen alle aanwezige archeologische sporen gedocumenteerd
worden.

24 juli 1997
drs. IA Schute
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