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1 Inleiding 

1.1 Aigemeen 
Ret Waterschap Oost-Veluwe, per] januarl ]997 opgegaan in het all-in 
Waterschap Veluwe, is samen met Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland 
gestalt met de plallvoorbereidillg voor verbeterillg vall de waterkerillg aan de 
linker oever vall de IJssel tussell Spankerell en Brummen. Ben groot deel van 
de kering ligt, ill de vorm van eell kade, langs de weg N348 van Dieren naar 
Brummen. Dit is het geval tussell de sluis ill het Apeldooms kanaal (Dp 50) en 
Leuvenheim (Dp 79) en tussen Leuvenheim (Dp 96) en Brummen (Dp 106). 
Tussen Dp 79 en Dp 96 buigt de kering van de weg af en gaat oostelijk om 
Leuvenheim heen. Dit dijkgedeelte heeft een lengte van ruim 1,5 km en is in 
bcheer bij het Waterschap. De kaden langs de N348 zijn ill beheer bij het 
Directoraat-Gelleraal Rijkswaterstaat, Directie Oost Nederland. Het is de 
bedoeling dat het beheer van dit dijkgedeelte, zodra de verbeteringen zijn 
uitgevoerd, wordt overgedragen aall het Waterschap Veluwe. 

Af11ankelijk van de te verwachten problematiek is het dijkvak opgedeeld in vier 
trajecten (zie figuur 1.1): 
• Spankerell - De Luchte (Dp 50-59) 
• Dc Luchte - Leuvcnheim (Dp 59-79) 
• Leu venheim (Dp 79-96) 
• Leuvenheim - Brummen (Dp 96-106). 

1.2 Probleemstelling en doel 
De huidige primaire waterkering tussell Spankeren en Brummen voldoet niet 
aan de gestelde veiligheidsnorm (zie hoofdstuk 3). Het doel van de planvoor
bereiding is een dijkverbeteringsplan met de presentatie en verantwoording van 
de benodigde aanpassingen en realisatie van deze aanpassingen v66r het eind 
van 2000. De adviezen van de Commissie Boertien I en de integrale benadering 
zoals aangegeven in het GRIP, vormen de algemene leidraad in het planvor
mingsproccs. 

1.3 Dijkverbeteringsprocedure 
De opstclling van het dijkverbeteringsplan en de besluit vorming over het plan 
voigt de procedure, zoals deze is vastgelegd in de Wet op de waterkering en 
nader is ol11schreven in de notitie 'Proces en procedure dijkverbetering', 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, maart 1996. Hierbij moet de toetsing van 
de dijkverbcteringsplannen plaatsvinden via de milieu-effectrapportage
procedure. Gezien de eenduidigheid van het dijkvak en de illgeschatte eenvoud 
van de mogclijke ingrepcn is, in afwijking van de formele procedure om te 
slarlen met een BasisdocuDlcnl, gekozen voor de Startnotitie als eerste docu
mcnt. In hoofdstuk 7 wordt dcze procedure nadcr tocgelicht. 
Initiaticrnemcrs (iN) voor hel plan en de uitvocring van de procedure voor 
milieu-effectrapportage zijn: voor de dijk om LeuvenheiJ11 (Dp 79 - Dp 96), het 
Waterschap Veluwe, voor dc waterkering langs de N348 (Dp 50 - 79 en Dp 96 
- Dp 106) Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland. Gedeputeerde Staten (GS) 
van Gelderland nemen als bevoegcl gezag (BG) uiteinclelijk een goedkeuringsbe
Sillit over het plan. Tijdens de planvoorbereiding wordt ad vies gevraagd door 
de provincie aan clc Commissie voor de milicll-efrectrapportage (Cie. nu.r.) en 
overige Wetlelijke ad viseurs (\VA) . 
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Inleiding 

Het Waters chap Veluwe coordineert, mede namens Rijkswaterstaal, de plan
voorbereiding en procedurevoortgang. Voor dit project is door het Waterschap 
een adviesgroep ingesteld. Deze adviesgroep fungeert als klankbord, informatie
bron en ad viesorgaan. De mening vall de !eden is betrokken bij het opstellen 
van de Startnotitie. De samenstelling van de adviesgroep is opgenomen in 
bijlage 3. 

1.4 Startnotitie 
De Startnotitie vormt de formele start van het onderdeel 'procedure milieu
effectrapportage'. Het is de schrifteIijke mededeling van de initiatiefnemers aan 
het bevoegd gezag met de aankondiging dat zij een m.e.r .-piichtige activiteit 
willen ondernemen. 

De uitvoering van de m.e.r.-procedure vormt een integraal onderdeel van de 
planvoorbereidings- en besluitvormingsprocedure. Het doel van deze procedure 
is om het milieubelang (vol gens de aan de Wet milieubeheer voorafgaande Wet 
algemene bepalingen miiieuhygiene "het geheel van en de relaties tussen water, 
bodem, lucht, mensen, dieren, planten, goederen") naast andere belangen een 
volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. 

Deze Startnotitie beschrijft: de bestaande situatie in het studiegebied, de 
huidige technische staat en de tekortkomingen van de waterkering, de visie op 
het ontwerp en de vormgeving van de waterkering, alsmede de kansrijk te 
achten uitvoeringsalternatieven. Daarnaast wordt aangegeven welke oplossin
gen in de ProjectnotaiMER worden uitgewerkt. 

Deze Startnotitie is de eerste stap in het "indikkingsproces" om te komen tot de 
voorkeursoplossing. Het betreft de beleidsmatige en uitvoeringstechnische 
afweging van denkbare oplossingen. 

De Startnotitie is opgesteld conform de voorschriften in de Wet milieubeheer 
en het Desluit milieu-effectrapportage. De Startnotitie ligt gedurende vier 
weken ter inzage. Een ieder kan zijn of haal' wens en omtrent de inhoud van de 
Projectnota/MER kenbaar maken aan het bevoegd gezag. De schriftelijke 
reacties kunnen worden gestuurd naal': 

Gedeputeerde Staten van Geiderland 
Post bus 9090, 6800 GX ARNHEM 

1.5 Projectnota/MER 
Aan de hand van de Startnotitie worden door Gedeputeerde Staten van 
Gelderlancl richtlijnen opgestelcL voor de inhoud van het onderdeel MER van 
de ProjeclnotalMER. De ProjectnotalMER combineert de verantwoording 
voor het dijkverbeteringsplan met de resultaten van de milieu-effectrapportage. 
De Projectnota/MER client ter oncLersteuning van de volgende besluiten: 
• de kellze van het Waterschap Veluwe en Rijkswaterstaat, Directie Oost

Nederland, uil de kansrijk geachte uitvoeringsalternaticven; 
• het goedkcuringsbesluit van GS van Gclderland; 
• de aan vraag van vergunningen en de evcntueei benodigde herziening 

van het beSlCll1111ingspian 0111 tol uitvoering van het gocdgekeurde 
dijkverbetcringsplan le kunl1en overgaan . 
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Inleiding 

'.6 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 zijn de kenmerken van het gebied beschrcvcn. Tevcns is in dit 
hoofdstuk hct voor de dijkvcrbetering relevanle beleidskader opgenomen. 
Roofdstuk 3 beschrijft het voornemcn en de tcchn ische eisen die aan de 
verbetcring van de dijk worden gesteld. Hoofdsluk 4 presenteert de visie op de 
dijkverbctering. De vanuit deze visic denkbarc oplossingen worden in hoofd
stuk 5 ondcrling vergeieken. Op basis van dezc vcrgclijking wordt vastgesteid 
welke oplossingen in de ProjectnotaiMER uitgcwerkt en onderzocht worden. 
Roofdstuk 6 presenteert de voorgestelde inhoud van de ProjectnotaiMER. Ret 
vervolg van de planvoorbereidings- en besluitvormingsprocedure wordt tot slot 
in hoofdstuk 7 toegelicht. 
Achterin deze notitie is de geraadpleegde iiteratuur opgenomen (bijlage 1). Een 
verklarende woordenlijst is te vinden in bijlage 2. 

Indien gewellst kan nadere informatie worden verkregen bij de initiatiefnemers: 

• Waterschap Veluwe 
Drinklaan 268, Apeldoorn 
Postadres: Postbus 9030, 7300 EN APELDOORN 
Contactpersoon: de heer ing. c.J.G. Langelaan 

• Rijkswaterstaat , Directie Oost-Nedcrland 
Gildemeesterplein 1, Arnhem 

.s Grontmij 
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2 Uitgangssituatie en beleidskader 
studiegebied 

2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft in kort bestek het studiegebied en de dijk zelf. Het 
betreft de bestaande landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische 
(LNC-)waarden en het woon- en leefmilieu. Tevens beschrijft dit hoofdstuk het 
voor de planvorming en besluitvorming relevante beleid op rijks-, provinciaal 
en gemeentelijk niveau en de te verwachten ontwikkelingen in het gebied. 

2.2 Ontstaansgeschiedenis 

Gcomorfologie 
Het landschap van Spankeren-Brummen is ontstaan als gevolg van een aantal 
geologische processen. 
In het Pleistoceen is het Veluwemassief ontstaan, opgestuwd door ijsmassa's. 
Aan de voet van de stuwwallen op het dieptepunt van het ijsbekken, ontston
den na de ijstijd rivierdalen. Ten noorden van Dieren week de rivier steeds 
verder terug van de stuwwallen naar het oosten. Daar ontstond een typisch 
dekzandlandschap met ruggen en welvingen. Een deel van het dekzand en de 
l6ss van de hellingen verdween door erosie. In het Holoceen werd het klimaat 
zachter. De rivier was een dynamisch systeem, die door een regelmatiger 
wateraanbod ging meanderen. Het Usseldal vulde zich verder op met door de 
rivier aangevoerd sediment. Tussen de stuwwal en de IJssel ontstond, door de 
aanvoer van oppervlaktewater via beken cn door kwelwater uit het Veluwemas
sief, een vochtig gebied. 

Bodcmgcbruik 
De eerste sporen van bewoning dateren uit het Midden Paleolithicum (250.000-
9000 v.Chr.). Archeologische vondsten uit de Romeinse tijd wijzen erop dat 
vooral in deze peri ode de bevolkingsdichtheid in dit gebied groter werd. De 
Saksen waren de eerste bewoners die zich hier vestigden en gronden in cultuur 
brachten. De hoge zandgronden van de Veluwe werden in dienst gesteld van de 
landbouw, de lage grond en naar de Ussel toe als weidegrond voor het vee. 
Steile hellingen bleven bos. Heideplaggen, bosstrooisel en graspollen uit de 
uiterwaard werden in de potstal gebruikt en verspreid op akkerbouwgronden. 
Uit de oorspronkelijke vestigingen op de overgang van hoog naar laag hebben 
zich de bewoningskernen ontwikkeld. Kenmerkend voor dit gebied zijn ook de 
kastelen (middeleeuwen) en buitenplaatsen (l7e eeuw), die in de meeste 
gevallen eveneens op de natuurlijke overgangen en in de buurt van bewoning
splaatsen zijn aangelegd. 

Bcdijking 
Vanaf de twaalfde eeuw werd het rivierkleigebied langs dc Ussel bedijkt, 
waardoor het van oorsprong dynamische systeem werd begrensd. Meandering 
werd IlU beperkt tot het buitendijkse gebied. Het patroon van de geulen en 
ruggen dat daarbij ontstaat noemt men het kronkelwaardensysteem. Deze 
landschappelijk en geomorfologisch zeer waardevolle kronkelwaarden zijn op 
verschiJlende plaatsen in het plangebied zichtbaar. De lliterwaarden langs dit 
dijkvak zijn nauwelijks gebrllikt voor de klciwinning . 

... ' Grontmij 8 



Uitgangssituatie en befeidskader studiegebied 

Bij de nabijheid van hoge Pleistocene gronden, zoals tussen De Steeg en 
Dieren, was van oudsher dijkaanleg niet overal noodzakelijk. Hierdoor dateren 
de I1sseldijken uit verschillende perioden en is het dijktrace een optelsom van 
dijken en niet een in een keer aangelegd werk. De dijk om Leuvenheim dateert 
bijvoorbeeld uit 1961. 

2.3 Bodemopbouw en waterhuishouding 
De interactie tussen de stuwwal van het Veluwe-massief en de eroderende en 
aanslibbende werking van de I1ssel heeft ter plaatste van dijk en uiterwaarden 
gezorgd voor een afwisselende gelaagdheid in de ondergrond. Het zijn afwisse
lend zand-, zavel-, klei- en soms zelfs veenlagen met dikten van veelal minder 
dan 1 m. Dit uit zich in locaal zeer verschillende doorlatendheid van de onder
grond. In het algemeen is het gebied erg kwelgevoelig. 

~ Grontmij 9 



Uitgangssiwarie en beleidskader studiegebied 

De uiterwaard watert onder vrij verval af op de rivier. Bij hoogwater kwelt 
water onder de dijk door naar het achterland. De waterhuishouding binnen
dijks wordt daarnaast sterk beinvloed door grond- en oppervlaktewater dat 
vanaf het Veluwel11assief strOOl11t. 
Bij Brummen staat het gemaal J.G.W.H. baron van Sytzama in de voormalige 
bedding van een beek. Deze bedding zet zich in de uiterwaard door. 
Nabij de Ge!dersche Toren is onder de weg met kade, een afsluitbare duiker 
met pompinstallatie aangebracht, voor de afvoer van de Soerensche Beek. Deze 
beek loopt vanaf het Veluwemassief, door de uiterwaarden, naar de Ussel. Ook 
nabij Dp 55 is een afsluitbare duiker aanwezig, evenals bij Dp 85, nabij 
Leuvenheim. 
Het Apeldoorns kanaal is gegraven tussen 1858 en 1869. Dit was een land
schappelijk en hydrologisch ingrijpende verandering. 

2.4 landschappelijke waarden 
De landschappelijke hoofdstructuur in het plangebied wordt gevormd door drie 
gebieden met een verschillend karakter. Aan de westzijde ligt het Veluwemas
sief uitlopend in het Usseldal aan de oostzijde. Ais een wig daartussen ligt het 
zuidelijk deel van de Usselvallei, een oorspronkelijk drassige vlakte tussen de 
stuwwal en rivier. Het Veluwemassief bestaat uit hoog gelegen gronden met 
vele relicfvormen en is dicht bebost. De woonkernen Dieren en Spankeren zijn 
gelegen oJ) de rand van dit massief. Het Usseldal flankeert de Veluwezoom tot 
aan Dieren. Verder benedenstrooms buigt de rivier naar het noordoosten 
waardoor de Usselvallei kon ontstaan. Het Usseldal heeft de kenmerkende 
lilleaire opbouw van de rivier met haar uiterwaarden, begrensd door de dijk of 
de hogere gronden van de oeverwal. Het dijktraject is gelegen oJ) de overgang 
tussen Usseldal- en vallei. 

De IJssel is een relatief smalle, snelstromende rivier in een veel kleinschaliger 
landschap dan dat van de Waal of Rijn. De meanders van de IJssel zijn goed 
ontwikkeld. In een klein dee! van de rivier, ten zuiden van het plangebied, is 
sprake van bochtafsnijding. De huidige LTsselloop is door zomerdijken, 
verdedigde oevers en kribben, grotendeels vastgelegd. Slechts bij hoge water
standen lopen de uiterwaarden nog onder. Door de relatief hoog opgeslibde 
uiterwaarden en de sl11alle bedding is de rivier doorgaans slecht waarneembaar. 
Afgeleide kenmerken van de rivie_r, zoals de openheid en oude strangen, 
beplantingen en kaden, vorn~en de zichtbare elementen van het IIsseldal. 

De uiterwaarden van de IIsse! zijn mindel' vergraven dan die bij andere 
rivieren. De grootste ingrepen in de uiterwaarden, voor ontgronding, industrie
Ie en recrcatie-aetiviteiten, hebben plaatsgevonden tussen Arnhem en Dieren. 
De Brummensche waarden zijn door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
(RIN) aangemerkt als GEA-object (Geomorfologisch en archeologisch zeer 
waardcvol). Het gaat om een zeldzaam en gaaf complex van richels en droge 
geulen (zogenaamde kronkelwaarden) en het voorkomen van een zeer oude 
bedding. Langs het clijktraject komt verspreid enige bebouwing voor in de 
uiterwaarden. Naast een tweetal boerderijen op verhogingen in het winterbed, 
is het voorkol11en van een aantal buitenplaatsen opmerkelijk. 

Het zuidelijk dee! van de IIsselvallei is van OOl'sprong een drassige dekzand
vlakte onder invloed van de kwel van het Veluwemassief. Op de ontgonnen 
broekgrollden zijn landgoederen met daaraan gekoppelde bosgebieden ontwik
keld. De zllidelijke LTsselvallei wordt getypecrd als een landschappclijk waarde
vol landgoederenlandschap. Het Apeldoorns kanaal vormt een markante grens 
tussen de rand vall het Veillwemassief en de Llsselvallei. Eell aantal beken die 
op de Veillwe onlspringen l1londen via de vallei in de I1ssel uil. 
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Uitgangssilllatie ell beleidskader stlJdiegebied 

Op de overgang tussen lJsseldal en -vallei, ligt de oeverwal van de lJssel 
waarop de woonkernen Spankeren, Leuvenheim en Brummen gelegen zijn. De 
Arnbemsestraat (N348) en de spoorlijn Arnhcll1-Zutphen vcrbinden deze 
kernen (zie figu ur 2.1) . 
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Lalld.l'chappeiYke hoofdstructlllir 

Traject Spankeren - De Luchte (Dp 50 - Dp 59) 
Het brede grondlichaam waarop de N348 ligt, vorll1t de waterkering. De 
bebouwing van Spankeren, tussen de zeer drukke Arnhemsestraat (N348) eIl de 
spoorlijn Arnhem-Zutphen, bestaat uit gevarieerde lintbebouwing met WOOI1-

huizen, een garagebedrijf, wegrestaurant, afgewisseld met enkele bosschagcs. 
N abij de sluis staan enkele buitendijkse woningen. Langs de buitenkruinlijn 
bevindt zich een beeldbepalende bomenrij . 
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Uitgangssituatie en beleidskader studiegebied 

Traject De Luchte - Leuvenheim (Dp 59 - Dp 79) 
De dijk is een onopvallende kade daterend uit de eind '50-er jaren en gelegen 
tegen het fietspad langs de N348. Buitendijks liggen, ter hoogte van Restaurant 
De Luchte, de Spankerensche Weilanden en ter hoogte van Leuvenheim, de 
Brummensche Waarden. De Spankerensche Weilanden kenmerken zich als een 
relatief open gebied met daarin gelegen het landgoed de Geldersche Toren. 
Over het terrein van de Geldersche Toren loopt de Soerensche Beek. Ret 
landgoed de Geldersche Toren is van grote landschappelijke waarde en sterk 
beeldbepalend vanwege de opgaande laanbeplanting en bosschages. De 
vormgeving van het landgoed is georienteerd op de kerktoren van Spankeren. 
In het deel van de Brummensche Waarden komt zowel kunstmatig relief in de 
vorm van oude kaden, als natuurlijk relief van voormalige rivierbeddingen 
voor. Karakteristiek zijn de restanten van meidoornhagen, die verspreid 
binnen- en buitendijks aanwezig zijn. IIAchterste Kraainestll is een beeldbepa
lende boerderij. 

De uiterwaarden zijn voornamelijk in gebruik als grasland. De IJssel en het 
aangrenzende moerasgebied is door haar diepe ligging vanaf de N348 en de 
daaraan gekoppelde tuimelkade, nauwelijks zichtbaar. 
Op drie plaatsen komen in de tuimelkade coupures voor. 
Langs de tuimelkade staan buitendijks een enkele solitaire boom of struik. 
Binnendijks langs de N348 staan enkele monumentale boerderijen. Tevens zijn 
er plaatselijk hoge solitaire bomen aanwezig, langs de weg, of als onderdeel 
van een bosschage. Ret binnendijkse gebied wordt deels door singels en 
bomenrijen afgeschermd. Enkele monumentale boerderijen zijn gelegen in deze 
strook tussen spoorlijn en straatweg. 

Traject Leuvenheim (Dp 79 - Dp 96) 
Bij Dp 79 wijkt de dijk af van de N348 en wordt deze als waterkerend element 
beter herkenbaar dan de kade langs de N348. Rier voIgt de waterkering een 
deel van het oude trace dat na de haakse bocht om de woning (Dp 81) wordt 
gevolgd. Als gevolg van beplantingen, malsaanplant en de grote afstand tot de 
nauwelijks zichtbare IJssel, is er van een relatie met de rivier echter geen 
sprake. Ret is een groene dijk die in landbouwkundig gebruik is. Door de 
verschillende hekwerken dwars op de dijk is deze niet toegankelijk. 

De Schansweg voert naar de Leuvenheimse Schans, een terrein met een 
levendige geschiedenis (zie cultuurhistorie). Vanaf de Schansweg en de weg aan 
de noordzijde van Leuvenheim is de dijk (aangelegd aan het eind van de 50-er 
jaren) als een karakteristieke groene dijk met een bolle kruin herkenbaar. De 
dijk wordt gebruikt als (pony)weide. Langs en soms op de dijk staat verspreid 
meidoornstruweel. De dijk begrenst tuinen en percelen van de bebouwing van 
Leuvenheim . 
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In de uiterwaard, die voomame1ijk als grasland in gebruik is, staat eveneens 
verspreid meidoomstruweel. Plaatselijk zijn delen van de uiterwaard vergraven 
zoals de visvijver (ter hoogte van Dp 86) en de Schans. De Hank is het restant 
van een oude rivierbedding. 

Traject LeuveDheim - BrummeD (Dp 96 - Dp 106) 
Ten noorden van Leuvenheim (Dp96) voIgt de dijk wederom de N348 en 
dateert uit het eind van de '50-er jaren. De waterkering naast het fietspad langs 
de N348 is hier nauwelijks herkenbaar. De uiterwaard is een relatief open 
grasland met blokverkaveling, waarin voorkomen: een karakteristieke enkele rij 
solitaire bomen, hagen en een beeldbepalende boerderij: (Hoogkraainest). Nabij 
de Hank ligt een moeras en komt relief voor. De Brummensche Waarden zijn 
als open uiterwaard landschappelijk waardevol. 
Aan de binnendijkse zijde van de N348 staan hoge bomen alsmede het monu
mentale woonhuis van landgoed De Rees en het buiten Koppelenburg. Het 
gemaal J.G.W.H. baron van Sytzama bij Dp 99 wordt eveneens omgeven door 
hoge bomen. 
Het dijkvak eindigt bij de opgaande bosschages van de parktuin van Spaens
weerd. Dit buiten ligt aan de Bronkhorsterweg, de veerweg naar Bronkhorst, 
aan de overzijde van de IJssel. Op dit gedeelte van het traject (Dp 104-106) ligt 
het fietspad op de kruin van de dijk. Aan de binnenzijde van de weg ligt de 
aaneengesloten bebouwing van het dorp Brummen. De dijk sluit aan op de 
reeds verbeterde Brummense Bandijk, die verder stroomafwaarts van de weg 
afbuigt, dichter bij de rivier loopt en de Cortenoever omsluit. De N348 wordt 
vanaf dit punt autosnelweg richting Zutphen. 

2.5 Natuurwaarden 

AlgemeeD 
De inventarisatie van de natuurwaarden heeft plaatsgevonden aan de hand van 
onderzoeksgegevens van derden en van onderliggende literatuur bij beleidsno
ta's. De nadruk van de inventarisatie ligt op de beschrijving van vegetatiewaar
den, zoals aanwezig in het archief van de Provincie Gelderland. Voor de 
beschrijving zijn opnamen geselecteerd, die op en op korte afstand van de dijk 
zijn uitgevoerd. 
Naast de vegetatiekundige gegevens zijn de overige belangrijkste natuurwaar
den van de dijk tot de IJssel kort beschreven en in figuur 2.3 weergegeven . 
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De conclusies van de broedvogelinventarisatie (1996) van de vogelwerkgroep 
Arnhem e.o., alsmede van de losse waarnemingen van winterse vogelgroepen in 
de Brummense Waarden zijn in dit hoofdstuk vcrwerkt. 

Uitcrwaardcll 
De grotendeels gave niet vergraven uiterwaarden worden met be trekking tot 
voorkomende planten- en diersoorten tot de waardevolle uiterwaarden van 
Nederland gerekend. De uiterwaarden zijn als voedsel- en slaapgebied van 
internationale betekenis voor onder meer de Kolgans en Kleine Zwaan. In de 
uiterwaarden overwintert hier namelijk meer dan 1 % van de populatie. Dit is 
volgens de vogelwerkgroep echter incidenteel het geval. Behalve voor ganzen en 
zwanen vormen de Brummensche Waarden samen met de andere uiterwaarden 
een keten van pleisterplaatsen voor weidevogels. 
Als broedvogels worden hier aangetroffen Grutto, Tureluur en Gele Kwik
staart, met name in de ruime omgeving van de Hank. In de directe omgeving 
van de dijk komen vooral de wat minder kritische weidevogels voor als de 
Kievit en Scholekster. Dit betekent dat het van regionaal/lokaal belang is. In 
het wilgenbosje ten zuiden van de Schans broeden verschillende soorten eenden 
(Winter-, Zomertaling en Slobeend) en zangvogels zoals Bosrietzanger. De 
kleine landschapselementen in de uiterwaarden van Brummen (meidoorn en 
kllotbomen) zijn van betekenis voor zangvogels en Steenuil (minimaal vijf paar, 
vermoedelijk meer). Het bosje ten zuiden van het veer bevat een van de 
grootste Roekenkolonies uit de regio. 

De uiterwaarden zijll daarnaast eell belangrijk leefgebied voor amtibieen als 
knoflookpad, kamsalamander en de groene kikker. De Spankerensche Weilan
den zijn aallgemerkt als Ieefgebied voor de das. 

Het landgoederengebied behoort, door zijn gave karakter en zijn ligging op de 
overgang naar de IJsselvallei, tot de ecologisch meest waardevolle landgoede
rellzoncs van ons land. Belangrijkste natuurelementen zijn hier onder meer de 
laaggelegen kwclgebieden van vochtige bosvegetaties en van bijzondere soorten 
amtibiecll. 

De graslandvegetaties in de uiterwaarden worden intensief gebruikt en zijn 
beperkt soortenrijk. Dominant zijn grassen als ruw beemdgras, beemdlang
bloem, kweek, engels raaigras en straatgras. De graslanden zijn arm aan 
kruiden. De vegetatiekundige waarde is dan ook gering. 

Dc Soerensche Beek vormt een bijzondere ecologische verbinding in dit geheel, 
dic de koppeling vormt tussen de Veluwe en de uiterwaarden. 

Trajcctnivcau 

Bos ell sillgels 
Langs de waterkering zijn met name de soortenrijke bosvegetaties in de 
aanwezige bosjes en langs singels waardevol. Deze zijn matig vervangbaar 
omdat het relatief lang duurt om weer een vergelijkbare natuurwaarde terug te 
brengen. Dc boomlaag is gevarieerd van samenstelling, gedomineerd door 
noorse esdoorn, gcwonc es, icp en/of zomereik, met lokaal linde en beuk. De 
struiklaag is cveneens soortenrijk met onder andere zoete kers, sleedoorn, 
eenstijlige mcidoorn, kardinaalsmuts, wegedoorn, gelderse roos en hondsroos. 
Tot de mecr bijzondere kruiden behat"cn nagelkruid, bosanemoon, bosandoorn 
cn gevlcktc aronskclk . 
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Di;VKade 
Op de dijk zijn enkele vegetatie-opnamen gemaakt. Het gaat om relatief 
soortcnarme graslandvegetaties van vochtige voedselrijke bodems (glanshaver
verbond). Dominant zijn grassen als grote vossestaart, rood zwenkgras, ruw 
beemdgras, glanshaver en/of witbol. Meer bijzondere soorten zijn grote 
bevernel, groot streepzaad, kamgras, kleine klaver, pastinaak, knoopkruid, 
margriet en zachte haver. 
De vegetaties zijn van matige vegetatiekundige waarden en op korte tot 
middellange termijn vervangbaar. 

Berm ell 

Langs de N348 zijn op enkele plaatsen de bermen bemonsterd. De vegetaties 
bestaan uit beperkt soortenrijke graslanden van vochtige voedselrijke bodem 
(glanshaververbond). Dominant zijn grassen als glanshaver, ruw beemdgras, 
kweekgras en grote vossestaart. Lokaal komen meer bijzondere soorten als 
knoopkruid, pastinaak en kamgras voor. De overige soorten zijn algemeen. De 
vegetatickundige waarde van deze vegetaties is beperkt en op korte termijn 
vervangbaar. 

Slaten 
De gelnventariseerde slootvegetaties zijn in het algemeen van beperkte vegeta
tiekundige waarde en op korte termijn vervangbaar. Incidenteel komen wei 
kwelindicatoren als waterviolier en sterrekroos voor. Overige ondergedoken 
waterplanten ontbreken. De oevervegetatie vertoont indicatie van eutrofiering 
onder invloed van het aangrenzende landgebruik. In de uiterwaarden komen 
slootvegetaties voor met onder andere gekroesd fonteinkruid, canadese water
pest en drijvende fonteinkruid. De sloten kunnen voor amfibieen wei van grote 
waarde zijn voor de voortplanting. 

2.6 Cultuurhistorische waarden 
De omgeving van het dijkvak Spankeren-Brummen wordt gekenmerkt door een 
groot aantal cultuurhistorisch waardevolle patronen als bijvoorbeeld het 
lanenstelsel van de Geldersche Toren of de blokvormige verkaveling van de 
uiterwaarden. Deze zijn beschreven in het hoofdstuk landschappelijke waarden. 
In dcze paragraaf worden de meest karakteristieke cultuurhistorisch waardevol
Ie elementen kort toegelicht. 

Op verschillende plaatsen, zowel binnen- als buitendijks, komen landgoederen 
en buitenplaatsen voor met zeer grote cultuurhistorische waarden: 

• 

• 

... ' Grontmij 

buitendijks in de Spankerensche Weilanden (Dp 62-71) ligt de 
Geldersche Toren (voorheen Huize Spankeren), met een woontoren 
waarvan de oudste delen dateren uit ]535. Volgens overlevering lag 
hier een Romeinse burcht. De Spankerensche Weilanden met Gelder
sche Toren worden getypeerd als een rivierdijkenlandschap met grote 
tot zeer grote cultuurhistorische waardc; 

binnendijks staat bij Leuvenhcim achter de N348 het monumentale 
woonhuis van 1andgoed Dc Recs (Dp 96) gebouwd in 1833 op de 
CUlldamenten van een versterkle havezate. Eveneens bin ncndijks, nabij 
de entree van Brummen, staat achter de N348 de buitenplaats Kop
pelenburg (Dp ]0]), gebouwd in 1841. Dit buiten clankt zijn naam aan 
cle Korpel, het beekje en het weiland nabij het huis; 
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• buitendijks in de Brummensche Waarden (Dp ] 04-] 06) ligt Spaens
weercl. Tussen de hoge bomen is de karakteristieke woning uit de 17e 

eeuw zichtbaar. Deze woonlocatie wordt reeds in 1326 genoemd. 

Woonbebouwing in de uiterwaard komt verdeI' nabij dit dijktraject op twee 
plaatsen voor. De namen van de bocrderijen Hoogkraainest en Achterste 
Kraaincst verwijzen naar oude uitkijkposten. Duidelijk hoger gelegen op een 
wocrd, haddcn deze plaatsen vroeger een strategische betekenis. 

Dc Leuvenheimsche Schans is op dit moment een hoogliggend terrein met wat 
beplanting. In de 80-jarige oOl'log lag hier een aarden vestingwerk (zie tiguur 
2.4). Eind ]ge eeuw is op het resterende hoogliggende terrein een steenfabriek 
gcbouwd. De laatste bebouwing van de steenfabriek is in de jaren '70 van deze 
eeuw weggchaald. 

"U.JrT7I·~v;;;"J::i'Pt· . 
Gc!1Ip~r/U1V lUll ''''"f , - , \ ,:,.. 

.:.. . 'I.... . .1 
. . . .... .. .. .. 

Figllllr 2.4: De Lellvenheil1lsche Schans, de/ailuil een kaarl van 1629 

Binncndijks wordt Leuvenheim aangemerkt als een potentieel archeologisch 
waardevol gebied. Vroeger lag hier ook de Kijkoven: een tcrreinverheffing bij 
een voormalige oversteckplaats uit de IS< eeuw. Deze plaats is echter niet meer 
zichlbaar. 
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De Rijksdienst vool' Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft bij brief nr. 
Bp 96.742 AB/mb d.d. 7-8-1996 meegedeeld dat in het trace van de waterkering 
geen archeologische waarden bekend zijn. Bijvoorbeeld op hoger gelegen 
plaatscn zijn wei archeologische potenties. Wanneer bij de dijkverbetering daar 
intensieve ingrepen in de bodem zullen plaatsvinden, is aan te bevelen ter 
plaatse alsnog archeologisch onderzoek te doen. 

2.7 Woon- en leefmilieu 
Vcrkccr 
De N348 ligt langs een groot dee! van het dijkvak. Het is de belangrijkste 
ontsluitingsweg van dit gebied met een regionale betekenis. Tijdens de spits is 
el' sprake van cen zeer grote verkeersbelasting met navenant grote gevolgen 
voor het woon- en leefmilieu. 

Langs de N348 ligt tussen Spankeren en Leuvenheim aan beide zijden van de 
weg een aanliggend fietspad. Tussen Leuvenheim en Brummen Iigt aileen aan 
de oostzijdc van de N348 een fietspad. 

Bcwoning 
Aan wecrszijden vall de weg staat nabij het Apeldoorns kanaal een aantal 
woningen. Buitendijks staan dcze op een verhoging. Ter hoogte van Dp 54/57 
staan aall de westzijde van de N348 een aantal woningen en enkele bedrijven. 
Deze behoren allen tot Spankel'en, gemeente Diel'en. 
Tusscn Dieren ell Leuvenheim komen verder relatief zeer weinig woningen voor 
in het buitengcbied. Tel' hoogte van Dp 59 ligt restaurant De Luchte. 
Ter hoogte van het traject Leuvenheim ligt op een tweetal plaatsen woonbe
bouwing rclatief dicht bij de dijk, namelijk in de zuidelijke bocht bij Dp 81 en 
aan de noordzijde tussen Dp 94 en 96. 
De bebouwing vall de dol'pskern Brummen ligt achter de autoweg N348 en 
verder weg van de eigenlijke waterkering. 

Bij cxtreell1 hoof,rwater is de boerderij Achterste Kl'aainest onbereikbaar en kan 
mogelijk zclfs onderstl'omen. Evacuatie van het vee vindt dan plaats via 
pontons die aanmeren aan de Schansweg. 

Grondgcbruik 
Het gebied aan de buitendijkse zijde van de kade is voornamelijk in agrarisch 
gebruik; vanuit natuur- en landschappelijk oogpunt zijn er echter l'egels 
verbonden aan dit agrarisch gebruik. 
Binncndijks, tcl' hoogte van Leuvenheim, is sprake van een wisselend grondge
bruik. 

2.8 Beleid en autonome ontwikkeling 

Rijk 
Op 12 februari 1993 heeft de regering de adl'iezen vall de Commissie Boertien I 
vrijwcl geheel overgenomen. Belangl'ijke aandachtspunten zijn de integrale 
bcnadering van het planvool'bereidingsproces en het verzoek, waar nodig en 
mogelijk, uitgekiende ontwerpen toe te passen. 

Buitcndijkse versterking van de dijk kan invloed hebbcn op de afvoerfunctie 
van de rivier. De Ri1'ierelllVet geefl aan clat voor eventuelc veranderingen hierin 
een vergunning van Rijkswaterstaat nodig is. Voor de bcoordcling van de ver
gun ningaan vragcll is in april 1996 de "lJeleidslljll Ruimte 1'001' de Ril'ier" 

uilgcbracill. 
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Volgcns dczc beleidslijn wordell in principe gecn ingrepen in zomer- of winter
bcd van dc rivier toegelaten die de vastgestelde maatgevende hoogwaterstanden 
(MHW) verhogen. In een beperkt aantal gevallen kan een waterstandsverho
gende ingreep worden toegestaan, indien tegelijkertijd elders een maatregel 
wordt getroCfen die de waterstand veriaagt, zodat per saldo de maatgevende 
hoogwaterstand gelijk blijft. Deze maatregel wordt rivierbedcompensatie 
genoemd. De rivierbedcompensatie dient duurzaam te zijn. Voorbeelden van 
duurzame rivierbedcompensatie zijn het naar binnen verleggen van een dijk, of 
het afgraven van een zomerkade. 

Ook ingrepen die een zodanige verlegging van de stroming van het zomerbed 
naar het winterbed veroorzaken dat zandafzetting in het zomerbed optreedt, 
kunnen niel worden toegestaan. Daarnaast moeten mogelijkheden beschikbaar 
blijven om verbreding ell verlaging van het winterbed te kunnen realiseren. 
Activiteiten die deze (toekomstige) mogeJijkheden zouden belemmeren, worden 
in principe niet meer toegestaall. 

De uiterwaardell in de regio zijn in het Structuurschema Groene Ruimte 
aangewezen als kerngebied en natuurontwikkelingsgebied. Zij maken deel uit 
van de Ecologische Hoofdstructuur. In het Structuurschema is het compensa
tiebeginscl opgenomen. Waarden die veri oren gaan moeten worden gecompen
seerd. 

Het Naluurbeleidsplall wijst de uiterwaarden van de grote rivieren aan als 
kerngebiedcn met in (inter-)nationaal opzicht belangrijke, duurzaam te behou
den ecosystemen en voorziet goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling. In 
kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden moeten negatieve ontwikkelingen 
worden geweerd ell kunllen grondverwerving en inrichtingsmaatregelen aan de 
orde zijn, waarbij het accent ligt op versterking van de natuurlijke processen. 

De Vierde /Iota ol'er de ruinztelijke ordellillg exIra (Villex) voorziet voor 
uiterwaardcn en aansluitellde binnendijkse gronden natuurontwikkeling en 
bevordering van recreatie ill combinatie mel aan passing van de landbouwstruc
luur. 

In de Derde Nota Waterhuishoudillg wordt voorgestaan het bodemgebruik in de 
uiterwaardcn te extensiveren en de natuurontwikkeling te stimuleren. 

In de Nadere UitwerkiTlg Ril'ierellgebied is als streefbeeld voor natuur geformu
leerd de aanduiding "Kraanvogel", hetgeen betekent: integrale dijkoverschrij
dende vernieuwing van de ruimtelijke structuur: natuur in grote gradientrijke 
gebicden binnen- en buitendijks. 
Hct gebicd is verder gelegen in het projectgebicd "Hanzesteden langs de IJ ssel" . 
De stedcn moeten met elkaar worden verbonden. De toeristisch-recreatieve 
routes mocten zich richten oj) wandelaar en lietser. 
Voor het streefbeeld recreatie geldt: multiCunclionecl walerrecreatiegebied en 
natuurrccrcatic bij de stacl. 

Provincic 
In het provinciaal Waterhuishoudingsplall is de waterhuishouding in een groot 
dee! van het Riviel'engebied, met de functie water vool' landbouw, vooral 
gericht op het landbouwkundige grondgebl'uik . 
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Het !ntegmaL Waterbeheersplan VeLUIve en ValLei kent de functie 'waardevolle 
waternatuur' toe aan de Soercnse Beck, alsmede aan het gedeclte in de uiter
waard . Voor dezc beek gceft het REGIWA-project Landgoederenzone Brum
men-Voorst aan, het beekkarakter tc vcrgroten cn meandering te bcvorderen. 

In het GeIdel's RivierdijkenpJall staat aangegeven dat voor de gehele Ussel een 
behcersplan nodig is, medc gericht op de dijktaluds. Bijzondere aandacht 
verdient de natuurontwikkeling in de bochten van de Ussel. Landschappelijke 
karakteristieken diencn te worden gewaarborgd . 

Voor de IJssel wordt in de JntegraLe Visie Landschap de aanbeveling gedaan 
0111 de continu'iteit in het trace te versterken door vorm en fUllctie van de dijk 
op elkaar af te stemmen. Ret is zinvol om de stukken met hoge landschap
pelijke kwalitcit te koppelen aan bestaande, landelijke langzaam-verkeersroutes. 
Onderbrekingen in doorgaande recreatieroutes moeten worden opgelost door 
onderhoudspaden op de dijk open te stellen. Binncndijks moeten landschappe
lijke beplantingcn bij erven worden gestimuleerd en buitendijks het aanvullen 
en toevoegen van hagen. 

Zowel voor Leuvenheim als Brummen ge\den voor de bebouwingsvormen, dat 
de strook tussen kern en dijk vrij moet blijven van nieuwe bebouwing. Tussen 
deze twee plaatsen moet de landelijkheid worden behouden, al dan niet 
gecombineerd met openheid. 

In het Beleidsplan GeLderland Uitenv(t(trden!and wordt gestreefd naar behoud en 
vcrsterking van de ecologische relatie tussen uiterwaardenlrivier en het aan
grenzend Vcluwemassief. Ten aanzien van stroomdalflora en weidevogels zal 
afstemming met het agrarisch gebruik worden bevorderd. In de uiterwaarden 
van het plangebied wordt behoud van het natuurlijk relief voorgestaan. Tevens 
wordt het openstellen van inspectiepaden voor wandelaars en fietsers voorge
steld. 

In het Beheersplall JJssel-uiterwaarden zijn aile uiterwaarden in het plangebied 
(de Spankerensche Weilanden en de Brul11mensche Waarden) aangegeven als 
ileheersgebied, waarbij er naar wordt gestreefd de landbouw blijvend een 
bestaan te bieden, terwijl tegelijkertijd de bedrijfsvoering is gericht op natuur 
en lalldschap. De ondernemers in de landbouw die hieraan meewerken, ontvan
gen daarvoor een vergocding. 
Ret gaat daarbij in deze reliefrijke, niet vergraven uiterwaarden met name om 
het ontwikkelen van stroomdalgraslanden en bijzondere plantengemeenschap
pen in en langs heggen. Daarnaast zijn de reliefrijke, niet vergraven graslanden 
van belang voor de weiclevogels. 

In het Streekplall Gelderland worden de uiterwaarden aangemerkt als landelijk 
gebied il, waarin de natuur de belangrijkste functie is. Dc landbouw vervult 
een blijvende 1'01. Ret zuidelijk deel van de Usselvallei wordt aangewezen als 
strategisch actiegebied . De N348 vormt de oostelijke grens . 

Als wegbeheerder is voor de Provincie Gelderland de huidige beheersstrook, die 
loopt tot de hinnenteen tot de tuimelkade, in de toekoll1st ook nodig. Dan kan 
net de situatic met cell parallclweg worden gerealiseerd, zodat een scheiding 
tussen snel- en landbouwverkcer mogelijk wordt. 

GCIIll'Cntl'1I 

Dc walcrkcring ligt in de gemcentcn Rhedcn en Brummen . Dc grens ligt bij 

Dr 69 . 
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Uirgangssiwatie en beleidskader swdiegebied 

Het gcdeelte tussen Dp 50 en Dp 69 ligt in de gemcente Rheden. Het bestem
mil/gsp/al/ builel/gebied is in 1995 vastgesteld. Dc Spankerensche Weilanden aan 
bllitendijkse zijde hebben de bestemming 'Agrarisch gebied met landschap
pelijke en natuurwaarde'. Het betreffende gebied heeft eveneens de functie 
'Watel'staatsdoeleinden'. De dijk (tuimelkade) wordt hiel'bij niet nadel' aange
merkt. Binnendijks heeft het gebied de bestemming 'Agl'arisch gebied met 
landschappelijke waarde'. 

Restaurant Dc Luchte met omgeving heeft de bestemming 'Horeca'. De weg en 
het fietspad hebben de bestemming 'verkeersdoeleinden'. 

Het bestemmil/gsplall 'Industrieterreill Spal/kerell' (1972) geeft aan dat de 
woonbebouwing langs de Zutphenstl'aat gehandhaafd blijft. Ten nool'den van 
de bebouwing en de Overweg wordt tussen de spoorlijn en de N348 geen 
ontwikkeling van vel'dere bedrijvigheid voorgestaan. 

Het JJestemmil/gsplall 'ZutphenseslraatlVeg - Ol'erlVeg' (1988) geeft een nadere 
uitwerking vool' het deelgebied net ten zuiden van de Overweg, tussen spoorlijn 
en Zutphensestraat. Ter hoogte waal' de Overweg afbuigt van de Zutphense
straat is een tweetal erven met bebouwing bestemd als bedrijventel'rein. Ook 
wol'dt de mogelijkheid opengehouden voor een nieuwe aansluiting van het 
bedl'ijventerrein op de Zutphensestraat. 

Het gedeelte van de dijk tussen Dp 69 en Dp 106 en het deel rond Leuvenheim 
ligt in de gemeente Brummen. Deze gemcente heeft bij brief nl'. 96.4114 d.d. 5-
9-1996 mecgedeeld dat het bestemnzillgsp!all builel/gebied 1982 deels is achter
haald en vooral tel' plaatse van de waterkeringen moet worden aangepast. 

Dc regionale visie op de olltwikkeling van natuur en landschap uit het Interge
meentelijk landschapsbeleidsplan is uitgewerkt op gemeentelijk niveau in het 
Lal/dschapsbeleidsplcm gemeente Brummell. 

Ret uiterwaardenlandschap heeft belangl'ijke landschappelijke en hoge actuele 
ecologische kwaliteiten. In de visie wordt versterking van deze kwaliteiten 
vool'gestaan door natuurolltwikkeling in combinatie met extensivering van de 
landbouw. 

Specifiek voor het plallgebied wol'dt verdeI' aangcgeven: 
• versterken van de IJssel met uiterwaarden als noord-zuidverbinding; 
• aandacht vool' weidevogelgebieden in de uiterwaarden ten noord-oosten 

van Leuvenheim en het gebied ten noorden van Spankeren; 
• versterken van de structuurlijn, gevol'md door de spoorlijn tussen 

Spankel'en en Leuvenheim; 
• opheffen van de barriere vool' de das tel' hoogte van de Al'nhemse

straat. 

In de nrlll11l11ensche Waarden kan de verweving van landbouw en natuur 
gcrealiseerd worden door beheerslandbouw oC landbouw met vel'brede doelstel
ling. Het natuurlijk relief dient te worden gehandhaafd en op hogere gronden 
is verstcrking van het hagcnpatroon gewenst. De ontwikkeling van de Hank 
(oude Usselarm) in de Brummensche Uiterwaal'd is gericht op soortenrijke 
oeverbegrociing. Ret gebiecl heeft verder potenties vool' natuul'waarden als 
stroomdalOol'a en moel'asbos. Extensief l'ecreatief medegebl'uik behoort tot de 
1110gclijkheden. Daarbij wordt gedacht aan gebruik van de noordelijke oevers 
voar de sportvisserij. 
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Uitgangssituatie en be/eidskader studiegebied 

Landschapsbeleidsplan gemeente Rheden 
Voor de omgeving van de Geldersche Toren wordt het aanbrengen van 
beplantingen voorgestaan. De Spankerensche Weilanden worden aangemerkt 
als te handhaven/herstellen open ruimte. Langs de N348, ter plaatse van de 
dorpsbebouwing van Spankeren, wordt het intensiveren van de laanbeplanting 
aan de noordzijde aanbevolen. De relatie met het open uiterwaardengebied aan 
de zuidzijde is te handhaven en uitbreiden van bebouwing van Spankeren 
mogelijk/wenselijk. 

Dijkbeheerder 

De Nota "Beheer en onderhoud van de dijken" van het Waterschap Veluwe geeft 
het volgende aan. 
In het kader van de dijkverbetering zal het waterschap de dijken binnen haar 
beheersgebied verwerven. 

Het beheer van de dijken is in de eerste plaats gericht op de functie als water
kering. In principe wordt een multifunction eel beheer voorgestaan. Bij de nog 
te verbeteren dijken wordt het huidige beleid, te weten maaien vanwege het 
waterschap, gedurende de eerste twee jaren na dijkverbetering voortgezet. 
Daarna wordt dit voor buitentaluds eveneens voortgezet, waarbij aan de 
buitenteen op de eigendomsgrens een raster wordt geplaatst. 

Voor de binnentaluds wordt echter een gevarieerder beheer wenselijk geacht, 
gerealiseerd door het afsluiten van beheersovereenkomsten. Bij gevarieerd 
beheer wordt gedacht aan maaien met afvoer van het maaisel, extensieve 
beweiding, of een com binatie van deze twee. 
Wanneer er sprake is van hagen op de dijk, zuBen deze door het waterschap 
worden onderhouden. 

Bij een openbare weg op de dijk, is de ondergrond eigendom van het water
schap. Aan de desbetreffende gemeenten zal vergunning worden verleend voor 
het hebben en onderhouden van deze weg, inclusief de berm. 

Autonome ontwikkeling 
Op basis van het beleid zoals dat voor het gebied van kracht is, blijft het 
ruimtegebruik langs de dijk en in het studiegebied ongewijzigd. De huidige 
bebouwing blijft gehandhaafd en wordt nabij de dijk niet uitgebreid. Ecolo
gisch, maar ook landschappelijk/cultuurhistorisch gezien wordt naar een 
versterking van bestaande waarden gestreefd. Voor de N348 wordt gestreefd 
naar een splitsing tussen sne1- en landbouwverkeer, door de aanleg van een 
parallelweg. 
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3 Waterkeringtechnische tekort
komingen bestaande dijk 

3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft samenvattend de tekortkomingen van de huidige 
waterkering. Dit bepaalt de noodzakelijke aanpassingen. Achtereenvolgens 
wordt ingegaan op de gewenste veiligheid en het daarvoor te hanteren toet
singskader, op de tekortkomingen, op de ontwerpcriteria voor de benodigde 
aanpassingen en op de -vanuit technisch opzicht- haalbare oplossingen. 

3.2 Gewenste veiligheid 
De kans dat het binnendijkse gebied onderloopl, hangt allereerst af van de 
kruinhoogte van de waterkering. Eell te geringe hoogte kan Ieiden tot het 
ovel'stromen van het grondlichaam of de kel'ende constructie. Daarnaast mag 
het grondlichaam of de betreffende constructie, als de kruinhoogte weI voI
doende is, bij hoogwater niet bezwijken door bijvoorbeeld onderloopsheid of 
stabiliteitsverlies. De afmetingen van de waterkering zijn afhankeIijk van de 
waterstand die veilig moet kunnen worden gekeerd en de situatie ten aanzien 
van bestaande dijk en bodemopbouw tel' plaatse. De te keren waterstand wordt 
het maatgevend hoogwater genoemd. 

Maatgc\'cnd hoogwatcr 
De Wet op de Waterkering geeft vool' het onderhavige dijkringgebied (dijkring 
52) aan, dat een rivierwaterstand met een kans van voorkomen van 1 x per 
]250 jaar veilig gekeerd moet kunnen worden. Deze kans wordt de veiligheids
norm 1: 1250 genoemd. De bij die freq uentie optredende waterstand word t het 
maatgevend hoogwater (MHW) genoemd, dat uitgangspunt vormt voor het 
ontwerp van de waterkering. Voor de IIsseI heeft de minister in ]993 het 
MHW vastgesteld ("Maatgevende Hoogwaterstanden langs de Rijn en zijn 
takken", Nota 93.021 van RWS/RIZA), uitgaande van een maatgevende afvoer 
van ]5.000 m3/sec. op de Rijn bij Lobith met een overschrijdingsfrequentie van 
1 keel' per 1250 jaar. In principe vormen de vastgestelde MHW's het uitgangs
punt vool' de dijkverbetering. Er zijn echter redenen aan te voeren (lokale of 
bijzondere omstandigheden) om de waterkering le beoordelen op grond van 
hogere waterstanden. Voor het onderhavige dijkvak geldt dat dit het meest 
slroomopwaartse deeltraject is van het dijkringgebied 52 (Oost Veluwe) en een 
van de laatste nog te verbeteren dijkvakken in die dijkring. De reeds verbeterde 
dijkvakken zijn berekend en uitgevoerd met hogere maatgevende afvoeren dan 
nu wordt aangehouden. Na de recente hoogwatergolven zijn hoogwaterstanden 
berekend, waarbij rekening is gehouden met een afvoer van de Bovenrijn te 
Lobith van 16.050 m 3/s. Indien deze hogere waterstanden worden gehanteerd 
dient te worden aangetoond dat de hierbij benodigde extra maatregelen, de 
bestaande (LNC-)waarden langs de dijk niet (verdel') aantasten. 
Op dit moment is het nog niet duidelijk of er aanleiding bestaat om af te 
wijken van de vastgestelde MHW's. In de ProjectnotaiMER zullen de redenen 
daartoe, in samenhang met de geboden veiligheid VOOL' het achterland, alsmede 
de resullerende mecrwaarde, verder worden aangegeven en afgewogen. Indien 
dezc aanlciding bestaat, zal de huidige waterkcring in het MER zowel op 
grond van de Maatgevende Hoogwaterstand (MHW berckend bij een maatge
vende afvocr van de Dovenrijn te Lobith van 15.000 mJ/s) als op grand van de 
hoogwatcrstand gebaseerd op cell afvoer van de Bovenrijn te Lobith van 
16.050 m3/s, wordell beoordeelcl . 
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Waterkeringtechnische tekortkomingen bestoonde dijk 

Vervolgens zal, op basis van een beschouwing van de effecten van de extra 
maatregclen, worden beoordeeld welke waterstand uitgangspunt zal vormen 
voor het ontwerp vall de dijkverbetering Spankeren-Brummen. De keuze van 
de hoogwaterstand heeft alleell invloed op de kruinhoogte. De invloed op de 
overige faalmcchanismen is te verwaarlozen. 

TabeI3.1: Waterhoogtcll op de lJssel (1 :1.250) in m+NAP 

Kilometerraai IJssel MHW 1993 waterstand bij 
en plaatsaanduiding (15.000 m3/sec) een afvoer van 

16.050 m 3/s 

911 Dieren 10,90 11,05 

912 Apcldoorns kanaa1/Spanke- 10,70 10,85 
ren 

913 Spankerensche Weilanden 10,55 10,70 

914 Geldcrse Toren 10,40 10,55 

915 Leuvenheim 10,30 10,45 

916 Leuvenheim 10,25 10,40 

917 Brummell 10,15 10,35 

Kruinhoogtc 
De globale waarden van de huidige en benodigde kruinhoogten zijn op een 
aantal kCl1ll1erkcnde plaatsen in tabel 3.2 opgenomen. Voor de huidige kruin
hoogten zijn dc uiterste waarden vermeld, die in de nabijheid van het genoem
dc punt zijn aangetroffen. De benodigde kruinhoogte gaat uit van het MHW 
plus de le berekenen waakhoogte. Deze waakhoogte wordt aangehouden om 
erosie van het binnentalud door golfoverslag te voorkomen, om de toeganke
lijkheid van de dijk bij MHW te waarborgen en om enige marge te hebben in 
verb and met mogelijke onnauwkeurigheden in het met een computermodel 
berekende MHW. 

Voor de benodigde waakhoogte wordt minimaal 0,5 m aangehouden. Op 
plaatsen waar hoge golven worden verwacht, zal de waakhoogte hoger zijn. 
Voor dit dijkvak is de waakhoogte van 0,5 m echter voldoende. Daarbij is als 
criterium uitgegaan van een maximaal toelaatbare golfoverslag van 1 1/s/m. 
Zou in verband mel een te sleile taludhelling en/of een matige kwaliteit van het 
binnel1talud plaatselijk slechts maximaal 0,1 I/s/m kunnen worden toegelaten, 
dan is dc 110clige waakhoogte circa 0,6 m. 

Gezien de in het algemeen beperkte hoogte van de waterkering - zeker langs de 
N348 - is in dit geval een hoger overslagdebiet te accepteren. Bij de huidige 
buitentaludhelling van 1 :2,5 is bij een waakhoogte van 0,5 m een overslagdebiet 
van ongevcer 0,4 I/s/m te verwachten. 

In verband met zetting van de ondergrond en inklinken van het dijkmateriaal, 
is de aanlcghoogle van de clijk vec1al hoger dan de uiteindelijk benodigde 
kruinhooglc. De groolte van de overhoogte is albankelijk van de ondergrond 
cn dc bcnodigdc aanpassillgen. Gezicn de hier aanwezige zandige bodcmop
bouw ell de -naar verwacllting- beperkte aanpassingen, is de grootte van de 
overhoogtc in dit gcval zccr bcpcrkt (mindel' dan I dm) . 
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TabeI3.2: Huidige en minimaal benodigde kruinhoogte dijk in m+NAP 

Omschrijving Huidige kruinhoogte Minimaal nodige kruinhoogte 
(uiterste waarden) 

Afvocr 16.050 m3/s MHW (15.000 m3/s) 

Apeldoorns kanaal (Dp >+13,0-11,0 11,45 11,30 
50) 

De Luchte (Dp 59) 10,9-11,1 11,30 11,15 

Gelderse Toren (Dp 69) 10,8-10,6 11,10 10,95 

Leuvenheim (Dp 79) 10,7-11,2 11,00 10,85 

Leuvenheim (Dp 96) 11,1.10,6 10,90 10,75 

Brummen (Dp 106) 10,4-11,1 10,80 10,65 

Kans op hczwijkcn 
Een dijk kan theoretisch op cen aantal manieren bezwijken. De bezwijkme
chanismen die een rol kunnen spe1en zijn toegelicht in figuur 3.l. Om deze 
bezwijkmechanismen te voorkomen dient een waterkeringsontwerp aan 
verschillcnde technische eisen te voldoen. Deze eisen zijn onder meer opgeno
men in de "Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken, deel I en II" (T.A.W. 
1985 en 1989) en de "Handreikingen" van de Technische Adviescommissie voor 
de Waterkeringen (T.A.W. 1994) naar aanleiding van het advies van de 
Commissie BoerticIl I (1993). 

overloop 

gol1overslag glijcirkel buitentalud 

opbarsten (daarna glijcirkel) erosle buitentaJud 

gliJcirkel binnentalud erosie voorland 

micro Instabiliteit I uittredend water 

Figllllr 3. J: iJezlI'ljklllec/wIILI'J'IIell 
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3.3 Uitgangspunten voor controle en technisch ontwerp 
De volgende uitgallgspuntell en ontwerpcriteria worden gehanteerd bij de 
controle en eventuele aanpassing van de bestaande waterkering: 
• de stabiliteit van de waterkering moet bij waterstanden bij een maatge

vende afvoer van 15.000 m 3/s gegarandeerd zijn. Hetzelfde geldt als 
van een andere afvoer zou worden uitgegaan. De eisen in de hiervoor 
genoemde richtlijncn en uitgangspunten ge1den daarbij als toetsingscri
teria; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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ter beperking van het risico op aantasting van het binnendijkse talud 
wordt uitgegaan van een toelaatbaar overslagdebiet van maximaal 1 
liter per seconde per strekkende meter dijk. Specifieke omstandigheden 
kunnen eell lager overslagdebiet nodig maken. Ais minimale waak
hoogte wordt steeds van 0,5 m uitgegaan; 
de dijk moet bij maatgevend hoogwater toegankelijk en berijdbaar zijn. 
De breedte van de kruin moet dam'om minimaal 4 m zijn, zodat een 
eventueel nog aan te brengen inspectiepad met een breedte van 2,5 m 
en bermen van 0,75 m is te realiseren. Op plaatsen waar direct binnen
dijks een goed berijdbare ontsluiting ligt, is een kruinbreedte van 2,0 m 
op de tuimelkade uit waterkeringstechnisch oogpunt voldoende; 
het beheer en onderhoud van het dijklichaam moet goed mogelijk zijn 
met gangbaar materieel. Vanuit dit oogpunt gaat de voorkeur van het 
Waterschap uit naar taluds met een helling van] :3; 
bij een kruinhoogte die nu reeds hoger is dan de benodigde kruinhoog
te wordt geen algehele kruinverlaging toegepast, maar wordt de 
huidige kruinhoogte gehalldhaafd. In situaties waarbij voor aanleg van 
een inspectiepad een te smalle kruin aanwezig is, is het mogelijk om bij 
een grote overhoogte de kruin enigszins te verlagen tot een niveau van 
voldoende hoogte, dat elders reeds in het dijkvak aanwezig is. Daar
mee ontstaat voldoende breedte voor de aanleg van genoemd inspectie
pad; 
vreemde elementen, (bebouwing, kabels, leidingen, etc.) op of onder de 
dijk moeten, in verb and mel mogelijke risico's voor stabiliteit van en 
gcconcentreerde uitstroming uit het dijklichaam, zoveel rnogelijk 
worden geweerd uit het dijkprofiel. Vooral bij bebouwing zijn op een 
beperkte diepte in en langs de bestaande dijk veel nutsleidingen en -
kabels gelegcn. Indien technisch verantwoord zullen deze niet worden 
verplaatst; 
coupures zijn aIleen in bebouwd gebied toe te staan, indicn andere 
oplossingen op zeer grate problemen stuiten; 
waar mogelijk wordt overwogen om grandstoffen te hergebruiken, 
indicn deze milieu- en waterkeringstechnisch aan de betreffende eisen 
voldoen; 
de waterbeheersillg binnendijks mag niet verslechteren; 
op bermen die geen functie vervullen om "pipinggevaar" tegen te gaan, 
is beplanting onder voorwaarde te accepteren. Boomgaarden en 
tuininrichting Zijll in die situatie denkbaar op de berm; 
de verbetering vindt, indien reeel uit te voeren, binnendijks plaats, 
tenzij er zeer gegrande redenen zijn om buitendijks te verbeteren. Bij 
verbetcring naar buiten (rivierzijde) moet rekening worden gehouden 
met de "Bcleidslijn Ruimte voor de Rivier" van het Rijk . 
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3.4 Controle van de bestaande waterkering 

Kruinhoogtc 
Op het gcdeelte Dp 50 - Dp 57 (ter hoogte van Spankeren) is de kruinhoogte 
voldoende om het MHW met (ruim) voldoende waakhoogte te keren. Vanaf 
Dp 57 tot Leuvenheim is de kade langs de N348 gemiddeld ongeveer 2 dm te 
laag. De groene dijk om Leuvenheim is hoog genoeg. Een overhoogte van 
minder dan 1 tot meer dan 3 dm is aanwezig. Vanaf Leuvenheim tot Brummen 
is de kade op een deel van het traject ook ongeveer 2 dm te laag. 

Stabilitcit binncntalud 
Het grondlichaam op het traject Apeldoorns kanaal - De Luchte is vrij groot 
en stabiel. 
In het deel met de N348 binnendijks (Dp 50 - Dp 79 en Dp 96 - Dp 106), is 
het grondlichaam van de weg te beschouwen als een hoge binnendijkse berm. 
De afmetingen daarvan zijn zo ruim, dat de stabiliteit van het binnentalud van 
de waterkcring geen probleem zal zijn. Bij hoge grondwaterstanden zullen de 
dunne deklagen binnendijks van het weglichaam opbarsten. Dit levert geen 
gevaar op voor de stabiliteit van de waterkering. 

Ook in het traject Leuvenheim worden binnendijks geen grote macro-stabili
teitsproblemen verwacht, gezien de bodemgesteldheid en taludhellingen (circa 
1 :2,5). De dunne deklaag aan de binnenteen van de dijk kan wei aanleiding 
geven tot opbarstell bij hoge rivierstanden. Omdat dat gevolgd kan worden 
door micro-stabiliteitsproblemen, moet opbarsten bij de binnenteen in het 
traject Leuvenheim worden voorkomen. 

Stabilitcit buitcntalud 
De stabiliteit van het buitentalud kan plaatselijk problematisch zijn bij snel 
vallend water op de rivier. Hit speelt vooral op plaatsen met steile buitentaluds 
in het kadegedeelte langs de weg (tussen De Luchte en Gelderse Toren). Ook 
rond Leu venheim kan plaatselijk buitendijks het talud (circa 1:2,7) niet stabiel 
zijn, gezien de dikke en soms venige deklaag langs de rivierzijde van de dijk. 

Tussen Geldersche Toren en Leuvenheim en tussen Leuvenheim en Brummen 
worden buitendijks geen problemen verwacht, gezien de dunne deklagen en de 
taludhellingen van circa 1:3. 

"Piping" 
Als aan de binnenteen dunne deklagen aanwezig zijn, die bij hoge rivierstanden 
aanleiding geven tot opbarstverschijnselen, kan dit gevolgd worden door het 
optreden van zandmeevoerende wellen ("piping"). Langs het onderhavige 
dijkvak ligt buitendijks voldoendc klei om uit te gaan van een aanzienlijke 
afstand (kwellengte) fussen intredepunt van het grondwater voor de dijk en 
uittredepunt direct achter de binnenteen van de dijk, of de binnendijkse berm. 
Daarom worden "piping"-problemen langs dit dijkvak niet verwacht. 

Behcer, ondcrhoud en bcreikbaarhcid 
Wat betreft de bercikbaarheid van de waterkering is het gedeelte rond Leuven
heim problematisch. De dijk is slechts op enkele plaatsen te bereiken en daarna 
is de kruin niet berijdbaar. Aan de inspectie bij maatgevende omstandigheden 
en de bcrcik- en begaallbaarheid voor onderhoud en beheer moet derhalve de 
nodigc aandacht worden geschonken. 

De helling van het buitentalud is over grotere \engte steiler dan 1:3. Vanuit 
oogpunl van bchccr en ondcrhoud is een vernauwing naar 1:3 gewenst. 
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De erosiebestendigheid van het buitentalud is redelijk tot goed vanwege de 
grasbegroeiing die van redelijke kwaliteit is en de afdeklaag van veelal zwaar
dere zavel. Ook de dunne deklaag op de waterkering stroomopwaarts van 
Leuvenheim (siechts 0,5 m) is te accepteren, omdat nauwelijks stroomaanval is 
te verwachten. Alleen rond Dp 57 en rond Dp 75 is tijdens het huidige grond
onderzoek gebleken dat de afdeklaag zo licht van samenstelling is, dat maatre
gel en op het buitentalud nodig zijn . 

Het binnentalud is soms steiler dan 1:2,5. Langs het gedeelte met de weg 
binnendijks is de taludhoogte zo beperkt dat erosie bij overslaand water niet 
zal optreden. 

Op bet traject Leuvenheim is bet binnentalud langer. Daar zijn plekken aanwe
zig waar door te intensieve begrazing elke begroeiing is verdwenen. Erosie kan 
hier niet worden uitgesloten en in het gedeelte bij Leuvenheim zijn plaatselijk 
maatregelen nodig aan het binnentalud. 

Beplanting 
Beplanting kan waterkeringstechnisch op een niet acceptabele plaats staan. Het 
betreft mogelijk onder meer beplanting bij de toegang tot de Geldersche Toren, 
direct aan de waterkering, alsmede de bomen tussen Dp 57 en Dp 59 langs de 
buitenkruinlijn, waar een kruinverboging no dig is. 

Vreemde elementen 
Het dijkvak sluit bij Dieren aan op de sluis in het Apeldoorns kanaal met 
daarover de brug in de N348. De bovenzijde van de sluis ligt erg hoog (water
stand op Apeldoorns kanaal zelfs hoger dan MHW-stand op de IJssel ter 
plaatse) en de sluis maakt geen onderdeel uit van het onderhavige project. 

In het grondlichaam langs en onder de weg liggen de nutsleidingen en kabels 
onder meer voor de bebouwing aan beide zijden van de N348. Ook op de 
trajecten De Luchte - Leuvenheim en Leuvenheim - Brummen zijn kabels en 
leidingen aanwezig. 

In het traject De Luchte- Leuvenheim zijn Levens drie coupures in de kade 
aanwezig bij Dp 63, p 71 en Dp 74.5. czc c upu res zijn aa ngebracb l voor 
de on Lslu iting van percelen in de uiterwaaru. Dc uremp I van deze COll pures 
ligl ruim eeo halve meler onder de maatgevende \ alcrsLand . 
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Waterkeringtechnische tekartkomingen bestaande dijk 

Bij Dp 7) kruist een afsluitbare ciuiker, die op dit moment buiten gebruik is en 
waarvan er vcrdcr gecn gegevens zijn, de dijk. Er wordt vanuit gegaan dat deze 
kan worden verwijdcrd. Bij Dp 74 ligt cen PGEM-kabel dichtbij de wellicht te 
verplaatsen buitenteen. 

Bij Dp 69, Dp 85 en Dp 99 kruisen afsluitbare duikers de waterkering. De 
duiker bij Dp 69 betreft de ontwatering van de Soerense beek. De duiker is 
afsluitbaar met een terugslagklep en loopt op NAP +7,86 m door de dijk. In 
de duikcr is een (afsluitbare) pompvoorziening in 1996 aangebracht, met de 
afvoerbuis in de kade boven de maatgevende waterstand. De duikerconstructie 
is in 1996 niet gerenoveerd. 

De duiker bij Leuvenheil11 CDp 85) heefl een diameter van 700 mm en ligt op 
circa NAP +7,35 111. De lengte is 12 111, zodat bij de aanpassing van de dijk de 
duiker waarschijnlijk ook aanpassinglverlenging behoeft. 

De duikcr bij Dp 99 is de uitstroomopening van het gemaal J.G.W.H. baron 
van Sytzal11a. Dc uitstroomopening is buitendijks afsluitbaar met een houten 
sluisdcur. In de kruin van dc kade ligt een betonconstructie, afgesloten met een 
metalcll dekse!. 

De duikcrconstructies zijn globaal gelllspecteerd en waarschijnlijk is, behalve 
bij LCllvenheim en bij Dp 71, geen aanpassing nodig. 

3.5 Mogelijke maatregelen 
Erosiegevoelige buitentaluds kunnen worden verbeterd door een voldoende 
dikke cn crosiebestenclige kleilaag aan te brengen. De kleilaag moet niet te vet 
zijn, 0111 cen dichtc en goed wortelende gras- en kruidenmat te kunnen laten 
ontstaan. 

Kruinverhogingen kunnen worden gerealiseerd door een vcrhoging in grond uit 
te voeren. Daarbij kan Of binncndijks or buitendijks het talud worden aange
past. Door toepassing van cell erosiebestclldige kleilaag en na het ontstaan van 
een dich te, diep wortelcnde grasmat met kruidcn vegetatie, zijn daarbij ook 
erosiegevoelige taluds te verbeteren. 

Het bcheer van de waterkering moet op het ontstaan en onderhouden van die 
kruidenrijke grasmat worden aangepast. 
Aanpassingen aan kruisende duikers e.d. kunnen, als de duiker zelf sterk 
genoeg is, bestaan uit een te realiseren dubbcle afsluiting (bijvoorbeeld terug
slagklep, of een spindelschuif erbij). Ook zijn wellicht maatregelen nodig tegen 
onder- of achterloopsheid, waarvoor cell kwelscherl11 moet worden aange
bracht. 

COLlpures worden verwijderd en een andere toegankelijkheid over de waterke
ring moct dan wordcll gcrcaliscerd. Is dit vanwege beperkte beschikbare ruimte 
nict 1110gc1ijk zonder ingrijpcndc gevolgen voor waardevolle elemcnten, dan kan 
in het uitcrste geval cell cOllpure worden overwogen met minimaal de drempel
hoogte op MHW-niveau. Dc arsluitdelen van de coupure doen dan aileen als 
waakhoogte dienst. 
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WOlefkeringlcchnische lekOt/komingen /)es/oon~ d'lk 

ECIl inspecliepad is o p de dij k Ie reaJ iscren door de kru in Ie verb reden aan 
bin nen- (;:: la l1d-) of bui len- (;:: rivicr-)zijde. Combinalic mel erosicbcperkcnde 
m:ull regclell is daarbij mogclijk . Ook is het bij een overhoogte mogelijk de 
taluds van de dijk Ie sp<lren en de kru in zo ver Ie verlagcn, d at voldoende 
kruinbrcecitc onlst:1lI1 om ee n inspccticpad mel bCJ'lnen IC rcaliscren. Dc 
kru inhoogte moet daarbij wclminimual op hct MHW + waakh oogtc blij vcn 
tiggcn. 

Daar waar onvoldocnde stabilitcit aa nwczig is moct in d it geval, of cen 
taludvcrn auwi ng wordcll uit gcvocrd, of moct door ccn Illaaivcldvcrhogin g 
(aanbcrlning) cen tcgengcwicht word en aangcbrachL Een combinat ic van bcide 
is soms Illogclijk . D oor <lanbcrmin ge n kan de gcvocligheid voor opbarsten en 
"pipi nggcvoclighcid- langs de binncnlccll a rn cmcll . 
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4 Visie op dijkverbetering 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor en de visie op de verbetering 
van het dijkvak Spankeren - Brummen gepresenteerd. Deze visie biedt het 
kader waarbinnen de oplossingen voor de dijkverbetering gezocht moeten 
worden. Indien een oplossing uiteindelijk buiten dit kader yah, dient dit goed 
beargumenteerd plaats te vinden. Het betreft een integrale visie waarbij 
prioriteiten zijn gesteld bij de wens en vanuit de verschillende belangen en 
[uncLies. Tevens is rekening gehouden met de haalbaarheid en praktische 
uitvoerbaarheid van benodigde aanpassingen. 

De uitgangspunten en visie zijn weergegeven in figuur 4.1 en 4.2. 

De visie is stapsgewijs ontwikkeld, rekening houdend met de 'Handreiking 
Visie-ontwikkeling' van de Technische Adviescommissie voor de Waterkerin
gen. Het gaat niet aileen om de huidige kwaliteiten van dijk en omgeving, maar 
ook om de toekomstige waarden en gebiedspotenties. Dc beschrijving van de 
bestaande uitgangssituatie van het gebied is samengevat in hoofdstuk 2 van 
deze Startnotitie. De mogelijke knelpllnten worden in dit hoofdstuk benoemd, 
waarbij vervolgens de gemaakte keuzen worden verantwoord. 

Bij de stapsgewijze ontwikkeling zijn eerst de aandachtspunten en wensen in 
algemene zin gelnventariseerd (paragraaf 4.2). Vervolgens is op regionaal 
schaalniveau vastgesteld welke prioriteiten, llitgewerkt in ontwerpuitgangspun
ten, gesteld kunnen worden (paragraaf 4.3). Deze prioriteitsstelling is op 
trajectniveau uitgewerkt, waarbij op lokaal niveau voorkeuren zijn aangegeven 
(hoofdstuk 5). 

4.2 Aandachtspunten en wensen 
In hoofdstllk 3 zijn de te verwachten aanpassingen weergegeven. Rekening 
houdend met en afgestemd op de benodigde aanpassingen, zijn hieronder de 
aandachtspunten en wensen vanuit de verschillende belangen samenvattend en 
in algemene zin weergegeven. In paragraaf 4.3 zijn tussen de soms strijdige 
wensen prioriteiten gesteld en is een en ander meer geconcretiseerd. 

OfltS{(f(fllsgeschiedellis en geomOlfologie 
De ontstaansgeschiedenis van het landschap herkenbaar houden en de aflees
baarheic1 tc versterken, door: 
• geen werken binnen het GEA-objcct uit tc voeren; 
• het handhaven/behouden van het waarc1cvol natuurIijk relief in de 

lliterwaarden in en buiten het GEA-object; 

• geen aantasting strangen; 
• geen aantasting mogelijke archeologische vindplaatsen; 
• behoud van de kwaliteit van en de bestaande relaties tussen de binnen

dijkse en bllitenciijkse waterhuishoudkundige situatie; 
• het verbeteren van de herkenbaarheid van de waterkering. 
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r------------------- - ______ _ _ __________ ___ _ _ -:-":':_ .:':,:;~i~: ?p dijkverbetering 

sparen beeldbepalende beplantingen, 
behoud/ontwikkel en plantengemeenschappen 

* D 

verbeteren bestaande waterkering, 
hand haven karakerverschil en 
hand haven bolle karakter 

:::..=:: geen aantasting ruimtelijk beeld 

D behoud/ontwikkelen weidevogelbestand 

o sparen waardevolle vegetaties 

• behoud openheid 

hand haven natuu rlijk relief, D ontwikkelen stroomdalgraslanden, 
hand haven strangen 

verbeteren recreatieve mogelijkheden 
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Verbetering IJsseldijken Spankeren-Brummen 
Figuur 4_1 Aandachtspunten en wensen 
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Vi5ie Dp dijkverbetering 

Veluwezoom 
Landgoederenzone Usselvallei 
Usseldal 
Relatie Arnhemse Straat, dijk en Usseldal 
Ruimtelijke relatie kerktoren Spankeren 
en landgoed Geldersche Toren 
Ruimtelijke eenheid Leuvenheim 

00000 Laanbeplanting Arnhemse Straat 
Oud trace dijk 

> 

~-~--I-. I _. L ~.~ ""'; 
Verbetering Usseldijken Spankeren-Brummen 

Figuur 4.2 Landschapsvisie /I.t 
~ 
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Villt' or dijkvcrbcr~(ing 

LalldschuJi ('1/ cult lIurhist oric 
fkeldhcpalenlic en cultuurhistorisch waardevolle elemcnlen en palronen (zie 
liguur 2. 1) handhaven/visuccl verstcrkcn, door: 
• handhaven/vcrslerken lineaire OpbOllW van hel uitcrwaardcnlandschap 

door verhcterillg van de hcslaandc walcrkering; 
• vcrstcrkcll ovcrgang landgoedcrenlandschap Ussclvallei naar hel 

uilcrwaardenlantlschap, door vormgeving van Leuvenheim en Arnhem
se Slraat; 

• handhaven vcrschil ill karaktcr tussell de dijk langs de verkeersweg 
N 34R en het oude trace 0111 Lell vcnheim; 

• hand haven van het karakler van de holle dijk om Lellvenheim; 
• vcrbelercn herkenhaarheid dijk/walerkering langs de N348; 
• geen aantasling en 20 mogelijk versterking van het ruimlclijk beeld van 

de buitenplaals de Gelderschc Toren en andere karakleristicke bebou
wi ngsclementcn; 

• behollden/verslcrken landschappclijke openheid en relalie met de IJssel 
van de Spankerensche \Vcilanden en noordelijke Rrummensche Waar
den; 

• handhaven/verSlcrken becldbcpalende bcplantingcn en bosschages/mci
doornhagcn. 

Na{uur 
De bestaande naluurwaanlcn (zic liguur 2,2) alsmcdc de fUllctie van het 
huitendijkse gebied als ecologische verbinclingszone voor slroomclalflora en 
amfibiecn en als weidevogclgebied, behouden/versterken. Dil houcit in: 
• hel naluurtechnisch beheren van de taluds van de walerkcring; 
• hel niel hc"invloedcn van de kwcl vanar hel Veluwemassier naar de 

u i lerwaarden; 

• behoud van het naluurlijkc relief len behoeve van het behoud/ontwik
kcling Slroomdalgraslanden; 

• 

• 
• 
• 
• 

.: Grontmij 

hel hchoutl/onlwikkelen van rlantcngemccnscl!<lppen in en langs 
heggcn; 
behoud/onlwikkclcn van het wcidevogelbesland ; 
bij voorkeur sparen van waarLlcvollc vegetaties, indiell aanwezig; 
Illogelijk vcrbelcren kd'gcbied voor de das; 
hehoud cn onlwikkeling van natuurwaarclen op de lange termijn 
waarborgel1 . 
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Visie op dijkverbetering 

WOOI/- ell Lee/milieu 
Het woon- en leefmilieu behouden en versterken, door: 
• een veilige en duurzame oplossing na te streven waarbij getracht wordt 

ecn cvcntuele toekomstige kruinvcrhogingen zoveel mogclijk te voorko
men, door eventuce\ aanwezige overhooglen in de kruin te handhaven. 
Dit geldt alleen voor het dee1lraject Leuvenheim; 

• hand haven van bebouwing conform bestemmingsplannen dan wei het 
huidig vigerend beleid; 

• handhaven/verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving; 
• hand haven en, indien nodig na aanpassen van de dijk, verbeteren van 

de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en huiskavels; 
• voorkomen van niet herstelbare invloed op de bedrijfsvoering van 

(agrarische) bedrijven door dijkverbetering; 
• handhaven van de waterhuishoudkundige situatie binnendijks; 
• verbeteren van de recreatieve mogelijkheden. 

4.3 Landschapsvisie 
Op basis van bovenstaande aandachtspunlen wordt de volgende landschappclij
ke inrichting van de directe omgeving van het dijktrace voorgesteld (zie tiguur 
4.2). Deze voorstellen vormen het kader van de dijkverbetering, doch dienen 
deels met andere maatregelen te worden uitgevoerd. Door de koppeling van de 
dijk aan de Arnhemse Straat zijn landschappelijke maatregelen met name aan 
de reconstructie van de weg verbonden, niet aan de dijkverbetering. 

Herkenbaarhcid van de dijk 
Door de aanleg van een recreatieve route over de kruin van de dijk, wordt de 
waterkering geaccentueerd en hcrkenbaarder gemaakt. Bovendicn wordt de 
beleving van de rivier vergrool voor wandelaars en eventueel fietsers. Bij de 
grocne dijk heeft een wandelpacl de voorkeur in verband met het landbouw
kundig gcbruik (hekwerken). 

Relatie met de rivier door openheid 
De relatie van de dijk met de IJssel is vooral bij de Spankerensche Weilanden 
en de noordelijke ilrummensche Waarden sterk. In de vormgeving dient dit 
trace zoveel mogelijk open te worden gehouden. De waardevolle kastanjes bij 
Spankeren aan de oostzijde van de N348 worden echter wei gehandhaafd, 
ondanks de gewenste openheid; 

Ovcrgang IJsselvalIci-IJsscJdal vormgev('n als landgoedcrcnzone 
Het trace van de Luchte tot en met Leuvenheim ligt op de overgang van 
Usselvallei naar rivierdal. De ruimtelijke relatie tussen de kerktoren van 
Spankeren en het landgoed Geldersche Toren dient zichtbaar te blijven door de 
weg en waterkering hier open te houden. De verdere inrichting van de straat
weg en de woonkern Leuvenheim dient aan te sluiten op het landgoederenland
schap. Het binnendijkse gebied bij Leuvenheim zal door verdichting met 
beplantingselementen een groter contrast vormen met het I1sseldal en een 
landgocdkarakter krijgen. Hierdoor wordt het woon- en leefmilieu versterkt. 

Voorgesteld wordt de Arnhcl1lse Straat buiten de bebouwcle kOI1l van Leuven
heim dubbelzijdig te beplanten. Deze herinrichting kan bij de geplande recon
structie van de weg worden l11eegenol11en. Bovcndien zal het karakter als 
historische straatweg worden versterkl door de laanbeplanting. Tussen Leuven
heim en I3rummen wortH daarbij het oude trace van de straatwcg, langs 
landgoed Dc Rees dubbclzijdig beplant. Dc N348 blijft hier onbeplant in 
verband mel de relatie met de rivier. In de bebouwde kom wordt de doorgaan
de straalweg niet als laan beplant, maar wordl de nadruk gelegcl op de ecnheid 
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van dc woonkcm en hct verblijrskaraklCL" (bv erf11eplanting, kruisingen). 
De verciichting vall het gebicd tussen Dc Gelciersche Toren en Brummen mct 
lanen en beplanlingselcmenten, komt tcvens het leefgebied van de das ten 
goecie. 

4.4 Visie op het toekomstige dijkvak als geheel 
In de vorige paragraaf zijn in algemenc Zill de wensen gcformuleerd vanuit de 
verschmendc te onderscheiden be\angen. Bij aanpassing van de ctijk kunnen 
deze wcnscn, als ze worden geconcretiscerci, tot onderlinge tegell-strijdigheden 
leidcn. Het gaat om keuzen met betrekking tot hct beeld dat van de verbeterde 
dijk wordt verwacht. Dit leidt tot een aantal ontwerpprincipes waarbij is 
rekening gehouden met het vigerend belcid. 

Ontwcrpuitgangspuntcn 

1) Opt;l11oliserell belev;/Igs-, gebru;ks- en /oekomstlVaarde 
Belevingswaarde doelt op de ruimtelijke verscheidenheid van het dijkvak in 
relatie met aangrenzendc landschapslypcn. De dijkverbetering kan daaraan een 
bijdrage lcvercn door de landschappelijke OpbOLlW van het plangebied en het 
dijktracc c1aarin te verhelderen. 

Gebruikswaarde doelt op de mogelijkheden om verschillende functies die zich 
op of langs het dijkvak voordoen, te combineren (waterkerende, ecologische, 
recreatieve, verkeerskundige etc. functies). Oplossingen die mimte sparen en de 
ecologische en landschappelijke verscheidenheid, alsmede de kwaliteit van het 
woon- en leefmilieu doen toenemen, hebben de voorkeur . 

Toekomstwaarde heeft in eerste instantie betrekking op het veiligheidsaspect 
van de c1ijk en het winterbed. Dit houclt in dat verbeteringen aan de dijk 
eventuelc taekomstige aanpassingen als gevolg van een mogelijk hoger wordend 
MHW nict in de weg moeten staan en gcen bijdrage leveren aan het hoger 
worden van het MHW. Hierbij speelt het rivierbelang een centrale rol. Op 
basis van de toetsing aan de "Beleidslijn Ruimte voor de Rivier" worden 
buitendijkse verbeteringen niet toegestaan, tenzij er waardevolle LNC-waarden 
in het geding zijn. Daarnaast doelt toekomstwaarde op een duurzaam in stand 
houden vall cen goede kwaliteit van de LNC-aspecten en het woon- en leefmi
lieu. In de trajccten met bebouwing staat het behoud en verstcrking van de 
samenhang van de woon- en werkomgeving centraal. In de trajecten in het 
buitengebied dient met name de conlinui"teit in ontwikkeling van de natuur- en 
landschapswaarden gewaarborgd te zijn. Om deze redenen hebben duurzame 
oplossingcn in grond de voorkeur. 

2) Verbelcre/l hu;dige Ivoterkcr;/Ig 
Het verbclcrcn van de huidige waterkcring is uitgangspunt. Dit sluit aan op de 
huicligc ruimtclijke structuur van het gebied zoals dat in de loop van de tijd is 
ontstaan. Altcrnatieve traces voor de waterkerillg zouden daarnaast op grate 
bezwaren kUllnen stuiten vanuit vcrschillende bclallgen (bijvoorbceld land
schap, rivierbcheer, landbouw). 

3) [[(//Idlwl';/Ig N348 
Dc benodigde aanpassingen aan de watcrkerillg zijn relatief bepcrkt en goed uit 
te voercn bij handhaving van de N348 . Mcelc gczicn grote gevolgen voor de 
kosten en vcrkecrsarwikkeling, wordl ecn oplossing waarbij hoogte-aanpassin
gen aan de N348 oplreden, niet ovcrwogcn. 
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Visie op dijkverberering 

De wegbeheerder heeft aallgegeven dat op en langs de N348 problemen 
optreclen met lanclbouwverkeer. Om een duurzaam veilige oplossing te verkrij
gen, moet het landbouwverkeer worden gescheiden van het snelverkeer door 
middcl van cell parallelweg. Daarvoor is de gehele ruimte tllssen binnenteen 
van de tuimelkade en beheersgrens van de weg aan de landzijde nodig. Er 
moctell zeer zwaarwegcllde redenen zijn om een dijkverbetering aan de binnen
dijkse zijde vall de tuimclkade le accepleren. In dat geval zal tevens aan de 
landzijde van de weg ruimtc vaor de wegbeheercler moetcn worden geboden, 
am cle verkeerskundige nodige conslructies te kunnen realiseren~ 

4) Behoud I'all ol/.l'er\'[/lIgbare waardell 
Wanneer er bij de dijkverbetering cen keuze moet worden gemaakt welke 
waarden gehandhaafcl dienen te worden, heeft het sparen van niet of zeer 
moeilijk vervangbare waarden, de eerste prioriteit. Het betreft: 
• het niet vergraven karakter van een groot deel van de uiterwaard 

(GEA-object); 
• de kwcl vallaf het Veluwemassief; 
• hel becld van de Geldersche loren en de relatie met Spankeren, inclu

sic[ het lanenstelsel en de bosvegetatie. 

Waarden die bij eventuele aalltasting kunnen worden hersteld en/of kunnen 
wordell gecompenscerd hebben de tweede prioriteit om te worden gespaard. 
Deze waardcn worden za vcel mogelijk gespaard. Het zijn: 
• de bomenrij langs de buitenkruinlijn tussen Dp 52 en Dp 57; 
• de mcidoornhagen in de Brummensche Waarden. 

5) Vers{erken herkellbaarheid dijk 
Vanuit Ianclschappelijk oogpunt dient de dijk herkenbaar te zijn als een 
structurercnd element op de scheiding van binnen- en buitendijks gebied. Een 
continll en herkenbaar verlaop in het profiel heeft de voorkellr. Daarbij wordt 
het onderscheid tussen het gedeelte van de waterkering langs de N348 en op 
het aude traject bij Leuvenheim benadrukt. Het profiel ap de trajecten langs de 
N348 moet claarbij een strakke vormgeving krijgen. Het profiel op het traject 
Leuvenheim moet het bolle karakter behouden en tegelijkertijd de scheiding 
vormen tussell de niet vergraven buitelldijkse uiterwaarden en het intensief in 
gebruik zijllde binnendijkse gebicd. 
Door over de hele lengte van de dijk, op de kruin een recreatieve route aan te 
leggen, wordt de waterkering eveneens herkenbaarder. 

6) Compellsal ie I'all verlies aall waardell 
/3ij eventucle aantasting van bestaandc landschappelijke en naluurwaarden 
cLiellen ill het algemecn zoclanige voorwaarden te worden gecreeerd. dat deze 
kunnen worden hersteld. Indien herstel niet mogelijk is, clan dienen deze 
waarden lc worden gecompenseerd. Tevens moet de aandacht zich rich ten op 
versterking vall bestaande en ontwikkeling van nieuwe LNC-waarden, voor 
zover dit past ill het kader van de verbeteringswerken. Het vergraven/verlagen 
van een nl! nog niet vergraven uiterwaard worclt daarbij niet overwogen. Rond 
Leuvenheim wordt aanbevolen om het contrast tussen binnendijks en blliten
dijks te vergraten met beplanting van het binnenclijkse gebied. 

7) N(I{uurlechllisch beheer 1'(111 talLids ell bern/ell 
Voar behoud en anlwikkeling van beslaande naluurwaarden heeft een ecolo
gisch gericht behecr de vaorkcur. Aileen indien er zwaarwegende argumenten 
zijn vanuit andere belangen, kan hier bcargumenleerd van worden afgeweken. 
Vaor de onlwikkeling van stabiele, soortenrijke silualies client het behecr voor 
langcre tijd hclzclCdc te zijn. 
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8) //(III(II1(1l'ell kwaliteit WOOII · CII leefmilieu 
Dc bebollwi ng moet wo rden gespaard. Dc erfbeplan ling moet zoveel mogelijk 
worden gespuard. Aileen als er zwaa rwegcnde andere, niet te herstcllcn 7..aken 
spelen, ka n beargumcnleerd van d it principe worden afgeweken . 
De wegenst ructuur blijft ongewijzi gd. De wo ningen, de percelen en erven en de 
Gelderschc Toren Ill oelcn na de aa npassing goed bc rei kbaar blij ven . Dc langs 
en op de dijk uitgeocfende bedrijvigheid alsmede landbouw en recreatie moetcn 
ook in de tockomstigc sit uatie Illogclijk zijn. Indien cr sprakc is·van ccn 
substanticel verlies aan landbouwgrond , waardoor het bcdrijfsbelang ernstig 
wordt geschaad, wordt de mogelijkheiel bckeken om elit verlies in grond Ie 
compenseren. 
Peilbchecr, oppervla ktewa ter· en grondwalerstroming blij ven door de dijkver. 
beterin g ongewijzigd . 

.... t; Gronunij 





5 Verkenning en beoordeling 
uitvoeringsvarianten 

5.' Inleiding _ 
Hoofdstuk 3 geeft een inzicht in de huidige technische staat yan_de dijk. De 
visie in hoofdstuk 4 biedt het kader voor mogelijke uit voeringsvarianten voor 
verbetering. Pcr traject is vanuit de ontwerpprincipes de mogelijke oplossings
richting aangegeven. 

Dit hoofdstuk zet voor de vier onderscheiden trajecten de kansrijke uitvoe
ringsvarianten op een rij en maakt, indien mogelijk, daaruit ecn keuze. Een 
variant is ten opzichte van andere varianten des te kansrijker naarmate: 
• deze betel' aansluit bij de visie en de uitgangspunten; 
• zich uitvoeringstechnisch mindel' problemen voordoen; 
• de verhouding tussen kosten en te bereiken resultaat gunstiger is; 
• cr fuimtelijk gezien een meer aantrekkelijke situatie ontstaat. 

5.2 Traject Spankeren - De Luchte (Dp 50 - Dp 59) 
De belangrijkste aandachtspunten op dil deeltraject zijn: 
• de beeldbepalende bomenrij op de buitenkruinlijn; 
• het niet vergraven karakter en de openheid van de Spankerensche 

Weilanden; 
• de druk bereden N348 met aanliggend fietspad; 
• de woonbebouwing bij Dp 50. 

Tussen Dp 50 en 57 ligt de waterkering hoog genoeg. De eigenlijke kering 
gebeurt door het talud aan de rivierzijde van het grondlichaam van de weg, of 
van de tuinen achter de buitendijkse huizen. Dit talud moet worden voorzien 
van erosicbestendige klei en onder een 1:3 helling worden gebracht. De bomen 
op de builenkruinlijn, kunnen gehandhaaCd blijven door de kleilaag op het 
bestaandc talud aan le brengen. Gezicn de aanzienlijke overhoogte op dit deel 
van het trajcct, behoeven de nutsvoorzieningen van de buitendijks gelegen 
woningen niet te worden verwijderd of aangepast. 

Aanpassing in de hoogte is aileen nodig tussen Dp 57 ell Dp 59. De benodigde 
verhoging kan worden gerealiseerd in de vorm van een kade langs de N348, die 
aansluit op de kade op het traject De Luchte - Leuvenheim. 
Gezocht moet worden naar een oplossing waarbij enerzijds ruimtebeslag zo 
min mogelijk aan de buitellzijde plaals vindl, in verband mel de "Beleidslijn 
Ruimte voor de Rivier". Anderzijds moet worden voork6men dal door de dijk
verbetcring er aanpassingen aan de rijbaan van de N348 moelen plaatsvinden. 
Dc fUllclie van de N348 en het lietspad dienl onvcranderd te blijven. 
De kade moet tcvcns zodanig worden vorm gcgcven, dat duidelijk sprake is 
van cen ovcrgang van het hooggelegcn grondlichaam van de weg als water
kering, naar de watcrkerende tuimelkade buiten de weg. 
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Als oplossing vool' hel gedccllc tussell Dp 57 cn 59 zijn eell tweelal optics 
c1enkbaar: 

a) taludvcrtlauwing waardoor cen lager overslagdebiet door golfoploop 
ontstaat en met een kleinere waakhoogte kan worden volstaan; 

b) uitgaan van een steiler, maar go cd te beheren talud en de benodigde 
kruillhoogte realiseren door de aanzet tot een kade die het vervolg 
krijgt in het volgende traject. 

Mede gezien de aansluiting op het volgende traject en de minimaal toe te 
passen waakhoogte van 0,5 111, is optie a) niet kansrijk en zal in de Projectno
ta/MER oplossing b) wordcn uitgewerkl. 

Ontwikkeling van landschapselcmenten wordt, in verband met de gewenste 
openheid, niet voorgestaan. WeI kan aandacht worden besteed aan de ontwik
keling van dijkvegetaties. Bcheer en onderhoud kan binnendijks vanaf het 
fietspad plaatsvinden. Buitendijks is daarvoor een 2,0 m brede werkstrook aan 
de buitenteen van de dijk nodig om het maaisel te kunnen verwijderen. 

5.3 Traject De luchte - leuvenheim (Dp 59 - Dp 79) 
De belangrijkste aandachtspunlen voor dit deeltrajecl zijn: 
• het lanenstelsel en de boomweide van de Geldersche Toren; 
• de slootvegetatie bij Dp 62; 
• de dijkvegetatie bij Dp 64 en 66-68; 
• de cl l'uk bereclen N348 met fietspad; 
• de dl'ie coupures ten behoeve van de ontsluiting van landbouwkavels in 

de uiterwaarden; 
• de afsluitbare duikers bij Dp 69 en Dp 71. 

Op dit gedeclte is kruinverhoging en vertlauwing van het buitentalud en soms 
verbetering van de erosiebcstendigheid nodig. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met het toekomstig waterkeringstechnisch beheer en onderhoud . 
Het handhavell vall de functie van de N348 met Cietspad vormt een harde 
randvoorwaarde. 
Bij voorkeur wordt de verbelering derhalve zodanig uitgevoerd dat geen of 
slechts eell zeer beperkt ruimtebeslag binnendijks plaatsvindt. 
Buitendijks ruil11tebeslag is rivierkundig in het algemeen echter aileen te 
accepteren, als de bescherming van LNC-waarden dat nodig maakt en als 
aangetoond kan worden dat de ruimte voor de rivier voldoende gewaarborgd 
blijrt. De mogelijkheden voor een compensatie voor de verkleining van het 
winterbed, zullen in de Projectnota/MER nader worden onderzocht. 

In principe zijn voor de dijkverbetering twee oplossingen mogelijk: 

a) verbetcring naar binnen mel handhaven van de buitenleen; 
b) hancihavell van de N348 cn het lietspaci en verhetering naar buiten. 
In bcide oplossingen zijn bereikbaarheid ell inspectiemogelijkheden van de 
walerkering ook onder maatgevende omstandigheden goed. 

Oplossing a: UitgaancI van de buitenteen, heeft een talud vertlauwing van het 
buitentalucl tot I :3, met een 2,0 m brede kruin op de benodigde hoogte, vrijwel 
over de gehelc lengte een l'uimtebeslag tot op het bestaande Cietspad. 
Aan het begin van het traject (Dp 57.3) verdwijnt echter nict aileen het geheJe 
bestaancIe Cietspad, maar is de kade gepl'ojectecrd tot op het wegdek van de 
l'ijbaan . 
Dc reslerencie l'uimle tussen dc rijbaan van de N348 en de teen van tuimelkade 
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varieert vcrder stroomafwaarts van 6 m (bij Dp 66.4) tot 7 m (bij Dp 75.5). Uit 
het oogpunt vall verkeersveiligheid (vaslgesteld in de 'Richtlijnen ontwerp niet
alllosnclwegcn' (RONA) bij cen ontwerpsnelheid van 80 km/h) wordt de voor
keur gcgcvcn aan cen vrijliggend fiets-/langzaamverkcerspad op minimaal 4,5 m 
van de rijbaan. Wanneer men uitgaat van de huidige breedte van het fietspad 
(circa 2,5 m) cn nog 1 m berm tussen fietspad en teen van de tuimelkade, is 
dezc minimalc tussenafstand dus bijna nergens mogelijk. 

q 

Figuur 5.1: pril/cipeproJiel oplossil/g a 

Voor dc uitvocringsvariant llaar binnen met aanleg van dit fiets-/langzaamver
keerspad op de verbeterde kade, is cen kruinbreedte van minimaal 4 m (2,5 m 
+ 2*0,75 m bermell en bij RONA-richtlijnen zclfs met bermen van 2*1,5 m) 
noodzakelijk . Bij Dp 57.3 leidt een dergclijkc kruinbreedte eveneens tot 
projectic van de tuimelkade tot op het wegdek. Verder stroomafwaarts is het 
fietspad op de minimale breedte van de tuimelkade wei mogelijk, waarbij 
echter voor de afstand tussen rijbaan en teen van de kade weer niet overal aan 
de RONA-richtlijn van 4,5 m wordt voldaan. 

Hierbij wordt opgemerkt, dat bij beide alternatieven aan de westzijde van de 
N348 het grondlichaam volgens de wegbeheerder moet worden verbreed in 
ecnzclfdc brccdte als van de oostzijdc onder de verbeterde tuimelkade ver
dwijnt. Daardoor wordt het voor de wegbeheerder (Provincie Gelderland) 
1110gclijk de plannen tot realisatie van een parallelweg langs deze gebiedsont
sluitende weg N348 uit te voeren. De consequentie van deze verbreding moeten 
in de vcrgelijking tussen aile oplossillgell worden meegenomen. 

Oplossing b: Uitgaalld van hand having van de N348 en het bestaande fietspad, 
wordt de huidige binnentaludhelling doorgezet tot de nodige hoogte en het 
grondlichaam van de kade in buitendijkse richting verb reed en verhoogd. Ook 
hierbij wordt een minimale kruinbreedte van 2,0 m (in de huidige situatie 1,6 a 
2 m) voorgesteld en wordt hct buitentalud onder een helling van 1:3 gebracht. 
Het rllimtebeslag buitendijks aan de teen varieert hicr van 7,5 m (bij Dp 57.3) 
tot 4,5 111 (bij Dp 75.5). 
Een variant onder oplossing b is, uitgaande van de RONA-richtlijn (4,5 m 
afsland tot hoofdrijbaan) de kade op Ie bOllwcn en hel lietspad weer op de 
kruin te projecteren. Het ruimtebeslag buitendijks variecrt dan van 11,5 m (bij 
Dp 57.3) tot 2,0 III (bij Dp 75.5) . 
Tevens dient aan de buitenteen steeds rekening te worden gchoudcn met een 
werkstrook van 2,0 m voor beheer en onclerhoud van !let buitentalud . 
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1.::3 ...... 

Figuur 5.2: pril/cipeproJiel oplossil/g b 

Om legem oct te komen aan de wensen van zowel de ri vierbeheerder als de 
wegbeheerder zal in de Projectnota/MER ook een tussenvorm tussen a en b 
worden beschouwd. Daarbij wordt de tuimelkade vier kant verbeterd met een 2 
111 brede kruin. Het fietspad kan net blijven liggen door 0.5 m ruimte tot de 
dijkteen aan te houden waarop een molgoot is te realiseren. Er ontstaat hierbij 
een iets aangevuld nieuw 1:2 binnentalud en nieuw 1:3 buitentalud. 

De genoemde oplossingen met de uitvoeringsvariant zullen in de Projectno
ta/MER nader op hun consequenties worden beoordeeld en onderling worden 
afgewogen. 

De bestaancle drie coupures worden gesloopt. De bereikbaarheid moet op 
gelijkwaardige ell verkeerstechnisch. zo veilig mogelijke wijze worden gegaran
deerd. In overleg met betrokkenen moet in de ProjectnotaiMER worden 
bekcken of het mogelijk is 0111 toegangen te combineren, of te laten vervallen. 
Af11ankclijk van de gekozen verkeerssituatie: fiets-/langzaamverkeerspad op 
wegniveau of op kruinniveau, moet met name de wijze waarop de aansluiting 
van de Olllsluitingswegen naar onder meer de Geldersche Toren is geregeld, 
nader worden gedetailleerd. 
In principe wordt uitgegaan vall een doorlopende waterkering. Om de ontslui
ting van de uiterwaardell te verzorgen zal dit, bij het pad op wegniveau, een 
uitbuiging in buitendijkse richting kunnen betekenen. Voorwaarde bij de 
uitbuiging naar buiten is dat geen belangrijke LNC-waarden worden aangetast 
en dat het rivierkundig nog acceptabel is. Mogelijk vormt dit aanleiding tot een 
andere oplossing, waarbjj de rechte belijning van de kade langs de N348 wordt 
gchandhaafd. Ook bij deze oplossing moet de bestaande ontsluiting naar de 
uiterwaard worden aangepast. Bij het pad op kruinniveau kan voor het 
landbouwverkeer aileen een a[rit naar de uiterwaard volstaan. De (veilige) 
toegang vanuit het achterland naar het pad moet in de Projectnota/MER 
worden uitgewerkt. In principe kan de waterkering bij deze variant als een 
strak doorgaand clement langs de weg worden uitgevoerd. 
Dc twee uitvocringsvarianten zijn met het pad op wegniveau weergegeven in 
figuur 5.3 . 
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1. Van een zijcle inrijclbare overgang met c1oorgaancle, strakke waterkering. 

I : 1- I : ~ 

I~ t1MB tt~ 

.i- T J . . 

2. Van twee zijden inrijdbare overgang met uitbuiging van de waterkering. 

Figuur 5.3: Twee algenzelle uitgewerkte uit l'oerillgsl'arianten/oplossingell 

Variant 2 kost buitendijks meer ruimte, maar de overgang is van twee zijden in 
te rijden. Deze oplossing komt bij de Geldersche Toren al voor in het dijkvak 
en is derhalve kansrijk. 
Variant 1 is kansrijk omdat dit beter past binnen de "Beleidslijn Ruimte voor 
de Rivier". Dit geldt voor beide uitvoeringsvarianten (pad op wegniveau of pad 
op kruinniveau). 

De bomen behorende tot het lanenstelsel en de boomweide van de Geldersehe 
Toren dienen te worden gespaard. Compensatie van deze bomen is niet 
mogelijk gcziell de uniforme lecCtijdsopbouw per laan. 
Dc bestaande bosschages ter hoogle van de Geldersche Toren kunllen een 
fllllctie vervullen voor de das. Uil dat oogpunt Illoelen deze zoveel mogelijk 
gespaard blijvell or in de directe omgeving gecompcnseerd worden. 

De bestaande sloot- ell dijkvegetaties hebben beperkte natuurwaarden en 
kunnen, W3nneer zij wordell aangetast, go cd worden gecompenseerd. Op dit 
lraject kllnnen deze vegelalies betel' worden ontwikkeld en in oppervlakte 
uitgebreid. Dit kan enerzijds c100r bij verbetering van de laluds van dijk en 
slool rckcning te houden Illet de tc ontwikkelcn vegelaties, anderzijds door het 
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beheer en onderhoud hierop af te stel11l11en. Dc bestaande bovengrond van de 
dijk kan na verbetering worden teruggezet, opdat zaden, wortels en planten
resten als "bran" blijven bcstaan. 
De afslllilbare duiker in de Soerense beck moet worden gecontroleerd op 
ondcr- cn achlerloopsheid. Aanpassingcn aan de afsluilbaarhcid van de duiker 
zijn nodig als de kade naar de rivierzijde wordt verbeterd. De niel l11eer in 
gebruik zijnde duiker bij Dp 71 kan worden verwijderd uit het theoretisch 
profiel. 

5.4 Traject Leuvenheim (Dp 79 - Dp 96) 
De belangrijkste aandachtspunten op dit deeltraject zijn: 
• het bolle karakter van de bestaande dijk; 
• het grotendeels nict vergraven karakter van de uiterwaard; 
• de l11eidoornhagen en andere bosschages in een enkel geval op, maar 

vooral langs de dijk; 
• het belang van de uiterwaard (als broed plaats) voor weidevogels; 
• de mogelijkheid voor een recrcatief pad op de dijk; 
• de kruising met de Schansweg en de mogclijkheid hier pontons aan te 

Icggen voor evacuatiedoeleinden; 
• de 1110gelijke archeologische vindplaats op hoge delen binnendijks bij 

Leu venheim; 
• de woonbebouwing met tuinen en erven direct langs de dijk bij Dp 81 

cn Dp 94-96; 
• dc afsluitbare duiker bij Dp 85. 

Aanpassingen zijn nodig om de stabiliteit van het buitcillalud en de micro
stabiliteit van het binnelltalud te verzekerell . 110vendien zijn, in verballd met 
erosiegcvoeligheid, aanpassingen aan dc soms steile en slecht ondcrhouden 
binnentaluds gcwcnst. 
Als kruinbreecite is 4,0 m gewenst en tevens 1110gelijk in tegenstelling tot het 
overige gedeelte van het dijktrace. Omdat binnendijks gecn fietspad aanwezig 
is, kan de kruinverbreding naar binnen toe worden uitgevoerd. Het buitentalud 
kan worden gehandhaafd. 
De verharding op dc kruin kan zo wordcn gekozen dat voetgangers en eventu
ecl ook fietsers van het pad gebruik kunnen maken. In de ProjectnotaiMER 
moet bij de afweging voor recreatief medegcbruik de resulterende verstoring 
voor de diercnwereld in de uiterwaard worden meegenomen. 
Dc kruin heert cen overhoogte en zou evcntucel op de allerhoogste punten wat 
kunnen worden vcrJaagd tot (over)hoogten die elders ook al aanwezig zijn. 
MogC\ijke tockomstige verstoring van de natuurwaarden ter plaatse door een 
niellwe verhoging, wordcll door eCIl overhoogte voorkomen/beperkt. 

Bij voorkeur wordt het redelijk flauwe en erosiebestenciige buitentalud en het 
ronde karakter vall de huidige kering zoveel mogelijk gehandhaafd. Daartoe 
wordt de constructie van het pad bol ontworpcn. Gedacht kan worden aan een 
smallcr fietspad ill het midden op de kruin, met aan weerszijden iets af10pende 
grasbetollstenen. Ook het nicllwe binnentalud wordt iets bol lIitgevoerd, zoals 
clat in de '60-er jarcn normaal bij clijken wcre! uitgcvocrd en hier nog goed 
zichtbaar is. 

Dc vcrbctering gcschiedt zodanig dat elil past binnen de voorwaarden, die de 
aanduiding van de uiterwaarclen als G EA-object en de toepassing van de 
"l1elcidslijn Ruimte voor de Rivicr" aangevcn. 
Nader archeologisch onderzoek kan noc\ig zijn als bij binnendijkse vcrbeterin
gen grole ingrepen in de ondcrgrolld optredcn . 
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Dit dceltraject is zeer geschikt voor de ontwikkeling van dijkvegctaties. Een 
werkstrook (met een bl'eedte van 2 m) langs de dijk voor beheer en onderhoud 
is bij het natuurtechnische beheer del'halve noodzakelijk. Een probleem daarbij 
kan zijn de aanwezigheid van bestaande meidoornhagen en bosschages. In 
principe clienell cleze bcstaande bcplantingen te worden gespaard en ontwikkeld 
tot meer waardevolle plantengemeenschappen. Wanneer dit niet mogelijk is, 
dient het verlies in oppervlakte en kwaliteit gecompenseerd te worden. 
Bovendien kan de aanleg van extra meidoornhagen en lijnvormige plantenge
meenschappen de landschappelijke structuur tel' hoogte van -decltraject Leuven
heim versterken. Door middel van nieuwe beplantingen kan onder meer het 
karakterverschil tussen de waterkering langs de N348 en de dijk om Leuven
heim worden benadrukt, alsmede het verschil tussen het binnendijkse gebied en 
de uiterwaard worden versterkt. Daarmee wordt de belevingswaarde vanaf de 
dijk vergroot. Gezien het niet vergraven karakter van de uiterwaard wordt 
verlaging daar, ten behoeve van natuurontwikkeling, niet overwogen. 

Dc kruin van de dijk iets noordelijk van de al'rit van de Schansweg wordt zo 
aangepasl, dal pontons bij zeer hoge walerstanden goed kunnen afmeren, 
teneinde vee van de buitendijks gelegen boerderij te evacueren. Oit kan door 
zorg le clragcn voor een voldoende verharcle breedte van het talud en geen 
obstakels in voorland en op het talud . 

De a[sluitbare duiker zal waarschijnlijk 1110eten worden verlengd, omdat de 
zate door de bermverbreding en de mogelijke aanberming groter wordt. De 
duiker zal in ieder geval dub be! afs!uitbaar 1110eten zijn/worden. 

5.5 Deeltraject leuvenheim - Brummen (Dp 96-106) 
De belangrijkste aandachtspunten op dit deeltraject zijn: 
• de dijkvegetatie rond Dp 99; 
• de bosschages bij Dp 100 en rond Spaensweel'd; 
• de afsluitbare duiker bij Dp 99 . 

Dc situatie is waterkeringstechnisch vergelijkbaar met de kade langs het 
deeltraject Dc Luchte - Leuvenheim. Alleen zijn er in dit gedeelte geen coupu
res aanwezig en ligt hier op het laatste gedeelte van de dijk het fietspad op de 
kruin. De oprit van het fietspad vanaf wegniveau en de afrit naar Spaensweerd 
l11oeten, net als de kruinhoogte met fietspad, worden aangepast op de benodig
de kruinhoogten. 

Ook hier moet worden gezocht naar cen oplossing waarbij zo min mogelijk 
ruimtebcslag aan de buitenzijde plaats vindt, in verb and met ruimte voor de 
ri vier. Anderzijds is ook hier sprake van een geringe arstand tussen de rijbaan 
van de N348 en het vrijliggcnde fietspad. Derhalve zijn bij de dijkverbetering 
twee oplossingen mogelijk, vergelijkbaar met traject De Luchte-Leuvenheim: 

a) hand haven van de buitenteen en verbetering binnendijks; 
b) handhaven van de N348 en het fietspad en verbetel'ing buitendijks. 

Opiossing a 
Bij verbctering van de kade naar de binnenzijdc, gaat dil ten koste van het 
fietspad tussen Op 96 en 100. Wanneer hel fietspad aan de binnenzijde van de 
tuilllclkadc wordt gClraceerd, resleert (volgens de RONA-richllijn) onvoldoende 
lussen I'll imle 1 L1ssen de rijbaan en het riels pad. Wan neer hel fielspad op de 
kruin van de luimclkade wordl aangelegd, kan deze RONA-richllijn in dit 
gedeclte ook niet wordell gehaald (zie liguul' 5.4, principe bij Op 98.9), omdat 
dan de tecll van de kade maatgevend wordt. 

.s Grontmij 47 



Verkenning en beoordeling uitvoeringsvarianten 

Voor het gedeelte tussen Dp 100 en 106 is verbetering naar binnen toe wei 
mogelijk binnen de RONA-richtlijnen. Derhalve verdient deze uitvoerings
variant voorlopig de voorkeur en zal verbetering naar binnen toe, voor het 
gedeelte tussen Dp 100 en 106, in de Projectnota/MER worden uitgewerkt. 

In de ProjectnotaiMER moet worden bestudeerd, of binnen het resterende 
grondprofiel voor de weg de plannen voor een parallelweg nog kunnen worden 
gerealiseerd (zie ook hoofdstuk 5.3). In een afweging tussen de oplossingen 
moet een daarvoor nodige profielverbreding aan de westzijde van de weg 
worden meebeschouwd. 
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Figuur 5.4: Principe bij Dp 98.9 

Oplossing b 
Bij handhaving van de verharding van de N348 en het fietspad, vindt verbete
ring plaats naar de buitenzijde. Het ruimtebeslag in de uiterwaard betreft 
maximaal 3 m. Deze uitvoeringsvariant zal voor het gedeelte Dp 96 - 100 in de 
ProjectnotaiMER verder worden uitgewerkt. Conform de beschouwing van de 
tussen-oplossing voor het traject De Luchte - Leuvenheim, zal daarbij zal 
worden getracht door middel van een vierkante verbetering het ruimtebeslag 
van de uiterwaard tot een minimum te beperken. 

De dijkvegetatie kan vergelijkbaar met deeltraject De Luchte - Leuvenheim 
worden ontwikkeld. Wanneer ook hier de taludinrichting en het beheer 
afgestemd worden op ontwikkeling van dijkvegetatie kunnen de natuurwaarden 
van de waterkering aanzienlijk worden vergroot. Natuurtechnisch beheer en 
onderhoud kan binnendijks vanaf het fietspad plaatsvinden. Aan de buitenteen 
van de dijk moet daarvoor een onderhouds- en beheersstrook van 2 m breedte 
worden gereserveerd. 
Mogelijke aantasting van de bosschages wordt in principe niet verwacht. 
Wanneer bij nader onderzoek blijkt dat toch een deel van de bosschages 
worden aangetast, is het streven van het Waterschap om de opstanden in 
oppervlakte en kwaliteit te compenseren. 

De afsluitbare duiker bij het gemaal lG.W.H. baron van Sytzama zal moge1ijk 
wat betreft de afsluiting in de uitstroom moeten worden aangepast, als de kade 
aan de rivierzijde wordt verbeterd. De onder- en achterloopsheid moet worden 
nagegaan en eventueel zijn daartegen maatregelen nodig (kwelschermen 
aanbrengen). 
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6 Inhoud van de Projectnota/MER 

6.1 Inleiding 
Dczc Startnotitie biedt de vCrLrekpunten voor de samenstellipg 'lan de Project
noLa/MER. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal voor de Project
nota/MER centrale onderwerpcn: 
• cen samenvatting van de oplossingen die in de Projectnota/MER nader 

worden uitgewerkt. Ingegaan wordt op de aandachtspunten die daarbij 
cen rol spelen; 

• de milieu-effecten die in de Projectnota/MER aan de orde komen; 
• de samenstelling van het voorkeursalternatief en het meest milieuvrien

delijke alternatief. 

De Projectnota/MER vormt lliteindelijk de verantwoording vool' het dijkverbe
Leringsplan zoals dat in bet Ontwerpplan wordt uitgewel'kt. De informatie die 
wordt opgenomen ricllt zich op dit doel. Voor de bcschrijving van de be
staande situatie en de visie zal worden verwezcn naar deze Startnotitie. Aanvul
lende inventarisaties zijn niet voorzien. 'Vel wordt een aanvullend geotechnisch 
onderzock uitgevocrd voor optimalisatie van het technisch ontwerp en de latere 
besteksvoorbcreiding. Dit onderzoek wordt in het separaat te presenteren 
geotechnische onderzoek bij het Ontwerpplan gerapporteerd. 

6.2 Uit te werken oplossingen 
Vit het vorige hoofdstuk blijkt dat voor enige deeltrajecten binnen dit dijkvak 
de oplossing voor dijkverbeterillg in eell eenduidige richting wijst, die past 
binnen de visie. Het aantal knelpunten is beperkt en concentl'eert zich met 
name OJ) het gedeelte langs de N348. In de Projectnota/MER moeten de 
consequcnties van de geschikle oplossingen en uitvoel'ingsvarianten worden 
ondel'zocht en een keuzes gemaakt. Daarbij zal aandacht worden geschonken 
aan de conscq ucnties van te kercll waterstandcn bij twee afvoeren, namelijk: bij 
15.00 ml/scc (MHW) en bij 16.050 ml/sec. 

De volgende oplossingen worden in de ProjectnotaiMER geoptimaliseerd. 
a) Verbeteriflgell aall buitendijks talud tussell Dp 50 ell Dp 57. 

b) 

c) 

~G .. ..... rontmlJ 

I3ij de verbeteringen blijven de bomen op de buitenkruinlijn gehand
haafd. 
Kadel'erbeterillg 1'allaj Dp 57 tot amI Leu1'ellheinz ell op Traject 
Leul'ellheim - Brummell . 
Het betrcft een naar buitendijks of naar binncndijks gerichte vel'bete
ring. Het buitentaiucl wordt gebrachl onder 1 :3. Ter hoogle van de 
onlsiuitingswegen naar de uiterwaard zijn cnige uitvoeringsvarianten 
mogclijk om de op- ell afrilten vorm tc gcven. De inpassing ter plaatse 
vormL nog een belangrijk aandachtspunl. De huidige coupures worden 
gesloopt; 
Verbelerillg bij Trajecl Leul'ellheinz. 
Uilgaande van handhaving van de huidige kruinhooogte en breedte 
worclt het onLwerp van de dijk geoptimalisecrd met betrekking tot 
slabiiilict en erosic. Dit houdt in dal vrijwel gcel1 CXLra ruimte nodig is 
aan zowel dc binncl1- als de buitcl1ciijksc zijclc. 
Dc oplossingcl1 kUl1l1cl1 volleclig ill grol1d wordcll uitgevocrd. 
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d) Dc op enkele plaatsen aanwezige lozingspunten die nog werken en het 
gcmaal bij Brummell blijven gehandhaafd en zullen worden geeontro
lcerd op ollder- en achterloopsheid, stabilitcit en afsluitbaarheid. 
Evcntucle aanpassingen zullen uit keermuren, damwanden en afsluit
middclen bestaan. 

6.3 Milieu-effecten in Projectnota/MER 
De aandaeht rieht ziell in de ProjeetnotalMER op de milieu-effeeten die 
(kunnen) optrcden als gevolg van de benodigdc aan passingetl, zeals het 
ruimtebeslag door verbreding van de dijkvoel en door verandering in de 
vormgeving van de dijk. De kans dat bepaalde milieu-effecten optreden, is 
reeds ingeperkt via de in hoofdstuk 4 gepresentccrdc visie. Daarin zijn vanuit 
de LNC-waarden, de functies van dijk en de woonomgeving reeds eisen aan het 
ontwerp van de dijkverbetering gesteld. Rekening houdend met de in 6.2 
aangegeven geschetste ontwerpoplossing wordt in de ProjectnotalMER op de 
hieronder aangegeven milieu-effecten ingegaan. De effectbeschrijving geschiedt 
ten opzichte van de bestaande sitllatie inclllsief autonome ontwikkeling en aan 
de hand van in de Projectnota/MER te presenteren relevante criteria. De 
beoordeling vindt daarbij zoveel mogelijk kwantitatieC plaats. 

Landschap 
Bij verbrcding, verhoging en/of aanpassing van laluds en bermen verandert het 
landsehapsbecld en mogelijk de herkenbaarheid van de dijk. De landschappelij
ke effectcn hangen sterk samen met de beeldbepalende elementen die verdwij
nen, de vormgeving van de nieuwe dijk en de maatregelen die worden genomen 
voor de landschappelijke inpassing. 

Natuur 
Indien aanwezig gaat bij verhoging, verbreding en verbetering van de dijk 
waardevolle vcgetatie op minimaal een van de taluds verloren. 

Dc werken gaan veelal ook gepaard met cen groter ruimtcbeslag. Het aanvul
Icnde ruimtcbeslag gaat ten koste van gronden die in gebruik kunnen zijn voor 
de functie natuur, of van gronden met potenties voor toekomstige natuurwaar
den. 

Toepassing van natuurvriendelijk beheer kan de ecologische waarde van de dijk 
doen toenemen. Dc dijk kan (beter) gaan fungeren als ecologische corridor. 

Ret onderwerp inzake herstel en/of compensatie van het verlies aan waarden 
komt in het geding bij aantasting danwel verwijclering van (zeer) waardevolle 
grasvegetaties, aantasting van watertjes aan de teen van de dijk en ruimtebeslag 
in gebieden met natuurwaarclen. In de ProjcetnotalMER worden de eompen
scrende maatregelcn aangegeven. 

Cultuurhistoric 
Ret amoveren van woonbebouwing is zeer waarsehijnlijk niet aan de orde. In 
ieder geval zullen geen rijks- en gemeentelijke monumenten geamoveerd hoeven 
te worden. Wei kunnen op cen aantal plaatsen cultuurhistorisch waardevolle 
patronen verdwijnen. Zo is bijvoorbeeld in vloed clcnkbaar op kenmerkende 
verkavcling of lanen, of kall het zieht op een cultuurhistorisch waardevol 
clemcnt vcrandercn . 
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Woonomg('ving cn hcdrijvcn 
De aanpassingen hOlldcn in dat werken in lllinen en op erven nodig kunnen 
zijn. Dit leidt plaalselijk tot vcranderingcn in de ruimtelijke vormgeving. Dit 
geldt ook voor het bereikbaar houden van erven, bedrijven en woningen. De 
eCCecten hebben met name van doen met het ruimtebeslag door de dijkverbete
ring. Uitgangspunt is dat een kwalitatief goede inpassing wordt verkregen. 
Eventuele schade voor bcwoners en bedrijven wordt op een passende wijze 
geregeld. Indien nodig worden noodvoorzieningen getroCfen om -de woningen 
en bedrijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden. -

Landbouw 
De verbeteringswerken gaan veelal gepaard met een groter ruimtebeslag van de 
dijk. Hierdoor zullen gronden aan de landbouw onttrokken worden. 

Vcrkccr en rccreatic 
Voor de ontsluiting van het gebied worden geen veranderingen verwacht. De 
N348 worth gehandhaafd. Onderzocht moet worden bij welke varianten de 
wegbeheerder nog de door hem gewenste scheiding tussen snel- en landbouw
verkeer kan doorvoeren. De aanpassingcn langs de N348 hebbcn geen invloed 
op het recreatief functioneren van het gebicd in het algemeen. 
Rond Lellvenhcim ontstaat bij openstelling van het inspectiepad een fiets- en 
wandelrollte, mel aansllliting op de bestaande doorgaande route langs de 
N348. Dc consequenties voor de verstoring van de dierenwereld in het buiten
dijkse gebied moeten worden onderzocht. 

Overigc aspcctcn 
De dijkverbetering heeft geen directe relaties met voorziene ruimtelijke ontwik
kelingen grenzend aan de dijk. 

De afvoerfunctie van de rivier tijdens hoogwater kan door buitendijkse 
maatregclen mogelijk bc1nvloed worden. In overleg met Rijkswaterstaat wordt 
bekeken of en welke rivierkllndige compensatie nodig is ("Beleidslijn Ruimte 
voor de Rivier") . De effecten van evcntucle, in dit geval waarschijnlijk beperk
te, compcnsaticwcrken worden bij de afweging betrokken. 

De milieutechnische kwaliteit van de ondergrand binnen het trace moet worden 
onderzocht en aangegeven moet worden onder welke voorwaarden daarin 
ontgravingen plaats kunnen vinden. Vooral in watergangen (waterbodempro
blematiek) en in uiterwaarden (mogelijk verontreinigde deklaag) is anderzoek 
noodzakelijk. 

Uitvoeringsaspccten 
Dc kostcn van de verschillcnde alternatieven en varianten worden in beeld 
gcbracht. Hcl gaat om cen orele van grootte op basis van op dat moment 
bcschikbare inzichlen . 

Er kunncn verschillen ontstaan in de oppcrvlaktc grond die vool' uitvoering 
verworvcn moct worden. Mogclijk brengt dit economisch gezien verschillen met 
zich mec voor bctrokken cigenarcn. 
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Voor de uilvoering van de verbeleringswerken worden zand, zavcl, klei en 
zonodig andere bouwmalerialen ingezel. Voor hel milieu is hel in algemene zin 
gunstig hel gebruik van deze malerialen lol een minimulll te beperken. Voor de 
winning en de productie treden veelal elders milieugevolgen op. Verschillen in 
deze ef[ecten ten gevolge van verschillen in uitvoeringsvarianten zijn echter 
moeilijk te kwantificeren en blijken niet maatgevend voor de afweging tussen 
ui tvoeri n gs varianten. 

Tegelijkertijd komen deze verschillen in effecten indirect tot tliting in de 
verschillen in koslprijs van de uitvoeringsvarianten. Zo zijn het energieverbruik 
en de inzet van materieel voor het plaalsen van bijvoorbeeld een damwand in 
deze prijs verdisconteerd. 
In de ProjeclnolaiMER worden derhalve aileen de verschillen in spede- en 
materiaalgebruik aangeduid. De effeclen die elders optreden door winning en 
productie worden niet gekwantificeerd. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden kan hinder optreden voor bewoners 
en passanten. De aanvoer van zand en klei per vrachtwagen zal de circulatie 
van het verkeer hinderen en geluidsoverlast veroorzaken. 

6.4 Voorkeurs- en meest milieuvriendelijk alternatief 
Het voorkeursalternatief is reeds in deze Startnotitie beschreven en wordt in de 
ProjectnotaiMER uitgewerkt. Op inrichlingsniveau wordt nagegaan welke 
maatregelen het voorkeursallernatief vanuit milieu-oogpunl verbeteren. Daarbij 
wordt de vraag geslcld hoc de voorkeursoplossing is vorm te geven als maxim
aal rekening wordt gehouden met de volgende aspecten: 

a de landschappeJijke en cultuurhistorische waarden; 
b de actuele natuurwaarden en de potenties voor ontwikkeling van 

nicuwe natuurwaarden; 
c het belang van bewoners aan de dijk; 
d de economische belangen, in het bijzonder voor de landbouw; 
e het nastreven van de maatschappelijk aanvaardbare kosten; 
[ cen op acceptabele wijze 1110gelijk behecr en onderhoud. 

Het voorkeursalternatief met l11aatregelen die hier zo goed mogelijk aan 
beantwoorden, vormt het meest milieu vriendelijke alternatief zoals dat in de 
ProjectnotaiMER wordt gepresenteerd. Eventuele compenserende maatregelen 
worden daarbij betrokken. Op deze wijze wordt tevens verkend hoe milieu
effecten zijn te beperken. Tevens ontstaat inzicht in de belangrijkste afwegings
punten bij de uitwerking van de voorkeursoplossing. Dit wordt in de Project
notaiMER systematisch in beeld gebracht. 

Het nulalternatief, zonder aanpassingcn, wordt in de ProjectnotaiMER niet 
uitgewerkt, omciat hancihaving van de huidige situatie niet volcioet aan de 
gestelcic eisell voor eell veilige d ijk. Wei d ien t het n ulal ternatief als referen tieka
cler . 

... ' Grontmij 52 



7 Procedure na Startnotitie 

7.1 Aigemeen _ 
Dit hoofdstuk beschrijft in kort bestek de planvoorbereidings- ell besluitvor
mingsprocedure die na het verschijnen van de Startnotitie wordt gevolgd voor 
het dijkverbeteringsplan Spankeren - Brummen . De notitie "Proces en proce
dure dijkverbetering" van de Provincie GelderIand (maart 1996) is daarbij als 
leidraad gebruikt. Dam·in is dc in de Wet op de Waterkering bepaalde proce
dure verwerkt. Deze wet is op 15 januari 1996 van kracht geworden. Belangrijk 
is dat de wet aangeeft dat: 
• voor hct goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 

(ex. art. 22 Wet op de waterkering) een milieu-effectrapportage doorlo
pen moet worden; 

• op het moment van terinzagelegging van het plan ook de benodigde 
vergllnningaanvragen, het eventucle benodigde herziene ontwerpbe
stemmingsplan en de grondverwervingstekeningen tel' inzage worden 
gelegd; 

• de bcsluitvorming over dijkverbeteringsplan, bestemmingsplan en 
vergllnningen parallel geschakeld wordt; 

• de Provincic de mogelijkheid hecn een coordinerende rol te vervullen; 
• na vaststelling van het plan kan zonodig een administratieve onteige

ningsprocedure en een gerechtelijke-procedure worden gevolgd. 

7.2 Procedure na Startnotitie 
In figuur 7.1 zijn de verschillcndc stappen van de te volgen dijkverbeterings
procedure schematisch weergegeven. Tevens is een globale inschatting van de 
planning opgenomen. De stappen in de procedure na de Startnotitie zijn 
hieronder toegelicht. 

Inspraak ('n richtlijncn 
De Startnolitie ligt gcdurende vier weken ter in zagc. In deze periode wordt ook 
een open bare zitting georganiseerd . Een ieder kan gedurende de inspraakpe
riode en op de openbare zitting zijn/haar reactie kenbaar maken aan de 
Provincie Gelderland . Deze reacties betrekt de Commissie voor de milieu
cffectrapportage (Cie.m.e.r.) bij haar advies voor richtlijnen aan het bevoegd 
gezag. Het bevoegd gezag stelt vervolgens, rekcning houdend met de reacties, 
met het ad vies vall cle Cie.m.e.r. en met het advies van de wettelijke adviseurs 
(inspecteur Milieuhygiene en de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtre
creatie), de definitieve richtlijnen vast. Dit gebeurt binnen 13 weken na de 
publicatie vall de Startnotitie. De richtlijnen gevcn aan waaraan het ondcrdeel 
MER van de ProjectnotaJMER moet voldoen. Daarbij wordt onder meer 
ingcgaan op de alternaticvcn en varian len en op de aspecten die beschouwd 
l110eten worden . 
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Figllllr 7.1 Procedure en. indiealicve planning 

Im]Jraak Be.l'lismomelll el/ P lillllliJlg 

Startnotitie 1. Visie 
2. Srartnotltie november 1997 

Terinzagelegging 
.} Commissie m.e.r. 

Weltelijk adviseurs 
Inspr aakbijeenkomsr 

Richtlijnen 3. Rlc:htlijnen december '97 

.} 

Projectnota/MER 4. Uitvoerrngsalternat ieven jull 1998 
5. On\werpplan met grond- juli 1998 

verwervlngstekeningen 
.j. 6. Aanvragcn overige jull1998 

beslullen 
Terinzagelegging 
Commissie m.e.r. 
Wettelijk adviseurs 
Inspraakbijeenkomsl 

Vaststellingsbesluit 7. Vaslsl ellingsbesluif oktober 1998 

dijkbeheerder 

.j. 

Goedkeuringsbe- 8. Goedkeuringsbeslult december 1998 

slui t GS 
9. Bestemmingsplan en december 1998 

vergunningen 

.~ 
10. Grondverwervfng winter '98r99 
11. Onte geningsprocedure winter '98r99 

Besluit vergunning-
verlening Terinzagelegging 

Mogelijkheid voor 

.j. 
beroep 

Bestek 12. Beslek wimer '98r99 

.j. 

Uitvoering 13. Uitvoering voorjaar 1999 
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Ontwerpplan en Projcctnota/MER 
In artikel 7 van de Wet op de waterkering is aangegeven dat wijziging in rich
ting, vorm, afmeting of constructie van een primaire waterkering geschiedt 
overeenkomstig een door de beheerders vastgesteld en door Gedeputeerde 
Staten goedgekeurd plan. Hel j11an bevat: 

a) de te treffen voorzieningen, gericht op de uitvoering van het werk ten 
aanzien van de aanpassing van een primaire waterkering; 

b) de te trefren voorzieningen gericht op het ongedaan -maken of beper
ken vall de nadelige gevolgell van de uitvoering van het werk voor 
zover die voorzieningen rechtstreeks verband houden met de uitvoering 
van het werk; 

c) de te treffen voorzieningen tel' bevordering van het belang van land
schap, natuur of cultuurhistorie voor zover zij rechtstreeks verband 
houden met de uitvoering van het werk. 

In het artikel wordt aangegeven dat in de toelichting op het plan wordt 
vermeld welke gevolgen aan de uitvoering van het plan zijn verbonden en op 
welke wijze met de daarbij betrokken belangen rekening is gehouden. Deze 
toelichting wordt in de procedure gecombineerd met het op te stellen MER 
voor het goedkeuringsbesluit tot een rapport, de ProjectnotaiMER. 
De ProjectnotaiMER vormt de verantwoording van het dijkverbeteringsplan 
(Ontwerpplan), zoals e1at door het bestuur van het Waterschap Veluwe en e100r 
Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland worelt vastgesteld en v~~r goedkeu
ring worell ingediend bij GS van Gelderlanel. 

Dit rapport bcvat: 
• cell bcschrijving van de gcmaakte keuze (het voorkeursplan); 
• cen beschrijving van het planvoorbereidingsproces, e1e afwegingen die 

lijdens e1it proces zijn gemaakt en e1e informatie die hierbij is gebruikt; 
• cen beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) en 

de redenen waarom e1it eventueel niet is gekozen; 
• cen onderbouwing van hct plan. Het bevat de verantwooreling van het 

tcchnisch ontwerp zoals dat is gepresenteerd in het Ontwerpplan. De 
uitgebreidc technische verantwoording wordt verwoord in het Ont
werpplan en de rapportage van het Geotechnisch onderzoek; 

• een grondverwervingsplan voor die gronden die nodig zijn om de 
watcrkering te verbeteren tot de gewenste veiligheidsnorm; 

• de vergunningen die nodig zijn om de plannen te realiseren. 

Bij het opstellen van de ProjectnotaiMER wordt rekening gehouden met de 
vastgestcldc richtlijncn. De ProjectnotaiMER biedt aile relevante informatie ten 
bchoeve van het vervolg van de besluitvorming. De ProjcctnotaiM ER presen
tcert e1e uitgewcrktc variantcn en vergelijkt e1e milieu-effccten en andere 
gevolgen van de verschillende oplossingen. Concepten van de ProjectnotaiMER 
worden tcr advisering voorgclegd aan de reeds voor de Startnotitie samenge
stclde Adviesgroep. In overleg met e1eze groep worelt een keuze gemaakt voor 
!tet voorkcursalternatief. Dil alternatief wordt verder uitgewerkt in het Ont
werpplan. 

COll1l11unicatie 
Dc bcvolking en de betrokkcll overhcden dienen go cd te worden gc"informeerd. 
Oit gcschicdt door CCIl goed gestructurccrde informatie-uitwisseling en commu
nicatie tijclells de planvoorbcreiding. 
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Een belangrijke rol speelt de adviesgroep die wordt ingesteld. Daarin zitten 
vertegenwoordigers van alle betrokkenen: bewoners, belangen-organisaties en 
overheden . De mening van de leden wordt gevraagd over de verschillende 
voorstellen die worden gedaan. De advicsgroep wordt, naast de voorbereiding 
van de Slartnotitie, betrokken bij de beslismomenten tijdens de voorbereiding 
van de ProjcctnotaJMER. De samenstelling van de adviesgroep is op bijlage 3 
aangegeven. 

Inspraak en toctsing voor yaststcllingsbesluit 
Gedeputeerde Staten beoordelen binnen 3 weken na indiening de aanvaard
baarheid van het MER. Daarbij bekijken zij of het rapport voldoet aan de 
wettelijke eisen, of het tegemoet komt aan de richtlijnen en of het geen onjuist
heden bevat. 

Het Ontwerpplan, de ProjectnotaJMER, de grondverwervingstekeningen, het 
herziene bestemmingsplan en de vergunningaanvragen worden daarna geduren
de vier weken ter inzage gclegcl. Daarbij wordt door de Provincie Gelderland 
als c06rdinerend Bevoegd Gezag inspraak georganiseerd. Een ieder kan 
zijn/haar zienswijze op het Ontwerpplan en de ProjectnotaJMER kenbaar 
maken bij de Provincie Gelderland. Reacties op het bestemmingsplan en de 
vergunningaan vragen worden gericht aan de verantwoordelijke overheden. 

De Commissie voor de m.e.L en de wettelijke adviseurs (inspecteur Milieu
hygiene en de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie) brengen 
uiterlijk vijf weken na het einde van de terinzagelegging en rekening houdend 
met de ingebrachte zienswijzen aan Gedeputeerde Staten een toetsingsadvies uit 
over het MER. 

De uitgebrachte adviezen worden door het Waterschap Veluwe en Rijkswater
staat, Directie Oost-Nederland, betrokken bij de vaststelling van het Ontwerp
plan. Na vaststelling wordt dit plan ter goedkeuring aangeboden aan Gedepu
teerde Statell van de Provincie Gelderland . 

Goedkeuring plan en ProjectnotaJMER 
Het bestuur van het Waterschap en Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland 
stellen het plan en de daarbij horende toelichting vast binnen zes weken na de 
laatste dag van de terinzagclegging en zenden het binnen die termijn ter 
goedkeuring naar GS (art. 21, Wet op de waterkering). Bij de indiening van het 
plan dient het definitieve besluit over het dijkverbeteringsplan en de Projectno
ta/MER tc worden gevoegd. 

Ook de andere bestuursorganen zenden binnen 6 weken na het einde van de 
terinzaggelegging hun on twerpbesluiten met betrekking tot de vergunningaan
vragen aan Gedeputeerde Staten. 

Gedepuleerde Staten nemen een goedkeuringsbesluit binnen zes weken na 
toezending vall het plan. Zij beoordelen het dijkverbeteringsplan en gebruiken 
daarbij als toetsingskader het GRIP, het provinciaal milieubeleidsplan, het 
streekplall en het gemeentelijk planologische kader. Bij de toetsing wordt gelet 
op de gcvolgde procedure, de kwalitcit van het dijkverbeteringsplan, het 
voldocn £Ian technische normen ell de l11aatschappelijke vcrantwoording van de 
koslcn. GS geven hun gocdkeLlring £Ian het dijkverbelcringsplan volgcns artikel 
7 van de Wel OJ) de walcrkcring en puhliccren het genomen besluit. 
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Procedure no Storrnotitie 

Ten aanzicn van dc vergunningaanvragen (zic paragraaf 7.3) nClllen de voor de 
verlening van toestemming vcrantwoordelijke ovcrheden het besluit binnen drie 
wekcn na gocdkeuring van GS. Dit is bij toepassing van de aanbevolen 
termijnen maximaal 15 weken na de laatste dag van terinzagelegging. 

Berocp 
Na goedkcuring door GS beslaat er de mogclijkheid van beroep bij de Raad 
van State. Belrokkenen hebben 6 weken 0111 hun beroep in te dienen. De Raad 
van State doet uitspraak binncll 12 wekell na verstrijken van de-beroepster
mijn. Dczc termijn kan met ten hoogste 6 wekcn worden verlengd. 

7.3 Vergunningen 
Alvorens het dijkverbeteringsplan te kunnen uitvoeren moeten verschil1ende 
vergunningcn en toestemming worden verkregen. Het gaat mogelijk om 
vergunningen en toestemming in het kader van: 
• Wet ruimtelijke ordening; 
• Wet milieubeheer; 
• Wet verontreiniging oppervlaktewateren; 
• Wct bodembescherming; 
• Onteigeningswet; 
• Ontgrondingenwet; 
• Rivierenwct; 
• Wct beheer Rijkswaterstaatswerken 
• Wct geluidhinder; 
• Natuurbeschermingswet; 
• Monumentenwet. 

Dc Wet op de waterkering voorziet ten aanzien van de herziening van het 
bestemmingsplan en het verkrijgen van andere toestemmingen een gecoordi
neerde aanpak. De coordinerende taak bij het dijkverbeteringsplan wordt in 
artikel 20 toegekend aan Gedeputeerde Staten. 

Dit houdt in dat naast de eigenlijke ontwikkeling van het plan en voor de 
terinzagelegging van Ontwerpplan en ProjectnotalMER de aanvraag van de 
vergunningen en de eventuele herziening van het bestemmingsplan worden 
voorbereid . 

7.4 Grondverwerving 
Bij aanvallg van de wcrken dient de bcnodigde grond verworven tc zijn. Afge
stemd OJ) de voortgang van de werkzaamheden is het nodig tijdig na te gaan 
waar grondvcrwerving knelpunten op kan leveren. De Wet voorziet in het 
gelijktijclig met !let Ontwerpplan terinzageleggen van de grondverwervingste
keningen. Zo nodig kan het waterschap na hel goeclkeuringsbesluit van 
Gedeputeerde Staten beginllen met onteigeningsprocedures. Dc Wet op de 
waterkering voorziet voor de administratieve onteigening een procedurctijd van 
drie maandcn. De gcrechtelijkc ontcigeningsprocedure vergt zes maanden. 

7.5 Uitvoering 
Op basis van het goedgekcurde Ontwerpplan worden door de initiatiernemers 
de bestekken voor de te realiseren werken opgesteld. Na goedkeuring van de 
bestekkcn door bel 8evoegcl Gczag worden de benodigde middclen voor de 
uitvoering beschikbaar gesteld. Dc initialiefnemers verzorgen de uitbesleding en 
uitvoering van het werk. Na oplevcring van beL werk dragen de initiatiefnemers 
zorg voor onderhoud en beheer van de dijk, die bij het Waterschap wordt 
ondergebracht. De verbetering van de Usseldijken moet in het jaar 2000 zijn 
gerea! iseerd . 
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Procedure no Siortnolilie 

7.6 Evaluatie 
Na uitvocring vall hel dijkverbclcringsplan verrichten Gedepuleerdc Slaten als 
bcvocgd gczag in hel k:.\dcr van de m.e,r. cen evaluatie cn zorgcn Gedcpu tcerde 
Sta ten voor bckendmaking van di t cva luatie-verslag. HCl cvaluatic-vcrslag gccft 
de waargCllomen gcvolgen voor hel mil ieu weer en geert cen beoordeling van 
die gcvo lgen. 

7.7 Reacties op Startnotitie 
Gedu rcndc een pcriode van vier wekcn vanar het momcnt van de tcrinzagelcg
ging van dC7-C Startnolitie kan een iedcr bij het ncvocgc\ Gezag reagercn op de 
in houd hicrvan. Deze reaclics kllllnell 7jch richtcn o p hel voornemen , zoals 
bcschrcven in dc Stannotitic, op de 0» te stellcll richllijnen en 0]> de gewenstc 
in houd van de ProjcctnolalMER. 
Reacties op de inhoud van dezc starlnolilic cn de naderhand op Ie stellen 
Projeclnota/MER kunncn sChriftclijk worden gerich t aan: 

Gcdepul t'enle Slaten van de Provincic Gcldcriund 
Dienst Milieu ('n Waler, Projcctburcau Oijkvcrbclcring 
Pastuus 9090 
6HIIII GX ARNHEM 
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Bijlage 2 Verklaring van enkele begrippen 

(bron gedeeltelijk GRIP) 

Aanlegfase 

Abiotisch 
Activiteit 
Alternatief 

Amfibieen 

Amoveren 
Antropogeen 
Aquatiscll 
Autonome 
ontwikkeling 
Avifauna 

Banclijk 

Barriere 
Beleving 
Beoorclelingsproficl 
Binnendijks land 
Binnenteen 

Biotisch 
Biotoop 

Bodem 

Buitendijks land 

Cull LI urhistorisclle 
elcmcnten 

Drempclhoogle 

Dijkpaal 

Dp 
Dijkringgcbicd 
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In MER: fase gedurende welke activiteiten worden uitgevoerd 
die specifieke verband houden met de verbetering van de dijk. 
Behorend tot de niet levende natuur; vergelijk: biotisch. 
Fysieke handeling met invloed op het milieu. 
Een totaaloplossing die afwijkt van de oplossing die is be
schreven bij de voorgenomen activiteit. Alternatieven kunnen 
zijn opgebouwd uit een reeks van varianten op de voorgeno
men activiteit. 
Koudbloedige, gewervelde dieren die zowel op het land als in 
het water leven (kikkers, padden, salamanders). 
Afbreken, verwijderen. 
Van menselijke oorsprong. 
Het watermilieu betreffende. 
Op zichzelf staande ontwikkeling (die plaatsvindt als de voor
genomen activiteit niet wordt uitgevoerd). 
Vogelwereld. 

Waterkering die de hoogste waterstanden van een rivier kan 
keren. 
Geheel dat een versperring vormt. 
Bewuste ervaring. 
Zie theoretisch (dijk)-profiel 
Ret land dat aan de polderzijde van de waterkering Iigt. 
De onderrand van het dijkliehaam aan de landzijde van de 
dijk; overgang van talucl naar maaiveld. 
De levende natuur betreffende. 
Leefomgeving van een leefgemeenschap van planten en/of 
clieren. 
Vaste deel der aarde waarin ziell bevinden water, Iucht en 
organismen. 
Ret land gelegen tussen het buitenwater (bijvoorbeeld rivier) 
en de dijk die dat water in voorkomende gevallen keert. 

Elementell die informatie bevatlen over het door herkenbaar 
menselijk handel en tot stand gekomen landschap. 

De hoogtcligging van de drempel van de voordeur van een 
Iwis. 
Langs dijken gebruikte plaatsbepaling om dwarsprofielen te 
lokaliseren, afstand hart op hart tussen de dijkpaden is 100 m. 
Dijkpaal, dwarsprofiel. 
Een gebied dat door een aaneensluitend slelsel van waterkerin
gen en eventLleel hoge gronden beveiligcl moet zijn tegen 
overslroming, in hel bijzoncler bij hoge slormvloed, bij hoog 
oppervlaktewaler van een van de grote rivieren, bij hoog water 
bij hel I.Isselmccr of hij een combinatic c1aarvan . 
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Bijlage 2 Verklaring van enkele begrippen 

Overgang van dijktalud naar maaiveldniveau, zowel binnen
als buitendijks . 
Het deel van de dijkring dat in dit project in beschouwing 
wordt genomen, ook dijktraject. 
Voetbreedtc van de dijk, afstand tussen buiten- en binnenteen 
van dc clijk. 

Dc wetenschap van de betrekkingen tussen organismen en hun 
milieu. 
Het geheel van gebieden met een (gedeeJtelijke) natuurfunctie 
cn de lijnvormige landschapselementen (dijken, sloten) in een 
bepaalde streek. 
Geheel van planten- en dierengemeenschappen in een territori
U111, beschouwd in hun wisselwerking met de milieufactoren. 
Ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van vegeta
tiestructuur, successiestadium en fysiotoop. 
Met geringe intensiteit. 

Dierenwereld. 
Plantenwereld. 
Voedsel zoeken. 

GEol11orfoiogisch en Archeologisch zeer waardevol object. 
Dc leer van het v66rkomen, het gedrag en de chemische en 
fysische eigenschappen van grondwater. 
Het grondwater betreffend. 
Wetenschap die zich bezig houclt met de ontstaanswijze, vornl 
en opbouw van het aardoppervlak. 
De leer van het gedrag en de eigenschappen van grond en 
grondlagen; grondmechanica 
De vcrlicaal gel11eten hoogte boven de waterstand tot waar 
een tegell het clijktalud oplopende goirtong reikt, veroorzaakt 
door de wind of een passerend vaartuig. 
Water dat na een golfoploop over de dijk heen slaat. 

Maatregelen die worden getroffen om de door het 
uilvoeren van werken in het winterbed van de rivier ontstane 
opstuwing van het hoogwater te niet te doen. In de praktijk 
bestaan die maatregelen uit het afgraven van hoge terreinen of 
kaden en het graven van geulen ill de uiterwaard. 

Afzollderlijke milieube'invloeding die teweeggebracht kan wor
den door eell (m.e.r.-plichtige) activiteit. 
In- of overstroming (van een dijkringgebied). 
Onomkeerbaar . 

Een verlaging in het landschap die door kleiwinning is ont
staan. 
Daling van de bovenzijde van een aangelegde/verbeterde 
watcrkering, doordat hel aangebrachte matcriaal inklinkt. 
Plas ontstaan na een clijkdoorbraak, ovcrgebleven van een 
ovcrstroming; ook wiel. 
Laaggclcgcn, zware, kalkarme rivicrklcigronden, meestal in 
gcbruik als grasland. 
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Bijlage 2 Verklaring van enkele begrippen 

Uitcrwaard ontstaan door dc werking van een meanderende 
rivier; door hoogtcverschillcn (rclicf) zijn voormalige stroom
gculcn nog zichtbaar. 
Hct bovenste, horizontale vlak van een waterkering; de top 
van de dijk. 
Hoedanighcid (in fysisch, chemisch en mierabiologisch op
zieht). 
Opwaarts gcriehte grondwaterstroming, hier gehanteerd bij het 
uittreden van grondwater; kan onder meer gescRieden direct 
aan het grondoppervlak, in sloten of in drains. 

"Wat jc nct als je buiten bent" ofwcl het geheel van visueel 
waarnecmbarc kenmcrken aan het oppervlak van de aardc. 

Aardoppcrvlak. 
De afvoer van ecn hocveelheid water door een rivier op een 
bepaalde plaats (voor de IJssel te Lobith), die past bij de 
gekozcn vciligheidsnorm. 
Op grand van de maatgevende afvoer berekende waterstanden, 
waarbij de dijk op verschillende plaatscn de rivierafvoer veilig 
moet kunnen kcren. 
Het proces waarbij de loop van cen rivier steeds bochtiger 
wordt door uitslijpcn van dc buitenbochl en aanslibbing in de 
bin nen boch l. 
Milicu effectrapportage, de procedure. 
Hct rapport dat bij de l11.C.r. tot stand komt. 
(Volgens de Wct algcmenc bepalingcn milieu hygiene) het 
gcheel vall en de relaties tussen watcr, bodem, lucht, mcnsen, 
dieren, plantcn, goederen. 
Maatregel om de nadelige gcvolgcn van de voorgenomen 
activiteit voor het milicu te voorkomen, te beperken of te 
compenseren. 

Een gebied met duidelijke natuur- en landschapswaarden die 
in hun planologische functic-aanduicling (mede) tot uiting 
komen. 
Het scheppen van omstandigheden waarin natuurlijke ecosys
temen zich kunnen ontwikkelen. 

Afvoer van water uit percelen over en door de grond (eventu
ccl door drainbuizcn en grcppcls) naar een stelsel van waterlo
pCIl. 
ECIl relaticf gcdetaillcerde uitwerking van hct voorkeursaltcr
naticf, dat op basis van grondmechanisch ondcrzock is ondcr
bouwd cn waarin ecn landschapsplan is opgenomen. 
Hct doorbrcngen van de vrije tijd in de openlucht en aile 
bezighcclcn van mcnscn die gcen verplicht karaktcr hebben 
met als docl het genoegcn dat aan die bezigheden wordt 
bclccCcI. 
Gcrichthcicl. 

Kcnl11crkcncIc grootheid. 
Zanclmccvocrcnde wellen, "vuile" kwcl. 
Vcrzamcling van individucn van ecn soorl die in een bcpaald 
gcbiccl voorkomcn. 
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Vergelijking (maatstaf). 
Ovcrblijrsel van historische aard. 

Bijlage 2 Verklaring van enkele begrippen 

Op het land levende koudbloedige gewervclde dieren (slangen, 
hagedissen, hazelworm). 
Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnclwegen. 

Het uit klei en/of zand bestaande onderste decl van een dijk
proficl (binnen- of buitendijks gelegen), dat wordt aangebracht 
om de dijkstabiliteit te verbeteren, ook aanberming. 
Vroegere straomgeul van de rivier, nu verlaten en vaak deels 
verI and; dode rivierarm. 
Karakteristieke en unieke plantensoorten met een zeer hoge 
vegetatiewaarde, die in beperkte mate voorkomen in het 
Fluviatiele district, waartoe het riverengebied behoort. 
Gebied dat aCwatert op eenzelfde oppervlaktewater. 

Helling Cals in dijktalud of -helling) 
Technische normen die naast de maatgevende hooggwater
stand het ontwerp van een dijk bepalen: golfoploop, golfover
slag, waakhoogte, stabiliteit van de taluds en de mogelijkheid 
van welvorming achter de dijk. Het dijkprofiel wordt hier 
mede door bepaald. 
Denkbeeldig minimumprofiel van de dijk, dat zelf-
stanclig voldoende stabiliteit bezit om de waterkerende functie 
te vervullen; beoordelingsprofiel. 
Een strook grond waarap een nieuwe dijk aangelegd kan wor
den o[ de verbetering van de bestaande dijk kall plaatsvinden. 
Een deel van het dijkvak dat zich onderscheidt van de andere 
delen vall het dijkvak. 

Laagliggend gedeelle van de rivierbedding tussen zomerbed en 
winterdijk . 
Door de Commissie Becht (en overgenomen door de 
Commissie Roertien) gedefinieerd als het bij dijkverbetering 
"gebruik maken van bijzondere constructies en het gebruik 
maken van intensiever onderzoek en van geavanceerde bere
ken ingsl11ethodell". 

ECll van de voorgenomcn activiteit afwijkende mogelijkheid 
om eell deelprobleem (doorgaans voor een locatie met een 
bcperktc omvang) op te lossen. 
Dc concrete bcgrociing van wilde plantcn in een bepaald 
gebied in de door hen zelf aangenomen orde en structuur. 
Maximaal toelaatbare kans op een ernstige schade. 
Gericht op het zien. 
Dij dit project: het dcfinitief ontwcrpplan, zoals besehreven in 
de Wet 0]1 de Waterkering. 

Verschil tussen cle kruinboogte van een dijk en de maatgeven
de hoogwaterstand (M HW). Dc Cuncties van de waakhoogte 
zijn onder andere hct voorkomen van ernstige golfoverslag, 
hel compenseren vall onzekcrheden in de berekening van de 
MHW en bet begaanbaar houden van de dijk. Voor de waak
boogte wordL een minimale waardc van 0,5 metcr aangehou
den. 



Bij/oge ] Verldoring von enke/e begrippen 

Watcrhuisho uding (Van clc bodcm) bergi ng en bcwcging Vall w;:\ter mel opgClos lC 
storrcn in de bodcm. 

Wc\vol'ming Gceoncc ntrccrclc uit!Stroming va n kwclwater doo r cen gat or 
langs een paal in hel binnendijksc gcbicd; 7..andmecvocrendc 
kwel or "pi ping". 

Winterbcd Dc 0 PI>crvlriklc Lusscn het zomcrbcd van cen ri vier en de 
buitcnkruin lijn van de bandijk dan weI de hoge grondcn die 
het water bij hoge standen kercn. 

Zanetpli l Een vcrlaging in het landschap die door 7..andwinn ing is a nt· 
swan. 

Zate 
Zelt ing 

Zomcrbcd 

-5 Grontmij 

Z ie dijkzalc. 
Daling van de bovenzijde vall cen aangcbrachte or vcrbetcrde 
waterkcring, doordat de oncicrgrond door de aangebrachte 
bclaslingvcrhoging inklinkt . 
De oppcrvlaktc dic bij gewoon hoog 7.omcrwatcr door de 
rivicr wOrdt ingcno mcn . 
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