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ARCADIS

PROJECTNOTA/MER DIJKVERSTERKING EILAND VAN DORDRECHT OOST I

BEGRIPPENLlJST
Begrip

Omschrijving

AMK-terreinen

AMK=Archeologische Monumenten Kaart
AMK-terreinen zijn aangewezen vanwege hun hoge archeologische
waarde, op basis van zeldzaamheid, gaafheid of ensemblewaarde.

Bemaling

De verwijdering van overtollig water door middel van een pomp of
gemaal.

Bemalingsgebied

Gebied dat direct of indirect afwatert op een (stelsel van)
watergang(en), wat vervolgens weer wordt bemalen en uiteindelijk
wordt uitgeslagen op het buitenwater.

Berging

Het volume water dat aanwezig is in een bepaald systeem (grondwater,
oppervlaktewater, rioolstelsel).

Berg i ngscapaciteit

Het volume water dat geborgen kan worden in een bepaald systeem
(grondwater, oppervlaktewater, rioolstelsel) .

Beroep

Onder het instellen van administratief beroep wordt verstaan : het
gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande
bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij een ander
bestuursorgaan dan het welk het besluit heeft genomen.

Bezwaar

Onder het maken van bezwaar wordt verstaan: het gebruik maken van
de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid,
voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genom en .

Ecologische
hoofdstructuur (EHS)

Begrip uit het Nederlandse natuurbeleid. Het geheel van verspreide en
onderling samenhangende (natuur)gebieden met inbegrip van de
verbindende zones ("ecologische verbindingszones") die voor behoud
en ontwikkeling van natuurwaarden van belang zijn. De Europese vorm
heet "Natura 2000".

Geohydrologie

De leer van grondwater en waterhuishouding.

Grondwaterstand

De hoogte ten opzichte van een referentieniveau van een punt waar

(ook wei: freatische

het grondwater een drukhoogte gelijk aan nul heeft. De absolute druk
is er dan gelijk aan de druk van de atmosfeer.

grondwaterstand)
Hoofdwatergang

Een hoofdwatergang is een watergang die een hoofdfunctie vervult
door waterbeheersing en die als zodanig staat aangegeven in de
watergangenlegger.

Inlaat

Een kunstwerk dat het water inlaat van een gebied met een hoger
waterpeil.

IHD

Instandhoudingsdoelstelling, het kan hier gaan om een
behoudsdoelstelling, uitbreidingsdoelstelling en/of een
verbeterdoelstelling.

Keur

Verordening waarin regels worden gesteld voor het beheer, gebruik en
onderhoud van waterschapswerken .

Klink

Daling van het grondoppervlak veroorzaakt door een daling van de
grondwaterstand.

Kwel

Kwel is het uittreden van grondwater naar het grondoppervlak, sloten,
drains of via capillaire opstijging. Onder invloed van hogere
stijghoogten buiten het beschouwde gebied treedt het water binnen in
het beschouwde gebied. Een kwelgebied is dan ook een gebied waar
grondwater zich beweegt in de richting van het oppervlak(tewater).

legger

Document waarin is vastgelegd wie welke watergang (of een deel
daarvan) moet onderhouden en aan welke afmetingen de waterloop
moet voldoen.

MER

MER staat voor het Milieueffectrapport. Het MER is onderdeel van de
m.e.r.-procedure
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M.e.r.

De m.e.r. staat voor de procedure van de milieueffectrapportage, de
procedure om te komen tot een besluit over een activiteit of plan

MMA

Meest Milieuvriendelijke Alternatief

NAP

Het Normaal Amsterdams Peil (NAP). De referentiehoogte waaraan
hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd. Voor het gemak
wordt het NAP gelijkgesteld aan het gemiddelde zeeniveau, in
werkelijkheid is het hoger.
eco~y~eem

Natuurdoeltype

Beschrljving van een

Natuurvriendelijke

Oever die zodanig wordt ingericht, beheerd en onderhouden, dat
herstel, behoud danwel ontwikkeling van natuurlijke waarden mogelijk
is.

oever
Oever

Oppervlaktewater

in het Handboek Natuurdoeltypen

Het talud plus een aantal meters voorbij de insteek, waarbij nog sprake
is van een directe relatie met het water in de zin van fysische, chemische
en biologische waterkwaliteit en ontwikkeling van de aquatische
levensgemeenschappen.
Elk permanent of gedurende een groot deel van het jaar aanwezige,
aangesloten watermassa in vloeibare of vaste fase die een grensvlak
met de bodem en een open grensvlak met de atmosfeer heeft
(Gezondheidsraad, 1984).

Ontwatering

De afvoer van water uit perce len over en door de grond en eventueel
door drainbuizen en greppels naar een stelsel van grotere waterlopen .

Peilbesluit

Het besluit van een waterkwantiteitsbeheerder waarin voor een
bepaald peilgebied ene streefpeil wordt vastgelegd .

Peilgebied

Een gebied waarin een en hetzelfde pell wordt nagestreefd.

Peilopzet/

Peilopzet is het, al dan niet tijdelijk, kunstmatig verhogen van het
waterpeil.
Peilstijging is het tijdelijk stijgen van het waterpeil onder invloed van
hemelwater en/of kwel. Peilverlaging is het, al dan niet tijdelijk,
kunstmatig verlag en van het waterpeil.
Peildaling is het tijdelijk dalen van het waterpeil onder invloed van
droogte en/of wegzijging.
Een gebied dat door een waterkering beschermd is tegen water van
buiten en waarbinnen de waterstand beheerst kan worden.
Het peil in de waterlopen van een polder dat door middel van inlaten
en afvoeren wordt beheerst (algemeen).
Het reglementair vastgesteld waterpeil in een polder dat door de
beherende instantie wordt nagestreefd Uuridisch).
Het reglementair vastgesteld peil, behorend bij omstandigheden
z6nder afvoer (waterhuishoudkundlg).
Statusgebieden zijn landschappelijk waardevolle gebieden {Nationaal,
provinciaal of belvedere} die een bijzondere bescherming genieten .
stroomgordels zijn zandlichamen in een veen- en kleigebied .

peilstijging,
peilverlaging/
peildaling

Polder
Polderpeil

Statusgebieden
Stroomgordels
Talud
Verdroging

De schuin aflopende kant van een dijk of waterioop.
Veel gebruikt begrip in verband met watertekortproblematiek van
natuurgebieden. Verdroging is de achteruitgang van natuurwaarden
onder invloed van recente en vroegere waterhuishoudkundige
ingrepen en doet zich met name voor in gebieden met een hoofd- of
nevenfunctie Natuur. In waterhuishoudkundige zin laat de
verdrogingstoestand zich beschrijven in term en van zowel
grondwaterstand en waterpeil als waterkwaliteit. Verdroging is dan
ook niet meer dan het verschijnsel dat de waterhuishouding niet
optimaal is afgestemd op de natuurdoelen .

Verzilting

Toename van het zoutgehalte in het oppervlaktewater door
binnendringend zout water (zoute kwel) of door sterke verdamping ten
tijde van neerslagtekort.
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Waterbeheer

Het geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en
bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig
mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en
oppervlaktewater.

Watergang

Lijnvormig oppervlaktewater.

Waterhuishouding

De wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, zich
verplaatst, wordt gebruikt, verbruikt en afgevoerd.

Waterhuishoudkundig systeem

Een samenhangend geheel van oppervlaktewater en grondwater,
waarbij een oppervlaktewater wordt bedoeld het samenhangend
geheel van water, waterbodem, oevers en infrastructuur en de
biolog ische component.

Waterhuishoudkundige infrastructuur

Stelsel van waterlopen, sloten en greppels voor de aan- en afvoer van
water.

Zetting

Bodemdaling als gevolg van inklinking en krimp 6f door de bouw van
kunst werken, het ophogen van de grond of het aanbrengen van enig
ander materiaal.

VKA

Voorkeursa Iternatief
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1.

INLEIDING
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 9 januari 2009 een startnotitie
ontvangen van het waterschap Hollandse Delta met betrekking tot het voomemen om een
planstudie op te stellen ten behoeve van de dijkverbetering van de primaire waterkering
van het Eiland van Dordrecht Oost.
Voor dit project zal door het waterschap een dijkversterkingsplan conform artikel 7 van de
Wet op de waterkering worden opgesteld en vastgesteld, dat door Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland dient te worden goedgekeurd.
Ingevolge categorie 12.2 van de C-lijst van het Besluit milieueffectrapportage 1994,
zoals gewijzigd bij besluit van 25 april 2008, Staatsblad 159, dient ten behoeve van dit plan
een MER te worden opgesteld. De m.e.r.-procedure is van start gegaan met de
bekendmaking van de startnotitie op 28 januari 2009.
De startnotitie heeft van 2 februari tot en met 2 maart 2009 ter inzage gelegen. Negen
insprekers hebben zienswijzen ingediend.
Op 1 april 2009 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (verder aangeduid als
'de Commissie') haar advies uitgebracht over de richtlijnen voor het milieueffectrapport
(MER). Via de provincie Zuid-Holland heeft de Commissie kennisgenomen van de
zienswijzen en adviezen. Deze zijn, waar relevant, in het advies verwerkt.
De adviezen en zienswijzen zijn opgenomen in hoofdstuk 4.
Gedeputeerde Staten hebben de hiemavolgende richtlijnen vastgesteld. Aan de hand van
deze richtlijnen dient het MER te worden opgesteld.
De richtlijnen zijn niet zelfstandig leesbaar, maar moeten in combinatie met de startnotitie
worden gelezen.
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1.

R1CHTLIJNEN
Gelet op de compleetheid en de bruikbaarheid van het advies voor richtlijnen van de
Commissie voor de milieueffectrapportage is besloten de richtlijnen vast te stellen conform
het advies van de Commissie met een drietal kleine wijzigingen.
De laatste zin van de eerste alinea § 2.1 "Betrek hierbij ook naastgelegen dijkvakken, met
name het gedeelte tussen sectie 6 en 7 (afbeelding S.1 in de startnotitie)." wordt
geschrapt.
In aanvulling op de in hoofdstuk 3 van de startnotitie genoemde beleidskaders dienen de
nota Parken, het Beleidsplan Stedelijke Ecologische Structuur 2008·2013 (SES), het
waterplan Dordrecht en het Beeldkwaliteitsplan voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch te
worden betrokken bij het opstellen van het MER.
In § 4.2 tweede zin wordt het woord ''veel'' in samenhang met "moeten veel
natuurgevolgen gedetailleerd onderzocht worden" vervangen door het woord "de".

Het advies voar de richtlijnen is in hoofdstuk 3 integraal weergegeven.

PZH-2009-334235 dd. 23-04-2009

2.

ADVIES VOOR DE RlCHTLIJNEN
1.

Hoofdpunten van het MER

lnitiatiefnemer waterschap Hollandse Delta heeft het voomemen om de
primaire waterkering aan de oostelijke zijde van het Eiland van Dordrecht te
verbeteren. Toetsing heeft uitgewezen dat de hier aanwezige waterkering niet
voldoet aan de wettelijk gestelde eisen met betrekking tot veiligheid. 1 Het
betreft (delen van) de Wantijdijk, de Zeedijk en de Buitendijk van de
Zuidpunt. Voor deze dijkvakken wordt een dijkversterkingsplan2 opgesteld.
Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de
Provincie Zuid-Holland. Ter onderbouwing van de besluitvorming wordt een
m.e.r.-procedure doorlopen.3
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiiHe informatie voor
het milieuefi'ectrapport:
• Een beschrijving waaruit blijkt wat de gevolgen van de dijkversterking
voor de landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden (LNCwaarden) zijn en welke maatregelen getrofi'en kunnen worden om de
landschappelijke inpassing te optimaIiseren en negatieve gevolgen voor
natuur en cultuurhistorie te minimaIiseren.
• Inzicht in de samenhang, de mogelijke synergie en/of mogelijke spanning
met andere projecten in de omgeving (zoals het strategisch groenproject
'Nieuwe Dordtse Biesbosch 14
• Een goede en publieksvriendelijke samenvatting, net als in de startnotitie
voorzien van overzichtelijk en 'leesbaar' kaartmateriaal.
De Commissie bouwt in haar advies voort op een in haar ogen voor dit doel goed
uitgewerkte startnotitie. Dat wil zeggen dat in dit advies niet wordt ingegaan op de punten
die naar de mening van de Commissie in de startnotitie voldoende aan de orde komen.

2.

Probleemstelling, doel, beleid en besluiten

2.1

Probleemstelling en doelen

De probleem- en doelstelling van het plan zijn in de startnotitie expliciet
verwoord. De veiligheidsproblemen hebben betrekking op de aspecten
macrostabiliteit aan de binnenzijde van de dijk, piping en de aanwezigheid
van bomen en hoog opgaande beplanting. Geef in het MER voor de drie
dijkvakken in meer detail aan wat het huidige tekort aan veiligheid is onder
maatgevende omstandigheden, inclusief die ten aanzien van dijkhoogte. Geef
inzicht in hoeverre de naastgelegen dijkvakken, met name het gedeelte tussen
sectie 6 en 7 (afbeelding s.l in de startnotitie) voldoen aan de eisen uit de
toetsing van 2006. Daamaast dient voor dit voomemen aangegeven te worden
1

2

"
4

Deze normen zijn vastgesteld in de Wet op de waterkering en worden uitgedrukt in een kans op overschrijding
van de hoogwaterstand waarop de dijken van het betreffende gebied zijn berekend. Dit traject maakt onderdeel
uit van dijkring 22 en moet een gemiddelde overschrijdingskans van 1/2000 per jaar hebben.
Conform artikel 7 van de Wet op de waterkering.
Zie bijlage 1 voor meer project- en proceduregegevens.
Zie ook zienswijze van de Stichting Landschap & Cultuurhistorie Kop van't Land i.o. waarin het belang van
afstemming visievorming en projectplanning wordt aangekaart.
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welke tekorten aanwezig zijn bij een toetsing aan de randvoorwaarden voor
2060, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden.
Betrek hierbij ook naastgelegen dijkvakken, met name het gedeelte tussen
seetie 6 en 7 (afbeelding 8.1 in de startnotitie).
In de startnotitie is in hoofdstuk 5 vanuit de insteek 'veiligheid' aangegeven
dat wordt gekozen voor een ontwerp dat voor de planperiode tot 2060 voldoet
aan de hiervoor geldende eisen. Geef aan met welke op dit moment nog niet
vastgestelde ontwerppeilen, zoals de aanpassing van het peil in het Wantij,
voor deze planperiode rekening zal worden gehouden. Geef aan welke invloed
dit heeft op de (visie voor) dijkverbetering.
Vanuit de insteek 'ruimte' staat de dijk en zijn direete omgeving centraal.
Hierbij wordt ook aandaeht besteed aan andere ruimtelijke ontwikkelingen in
de nabije en ruimere omgeving zoals de aanleg van het strategisch
groenprojeet De Nieuwe Dordtse Biesbosch en dijkversterking aan de
westzijde van het Eiland van Dordrechts . Geef in het MER aan op welke
manier de drie initiatieven tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase6 op elkaar
worden afgestemd. Geef aan welke kansen een samenwerking tussen de
versehillende projecten kan bieden7 • Benoem ook knelpunten die de
besluitvorming over de andere projecten kan opleveren voor de dijkversterking
Eiland van Dordrecht Oost.
2.2

Beleidskader

In hoofdstuk 3 van de startnotitie is ingegaan op de diverse beleidskaders die
relevant zijn voor het studiegebied. Geef in het MER aan tot welke
randvoorwaarden en uitgangspunten deze beleidskaders en de wet- en
regelgeving leiden en wat de eonsequenties zijn voor de dijkverbetering.
Besteed aanvullend aandacht aan de eonsequenties van het ontwerp
Waterplan Zuid-Holland en het ontwerp waterbeheerplan Hollandsche Delta.

3.

Alternatieven

Algemeen
Uit de startnotitie blijkt dat voor de versehillende dijkseeties meerdere
oplossingsrichtingen zullen worden uitgewerkt. Het verflauwen van het
buitentalud wordt in de startnotitie niet meer genoemd in hoofdstuk 6.2 als
onderdeel van de oplossingsrichtingen voor het (toekomstige) hoogtetekort .
Ga na of dit een realistische oplossingsrichting is en zo ja, betrek dit, al dan
.n iet als optimalisatiemaatregel, bij de alternatievenontwikkeling.

De Commissie adviseert bij het ontwikkelen van de alternatieven extra
aandacht te geven aan de aansluiting van de dijksecties onderling met het oog
op de (cultul.U')historisehe en landschappelijke eenheid en geometrie van de
dijk.

5

6

7

Zie ook zienswijze van de gemeente Dordrecht waarin aandacht wordt gevraagd voor de samenhang met deze
projecten.
Zie ook zienswijze familie M.K. Kooijman en fam. K,G. Kooijman waarin men wijst op mogelijke extra overlast
wanneer over de bestaande wegen twee maal kort na elkaar grondwerkzaamheden worden uitgevoerd in het
kader van de dijkverzwaring enerzijds en het strategisch groenproject anderzijds.
Zien ook zienswijze Stichting Landsc::hap & Cultuurbistorie Kop van 't Land i.o. waarin wordt gewezen op de
kansen die mogeJijke sam.e nwerking tussen de projecten in bet gebied biedt.
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Integrale afweging
Oplossingsrichtingen ter bescherming of ontwikkeling van ecologische
waarden buitendijks kunnen op specifieke locaties binnen een dijksectie
conflicteren met oplossingsrichtingen voor bescherming of versterking van
cUltuurhistorische en landschappelijke waarden binnendijksB• Als blijkt dat
vanwege (mogelijke) significante aantasting van natuurlijke waarden in het
Natura 2000-gebied Biesbosch een passende beoordeling no dig is, ga dan na
welke mitigerende maatregelen nodig en mogelijk zijn. De Commissie
adviseert deze mitigerende maatregelen meteen bij het ontwikkelen van de
oplossing mee te nemen. Dit maakt het mogelijk een integrale afweging te
maken tussen binnen- en buitendijkse oplossingsrichtingen.
3.1

Meest milieuvriendelijk altematief

De Commissie adviseert om 'omgekeerd te ontwerpen'. Dit houdt in dat het
meest milieuvriendelijk alternatief (mma) eerst wordt ontworpen en dat
hieruit het voorkeursalternatief wordt afgeleid. Voor vrijwel alle dijksecties
liggen er kansen voor het aspect natuur of is de dijk onderdeel van het Natura
2000-gebied. Ontwikkel het mma vanuit de samenhang met de
ontwikkelingen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch en laat de natuurdoelen en
kwaliteiten vanuit de Natura-2000 en Provinciale Ecologische HoofdStructuur
(PEHS) hierbij sturend zijn. Werk daar waar relevant maatregelen uit op basis
van de aandachtspunten voor cultuurhistorische en landschappelijke
maatregelen zoals opgenomen in de startnotitie.
3.2

Referentie

Beschrijf de bestaande toe stand van het milieu in het studiegebied en de te
verwachten milieutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te verwachten milieueffecten. Daarbij wordt onder de 'autonome ontwikkeling' verstaan: de toekomstige ontwikkeling van het milieu,
zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de alternatieven wordt gerealiseerd. Ga bij deze beschrijving uit van ontwikkelingen van de huidige activiteiten in het studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover reeds is
besloten9 •

4.

Bestaande milleusituatie en milieugevolgen

4.1

Algemeen

. Vergelijk in het MER de alternatieven op basis van milieugevolgen en
doelbereik. Geef aan in hoeverre de alternatieven voldoen aan de
projectdoelstelling 'het hebben van voldoende veilige waterkeringen' en de
relevante strategische doelstellingen van het waterschap Hollandse Delta.
Deze vergelijking dient waar mogelijk op basis van kwantitatieve informatie
plaats te vinden.
Maak in het MER een duidelijk onderscheid tussen tijdelijke en permanente
effecten en geef daarbij aan over welke periode de tijdelijke effecten zich
voordoen.

8
9

Zoals bijvoorbeeld de rijen kazematten langs de Buitendijk en de kazematten en aardhaalzone langs de
zuidelijke Zeedijk.
Inclusief het strategisch groenproject 'de nieuwe Dordtse Biesbosch'.
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4.2

Bodem en water

Besteed in het MER aandacht aan:
•
de aanwezige (geo)hydrologische situatie en de mogelijke veranderingen
daarin als gevolg van het voomemen;
•
de zettingsgevoeligheid van de bodem, zettingen en zettingsverschillen die
kunnen optreden in de directe omgeving van de dijk en de mogelijke
gevolgen voor aanwezige bebouwing;
•
de benodigde hoeveelheden grond en de kwaliteit ervan (fysisch en
chemisch) inclusief de logistiek van grondaanvoer in relatie tot de
bestaande (weg)iofrastructuur en eventueel hiervoor noodzakelijke depots.

4.3

Natuur

Het MER moet duideJijk maken welke gevolgen de voorgenomen activiteit kan hebben op
de natuur. Op basis van de natuurwet- en regelgeving moeten veel natuurgevolgen
gedetailleerd onderzocht worden. De Commissie vindt het belangrijk dat, los van de weten regelgeving, in het MER op hoofdlijnen een algemeen beeld wordt geschetst van de
huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de effecten op de natuur in het studiegebied.
8eschrijf daarvoor het ecosysteem in het studiegebied en betrek daann de geomorfologie
en de hydrologie van het gebled.
Geef aan welke kenmerkende habitats en soorten aanwezig zijn in het studiegebied en wat
de autonome ontwikkeling van de natuur in het gebied is. Ga daama in op de ingreepeffect relatie tussen de voorgenomen activiteit en de in het plangebied aanwezige
natuurwaarden. Geef daarvoor aan voor welke van deze dieren en planten aanzienlijke
gevolgen te verwachten zijn, wat de aard van de gevolgen 10 is en wat deze gevolgen voor
de populaties betekenen. 8eschrijf mitigerende maatregelen die de gevolgen kunnen
beperken of voorkomen.

Gebiedsbeschennin,ll
8eschrijf de mogelijke inv/oed van het voomemen op beschermde natuurgebieden, zoals
Natura 2000-gebieden en de ecologische hoofdstructuur (EHS). Maak onderscheid tussen
de verschillende gebieden en geef hiervan de status aan.

Natura 2000
Geef voor het Natura 2000-gebied Biesbosch tenminste:
•
de instandhoudingsdoelstellingen 12 voor de verschillende soorten en habitats en of
sprake Is van een behoud- of verbeterdoelstelling;
•
de landelijke staat van instandhouding 13 en de huidige relatieve betekenis van dit
gebied voor de verschillende soorten en habitats.

10

11
12

13

Geef aan of het gaat om vemietiging van leefgebied door bijvoorbeeld ruimtebeslag, verstoring door bijvoorbeeld
licht en geluid, verdroging of vernatting door verandering van de waterhuishouding, versnippering door
doorsnijdingen of barrierewerking.
Op de website www.rnlnlny.nllnatyulWetgeylng is uitgebreide informatie te vinden over de Natuurbeschermingswet
1998 en de specifieke gebiedsbescherming.
Voor de Vogelrichtlijngebieden gelden instandhoudingsdoelstellingen, te vinden in de aanwijzingsbesluiten van
deze gebieden. Op dit moment lopen procedures om Natura 2000-gebieden aan te wijzen: de
Habitatrichtlijngebieden worden daannee aangt!wezen en de Vogelrichtlijngebieden worden opnieuw
aangewezen. Hiervoor worden eerst ontwerp-aanwijzingsbesluiten genomen en vervolgens defmitieve
aanwijzingsbesluiten. Beschrijf in het MER, indien van toepassing, de instandhoudingsdoelstellingen van de
Vogelrichtlijngebieden en, indien van toepassing, de instandhoudingsdoelstellingen uit de ontwerpaanwijzingsbesluiten.
Zie de profielendocumenten van LNV.
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Onderzoek of er gevolgen voor het Natura 2000-gebied zijn. Als op grond van
objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat het voornemen
afzonderlijk dan weI in combinatie met andere plannen of projecten,
significante gevolgen kan hebben voor het Natura 2000-gebied, geldt dat een
passende beoordeling opgesteld moet worden, waarbij rekening wordt
gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. 14

PEHS
Geef voor de PEHS-gebieden aan of de daarvoor geldende 'wezenlijke
kenmerken en waarden' worden aangetast en of het voornemen past binnen
het toetsingskader15 voor deze PEHS-gebieden.
Soortbescherming

Beschrijf welke door de Flora- en faunawet beschermde soorten te verwachten
zijn in het plangebied en geef aan tot welke categorie deze soorten behoren. 16
Ga in op de mogelijke gevolgen van het voornemen op de standplaats
(planten) of het leefgebied (dieren) van deze soorten en bepaal in hoeverre
verbodsbepalingen17 mogelijk overtreden worden. Beschrijf mitigerende
maatregelen die de aantasting kunnen beperken of voorkomen.
4.4

Landschap en cultuurhistorie (waaronder archeologie)

De Commissie adviseert om de visie zoals in de startnotitie is beschreven
verder uit te werken in een aanpak voor landschap en cultuurhistorie.
Besteed daarbij aandacht aan de mogelijk in de bodem aanwezige
archeologische waarden en onderbouw of een archeologisch onderzoek moet
worden uitgevoerd.
Beschrijf de effecten van de voorgenomen maatregelen op de aangegeven
landschappelijke waarden en de relaties tussen de waarden. Ga hierbij ook in
op de continuiteit van het dijkprofiel. Geef hiernaast ook op kaart en/of in
beelden aan welke veranderingen plaatsvinden, gezien vanuit verschillende
richtingen. Ga daarbij specifiek in op de beelddragers en zichtlijnen van het
landschap.
4.5

Leefomgeving

Geef in het MER inzicht in de gevolgen van de (fasering van de)
werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase voor de ontsluiting van erven,
individuele woningen, agrarische percelen, en bedrijven. Besteed bijzondere
aandacht aan de eventuele hinder en overlast tijdens de uitvoering.

5.

Overige onderdelen

Samenvattina
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door
besluitvormers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een
goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER.
14
15

16
11

Art. 19fNatuurbeschenningswet 1998.
Het toetsingskader zoals beschreven in de Nota Ruimte, Spelregels EHS en/of provinciale uitwerkingen
daarvan.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de categorieen: tabel 1 (algemeen), 2 (overig) en 3 (Bijlage IV HR/ bijlage
1 AMvB) so orten en vogels.
De verbodsbepalingen zijn opgenomen in art. 8 (pJanten) en 9 - 12 (dieren) van de Flora- en faunawet.
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Visualisaties
Verduidelijk het voomemen en altematieven door gebruik te maken van
visualisaties zoals fotomontages.
Evaluatiepropamma
Besteed in het eValuatieprogramma aandacht aan herstel en ontwikkeling van
de dijkvegetaties. In het geval er voor niet-conventionele oplossingen wordt
gekozen, zoals constructieve oplossingen, dan is het van belang de
ontwikkeling van sterkteparameters in de tijd van het op deze wijze verbeterde
grondmassief te monitoren.
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BIJLAGE 1: Projectgegevens

Initiatiefnemer: Waterschap Hollandse Delta
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Bealuit: Goedkeuring van het dijkversterkingplan conform de Wet op de Waterkering (Wwk) .
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: COO.2
Activiteit: Het verbeteren van de primaire waterkering aan de oostelijke zijde van het Eiland
van Dordrecht (Wantijdijk, Zeedijk en Buitendijk) om te voldoen aan de wettelijke gestelde
eisen met betrekking tot de veiligheid.
Betrokken documenten:
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:
• Startnotitie Dijkversterking Eiland van Dordrecht Dost, Waterschap Hollandse Delta,
16 december 2009;
• Nieuwsbrief Dijkversterkingsprogramma, Waterschap Hollandse Delta, jaargang
2009, nummer 6;
• Sterke dijken, leetbaar land, CD-rom Dijkuersterking Eiland van Dordrecht Oost,
Waterschap Hollandse Delta, januari 2008.
De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij van het bevoegd
gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie als die nieuwe inzichten naar
voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onderzoeken altematieven.
Een overzicht van de zienswijzen en adviezen is opgenomen in bijlage 2.

Procedurele gegevens:
aankondiging start procedure in de Staatscourant van: 28 januari 2009
advies aanvraag: 27 januari 2009
rer inzage legging: 2 februari tim 2 maart 2009
richtlijnenadvies: 31 maart 2009
SamenstelUng van de werkgroep:
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamenstelling bij het
onderhavige project is als voIgt:
ir. J.H.J. van der Gun
drs. W. Sma! (secretaris)
M.A.J. van der Tas (voorzitter)
ir. R.F. de Vries
drs. H.A.T.M. van Wezel
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3.

INGEBRACHTE ZIENSWIJZEN OP DE STARTNOTITIE

1. LTO afdeling eiland van Dordrecht (PZH-2009-165740)
Belangrijk vindt inspreker dat de agrarische ondernemers die in het gebied wonen en werken niet
benadeeld horen te worden door areaalverliezen. Ze wil verloren landbouwarealen gecompenseerd zien

vanuit de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
Eventuele fiets-, wandel paden en wegen zouden volgens inspreker i.v.m. effici~nt grondgebruik in de berm
of op de dijk aangelegd kunnen worden.
De vele binnendijkse oplossingen stuiten de inspreker tegen de borst, terwijl in veel gevallen - goedkopere buitendijkse oplossingen bestaan.
Met een verbetering van de infrastructuur (wegen, riolering, glasvezel) kan van de nood een deugd
gemaakt worden.
antwoord
In tabel 7.10 van de startnotitie is aangegeven dat in het MER de verandering van het landbouwareaal in
beeld gebracht wordt en meegewogen wordt bij keuze voor het voorkeursalternatief, evenals het
kostenaspect. Combinatie van functies (bijvoorbeeld een fietspad op de berm) zal beschouwd worden. In §
5.3 van de startnotitie staat beschreven dat huidige functies (zoals infrastructuur) op en langs de dijk zoveel
mogelijke behouden moeten blijven. Waar mogelijk wordt verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
nagestreefd. De startnotitie bevat ook buitendijkse oplossingsrichtingen. In Hs. 3 van de richtlijnen adviseert
de commissie m.e.r. een integrale afweging, waarbij in buitendijkse altematieven mitigerende maatregelen
reeds opgenomen zijn.
2. Fam. M.K. KooiJman en fam. K.G Kooijman (PZH-2009-170119)
De verhalen die insprekers horen over de dijkversterking en het project de Nieuwe Dordtse Blesbosch zijn
strijdig en geven geen goed gevoel over samenwerking. Deze is van belang om het gebied zo min mogelijk

te belasten.
Insprekers achten het van het grootste be lang voor de leefbaarheid dat in de plannen meer rekening
gehouden wordt met de bereikbaarheid tijdens uitvoering van de werkzaamheden, de impact van de
dijkverzwaring op onroerend goed (m.n. als gevolg van toevoer van klei, grond en zand) en de
bereikbaarheid na uitvoering van de werkzaamheden. Bij het laatste punt dient gedacht te worden aan
parkeerplaatsen aileen voor doelgroepen, aanleg landbouwweg, verlaging van de snelheid op de
provincia Ie weg. en voorzieningen voor bewoners in geval van files bij de pont.
Stijging van het waterpeil in combinatie met versterkte dijken kan tot wateroverlast leiden.
De verhoging van de dijk zal ten koste gaan van het uitzicht van de insprekers en een negatief effect op de
buurtschapuitstraling. Het is onduidelijk wat voor effect de verhoging heeft m.b.t. schade aan de woning en
de aansluiting op de provinciale weg.
antwoord
In § 2.1 van het richtlijnenadvies is opgenomen dat in het MER aangegeven moet worden op welke manier
met andere projecten in de omgeving (o.a. Nieuwe Dordtse Biesbosch) afgestemd wordt.
In tabel7.10 van de startnotitie is aangegeven dat in het MER de verkeersafwikkeling en de invloed op
woningen (waaronder verandering van uitzicht) in beeld gebracht wordt. Ook overlast tijdens aanleg wordt
meegewogen.
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In § 5.3 van de startnotitie staat beschreven dat huidige functies (zoals infrastructuur) op en langs de dijk
zoveel mogelijke behouden moeten blijven. Waar mogelijk wordt verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
nagestreefd. In tabel7.10 van de startnotitie is aangegeven dat effecten op grondwaterkwantiteit in het
MER in beeld gebracht worden.
3. Marianne Mulders (PZH 2009-170121)

Het aHernatief buitendijks in sectie 2 zal ertoe leiden dat de inspreker vanuit het souterrain, slaapkamer en
keuken het uitzicht kwijt is. Bij het buitendijkse altematief voor sectie 3 loopt de inspreker het risico dat haar
huis letterlijk "in de weg" staat. Binnendijkse oplossingen ter hoogte van haar huis hebben geen bezwaren.
Inspreker gaat ervan uit dat met de verhoging van de dijk rekening gehouden wordt met het feit dat de
voorkant van haar huis beduidend lager ligt dan de kruin van de dijk.
Van groot belang is het dat er een goede coOrdinatie komt tussen deze dijkversterking en het project
"nieuwe Dordtse Biesbosch", zodat inspreker slechts beperkte overlast hoeft te ondervinden.
antwoord
In tabel7.10 van de startnotitie is aangegeven dat het MER de veranderingen van uitzicht en andere
effecten m.b.t. ''wonen'' in beeld brengt.
In § 2.1 van het richtlijnenadvies is opgenomen dat in het MER aangegeven moet worden op welke manier
met andere projecten in de omgeving (o.a. Nieuwe Dordtse Biesbosch) afgestemd wordt.
4. Burgemeesmr en Wethouders van Dordrecht (PZH-2009-170199)
Het doel van de dijkversterking zou verbreed moeten worden tot het cre~ren van een nadrukkelijke

samenhang met het landschap, de natuur en recreatie. Een korte verwijzing naar de dijkversterking aan de
westzijde van het Eiland van Dordrecht en een omschrijving van de ruimtelijke effecten zou kunnen
voorkomen dat over en weer onbedoelde effecten optreden.
De nota Parken. het Beleidsplan Stedelijke Ecologische Structuur 2008-2013 (SES), het waterplan
Dordrecht en het Beeldkwaliteitsplan voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch zijn belangrijke beleids- en
toetskaders voor de dijkversterking.
De landschappelijke en ecologische betekenis van de dijken dienen nadrukkelijker meegenomen te worden
in de uitwerking en keuze van aHematieve oplossingen. In het bijzonder de dubbele rij essen en populieren
aan de Zeedijk bij de Kop van het land.
De planvorming voor de natuurontwikkeling in de Noordbovenpolder vormt een belangrijk
referentiegegeven voor de altematievenuitwerking bij de dijkversterking. B.v. het aanbermen van Wantijdijk
en Zeedijk buitendijks in combinatie met de gewenste natuurontwikkeling.
Bomenrijen kunnen functioneren als ecologische verbinding (b.v. boomklever).
In de startnotitie ontbreekt de vermelding dat langs de Zeedijk nieuwe natuur ontwikkeld zal worden
(Noordbovenpoltier, Alloijzenpolder en Bovenpolder).
In het MER moet opgenomen worden wat de gebiedsbescherming met de aanduiding EHSIPEHS concreet
betekent.
Kleiafgraving (hier wordt vermoedelijk klei-ingraving bedoeld) in het voorland dijk lijkt gezien de status
(PEHS/Natura2000) niet realistisch.
Een mogelijkheid stabiliteit te verbeteren kan zijn het verontdiepen van waterpartijen met schoon zand.
Graag oak aandacht voor recreatieve voorzieningen, zoals b.v. het scheiden van wande~ en fietsverkeer.
Bij de belangrijkste landschappelijke en cuHuurhistorische elementen horen ook de (potentiele)
gemeentelijke monumenten (b.v. de linie van kazematten).
V~~r een goede afweging van de alternatieven zullen archeologische elementen als stroomgordels, Dubbel,
Oude Maasje, St. Elisabethsvloed 1421, verdronken laatmiddeleeuws landschap, Groote Waard,
verdronken dorpen enz. uitgewerkt moeten worden.
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antwoord
In § 2.1 van het richtlijnenadvies Is opgenomen dat in het MER aangegeven moet worden op welke manier
met andere projecten in de omgeving (o.a. de Nieuwe Dordtse Biesbosch en de westzijde van het Eiland
van Dordrecht) afgestemd wordt.
In § 3.2 van de startnotitie is vermeld dat het MER zal ingaan op de plannen (van o.a. Dordrecht) die
gevolgen hebben voor het verder ontwikkelen van altematieven. In de richtlijnen wordt opgenomen dat
hierbij de nota Parken. het Beleidsplan Stedelijke Eeologische Structuur 2008-2013 (SES). het waterplan
Dordrecht en het Beeldkwaliteitsplan voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch worden betrokken . .
In § 4.3 en § 4.4 van het richtlijnenadvies is opgenomen dat de eeologische en landschappelijke kenmerken
in het MER in beeld gebracht moeten worden en de gevolgen van de veranderingen daarop.
In § 4.3 is opgenomen dat aangegeven moet worden of het voomemen past binnen het toetsingskader voor
de PEHS-gebieden.
Verontdiepen waterpartijen met schoon zand wordt niet meegenomen als apart altematief. maar kan wei
onderdeel zijn van een alternatief.
In § 4.4 van het richtlijnenadvies is aangegeven de visie van de startnotitie uit te werken in een aanpak voor
cultuurhistorie. In de visie van de startnotitie zijn verdedingslinies en kazematten opgenomen (§ 4.2).
In § 4.4 van het richtlijnenadvies Is opgenomen aandacht te beteden aan in de bodem aanwezige
archeologische waarden en te onderbouwen of een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd.
5. A.H. van den Ende (PZH.2009.174473)
Deze zienswijze is aanvullend op die ingediend door de Stichting Landschap en Cultuurhistorie Kop van 't
Land (PZH-2009-177560).
Een binnendijkse bermoplossing met een breedte van minimaal10-15 meter is buitengewoon bedreigend
voor de waning van de inspreker. De volgende effecten kunnen - apart van volledig amoveren - optreden:
forse stuwing door de berm op het huis. verlies van lichtinval in en uitzicht vanuit het huis, verlies gedeelte
van het perceel en

substanti~le

waardedaling van het eigendom.

Inspreker vreest tijdens de operatie grote mate van overlast en de effecten van het gebruik van diverse
machines voor grondverzet.
Inspreker vindt de in de startnotitie aangekondigde mate van bescherming als gevolg van de Natura2000
status niet in verhouding staan tot de belangen binnendijks (woning). De voorziene natuurontwikkeling Lk.v.
de Nieuwe Dordtse Biesbosch rechtvaardigt een meer integrale visie op de bescherming van verschillende
belangen.
De zware belasting van de dijk en de opgaande weg naar de dijk door zwaar bela den landbouwvoertuigen
dient door het waterschap meegenomen te worden bij de dijkversterking.
antwoord
In tabel7.10 van de startnotitie is aangegeven dat onder het aspect ''wonen'' meerdere critria uitgewerkt
worden in het MER, waaronder verandering perceelgrenzen, verandering uitzicht en invloed op woningen.
In § 4.5 van het richtlijnenadvies is opgenomen dat in het MER bijzondere aandacht besteed dient te
worden aan de eventuele hinder en overlast tijdens de uitvoering.
In tabel7.10 van de startnotitie is aangegeven dat naast die op natuur de effecten op de aspecten wonen,
werken en landbouw beschreven worden in het MER.
De belasting van de dijk door het verkeer is geen onderwerp voor het MER maar zal bij het versterkingsplan
meegnomen worden.
6. S.R. Kadijk (PZH-2009-174481)
Inspreker is niet van plan grond op te offeren voor een binnenberm aan de Buitendijk, sectie 7, aangezien
dit de levensvatbaarheid van haar akkerbouwbedrijf op het spel zet. Een buitendijkse oplossing schaadt de
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natuur niet omdat een berm ook natuurwaarde heeft en spaart goede landbouwgrond welke bijdraagt aan
onze voedselvoorziening.
antwoord
In tabe17.10 van de startnotitie is aangegeven dat onder het aspect "Iandbouw" het criterium verandering
landbouwareaal uitgewerkt worden in het MER. In § 4.3 van het richtlijnenadvies is aangegeven hoe de
effecten op de natuur in het MER beschreven worden. De startnotitie bevat ook buitendijkse
oplossingsrichtingen. In Hs. 3 van de richtlijnen adviseert de commissie m.e.r. een integrale afweging,
waarbij in buitendijkse alternatieven mitigerende maatregelen reeds opgenomen zijn.

7. Stlchting Het Wantlj (PZH-2009-174482)
Inspreker wil ervoor pleiten de buitendijkse oplossing voor de Wantijdijk te laten vervallen. Dit i.v.m. de
aanwezigheid van een belangrijk griend dat een doorgaande ecologische verbinding vormt (in ieder geval

de Bever en de Noordse woelmuis).
Het Wantij wordt mogelijk eind 2009 door GS aangewezen als deel van de EHS en mogelijk door de
Minister van LNV als Natura 2000 gebied.
Inspreker bepleit de bomen langs de Wantij en Zeedijk slechts in het uiterste geval te verwijderen. Mocht
verwijdering noodzakelijk zijn. dan dient verplaatsing bestudeerd te worden.
Zolang de Natura 2000 en EHS toewijzing nog niet toepasselijk is valt het gebied onder de exteme werking
van de Natuurbeschermingswet.
antwoord
Volgens tabel 6.9 van de startnotitie zal in het MER de buiten- en binnendijkse oplossing voor de Wantijdijk
met elkaar vergeleken worden. waarbij de ecologische aspecten en hun beschermingsregimes nader
uitgewerkt worden. Daarbij wordt ook het elders terugbrengen van bomen betrokken.
In § 4.3 van het richtlijnenadvies is aangegeven hoe in het MER om te gaan met de gebiedsbescherming
voor natuur.
8. Stlchting Landschap & Cultuurhistorie Kop van 't Land (PZH-2009-177560)
Inspreker acht het cruciaal dat het waterschap zich volledig informeert over landschap en het
cultuurhistorisch erfgoed in het gebied. Doordat het erfgoed in de startnotitie niet op het zelfde detailniveau
beschreven is als de natuur in het gebied wordt de indruk gewekt dat het er minder toe doet in de
afwegingen die gemaakt worden. Hierdoor zou het integrale sfeerbeeld van de Kop van 't Land niet tot zijn
recht komen. Het erfgoed dient het noodzakelijke gewicht te krijgen bij het vaststellen van het
voor1<eursaltematief.
De startnotitie ggeft nog geen volledig overzicht van de huidige situatie. Hierdoor kunnen zaken tussen wal
en schip komen.
De verkeerssituatie is precair. De Kop van 't Land ligt aan een belangrijke route voor landbouwverkeer met
zware tot zeer zware tonn~ges. Inspreker vraagt met Idem aandacht voor een tijdige visievorming op dit
punt.
Inspreker is bezorgd over de ogenschijnlijk geringe coOrdinatie met het project de Nieuwe Dordtse
Biesbosch. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor bewoners, bedrijven en andere gebruikers en dat de
verantwoordelijk uitvoerende organen niet tot de meest optimale oplossingen komen.

Er is nu een uitgelezen kans om tot een integraal plan voor de waterhuishouding te komen. Hierin kan de
lozing van afvalwater, het onderhoud aan kreken en sloten en de gevolgen voor woningen van een
grondwaterpeilstijging opgenomen worden.
Inspreker heeft behoefte aan een heldere en volledige rapportage over de specifieke oplossingen voor de
verbetering van de verschillende dijksecties.
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Volgens inspreker heeft het buitendijkse gebied wei enige wettelijke bescherming maar heeft het nog niet
de mogelijk zwaardere Natura 2000 status. Daarbij is ze bevreesd voor een rechtlijnige juridische
benadering met een automatische conclusie dat van buitendijkse maatregelen moet worden afgezien. Ze
vindt een meer integrale visie en uitvoering essentieel, waarin gelet wordt op de impact van de binnendijkse
oplossing en de komst van de Nieuwe Dordtse Biesbosch met circa 1.100 ha compenserend natuurgebied.
Daarbij heeft de inspreker nog een 25-tal specifieke commentaren aangereikt. Deze worden deeIs verwoord
in de hoofdpunten, deels zijn ze een aanvulling op detailniveau (monumentale perenboom, monumentale
gebouwen e.d.)
antwoord
In § 4.4 van het richtlijnenenadvies is aangegeven een aanpak uit te werken voor het landschap en het
cuHuurhistorisch erfgoed, waarbij de aanwezige archeologische en landschappelijke waarden betrokken
moeten worden.
In § 5.3 van de startnotitie staat beschreven dat huidige functies (zoals infrastructuur) op en langs de dijk
zoveel mogelijke behouden moeten blijven. Waar mogelijk wordt verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
nagestreefd. In § 2.1 van het richtlijnenadvies is opgenomen dat in het MER aangegeven moet worden op
welke manier met andere projecten in de omgeving (o.a. Nieuwe Dordtse Biesbosch) afgestemd wordt.
In § 4.2 van het richtlijnenadvies is opgenomen in het MER aandacht te besteden aan de aanwezige
hydrologische situatie en de mogelijke veranderingen daarin als gevolg van het voornemen.
In § 4.3 van het richtlijnenadvies is aangegeven dat in het MER de status van de verschillende beschermde
natuurgebieden aangegeven moet worden.

9. Vereniglng Wegbeheer Louisapolder (PZH-2009-177564)
Inspreker vreest voor inkomstenderving bij binnendijkse versterking door inkrimping van het jachtgebied dat
ze kan verpachten aan een Jager.
Bovendien vreest ze voor overtast als de plannen worden gerealiseerd. De kleiaanvoer kan niet zomaar via
de wegen die in eigendom zijn van de vereniging plaatsvinden.
antwoord
In tabel7.10 van de startnotitie is aangegevan dat de invloed op bedrijven an de overtast tijdens aanleg zijn
opganomen in het beoordelingskader van het MER.
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HOOFDSTUK

Inleiding
1.1

WAAROM ALTERNATIEVEN

De dijkversterking van het Eiland van Dordrecht oost omvat een drietal dijken, te weten de
Wantijdijk, Zeedijk en de Buitendijk. Samen hebben deze dijkvakken een gezamenlijke
lengte van ruim 8 kilometer. Vanwege de lengte van de dijkversterking is het besluit dat
hoort bij het projectplan m.e.r.-plichtig (conform BesluitMER voor 1 april 2011).
Een van de voomaamste doelen van de m.e.r.-procedure is om de milieueffecten een plek te
geven in de besluitvorming over de wijze van versterking. Een dijkversterking kan namelijk
op verschillende wijze uitgevoerd worden, met daarbij ook mogelijk verschillende
milieueffecten. In het milieueffectrapport (MER) worden de verschillende
dijkversterkingsmogelijkheden met elkaar vergeleken. Mede op basis van deze vergelijking
is een voorkeursaltematief gekozen, welke nader uitgewerkt is in het projectplan.
Dijkversterkingsmogelijkheden worden in het MER Dijkversterking Eiland van Dordrecht
oost aangeduid als 'alternatieven en varianten'. De milieueffecten van deze altematieven en
varianten vormen dus feitelijk het afwegingskader op basis.waarvan de keuze voor de
uiteindelijke dijkversterking me de gemaakt wordt.

1.2

DOEL VAN HET VOORLIGGENDE DOCUMENT

Ret doel van het voorliggende document is inzicht te geven hoe de altematieven en
varianten in het MER zijn ontstaan en welke afwegingen hieraan ten grondslag liggen ..
In hoofdstuk 3 van het MER dijkversterking Eiland van Dordrecht oost zijn de altematieven

en varianten beschreven. Om tot deze alternatieven en varianten te komen zijn verschillende
stappen doorlopen.

1.3

WERKW JZE

Ret formuleren van altematieven is een iteratief proces. De in hoofdstuk 2 uitgewerkte
stappen vormen de rode draad van het proces. De volgende stappen zijn doorlopen:
• Stap 1: probleemverkenning
• Stap 2: formuleren uitgangspunten
• Stap 3: bepalen van oplossingsrichtingen per sectie
• Stap 4: combineren oplossingsrichtingen tot varianten
• Stap 5: formuleren altematieven voor Wantijdijk/Zeedijk en Buitendijk
• Stap 6: formulieren altematieven, inclusief mitigerende en compenserende maatregelen.
In hoofdstuk 2 zijn de verschillende stapp en toegelicht.
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Ontwikkeling van
aIternatieven
2.1

STAP 1 TIM 3: DE STARTNOTITIE

De eerste drie stappen maakten onderdeel uit van de startnotitie. Bij een nadere uitwerking
van de altematieven zijn de genoemde stapp en opnieuw doorlopen, waarbij een
gedetailleerder onderzoek is gedaan naar de problemen van de dijken. Per stap is
aangegeven welke wijzigingen er zijn opgetreden ten opzichte van de startnotitie.

2.1 .1

PRO BLEEMINVENTARISATIE

OPSPLITSEN IN 10

Het project is gestart met een probleeminventarisatie. In de startnotitie zijn de volgende

DIJKSECTIES

problemen genoemd: binnenwaartse macrostabiliteit, piping, hoogte, windworp.
VERSCHIL TEN OPZICHTE VAN DE STARTNOTITIE

Ten behoeve van de alternatiefontwikkeling is de probleemanalyse gedetailieerder uitgevoerd .
Uitkomst van deze gedetailieerde berekeningen is dat er stabiliteitsproblemen aan de
buitenkant van de dijk gesignaleerd zijn . In de startnotitie was aileen nog sprake van
stabiliteitsproblemen aan de binnenzijde van de dijken .

2.1.2

VERKENN EN VAN DE OPLOSSINGSRUIMTE

Na de probleeminventarisatie is in de startnotie de oplossingsruimte in beeld gebracht aan
de hand van een visie op veiligheid, techniek en ruimte. Deze verschillende visies vormen
feitelijk de uitgangspunten en wensbeelden voor de dijkversterking. In de verdere
uitwerking van de dijkversterking zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt en
geconcretiseerd (zie Nota van uitgangspunten, bijlage bij het projectplan).

HYDRAULISCHE

Visie op veiligheid
De normen voor veiligheid van de dijk zijn vastgelegd in de hydraulische

RANDVOORWAARDEN

randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden beschrijven de te keren waterhoogte, golfhoogte,
etc. Voor het antwerp van de waterkering zijn algemene uitgangspunten voor het bepalen
van de hydraulische randvoorwaarden opgenomen in de Leidraad Rivieren. Hierbij wordt
vijftig jaar vooruit gekeken. WSHD houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen en
onzekerheden, zoals klimaatverandering, door robuust en toekomstvast te ontwerpen. Als
uitgangspunt geldt de wettelijke norm uit de Wet op de waterkering, een
overschrijdingskans van gemiddeld 1/2000 per jaar. In dit project is de planperiode voor het
aanpassen van een dijk in grond, gelegen in landelijk gebied, een periode van 50 jaar. Voor
aanpassing of aanleg van waterkerende kunstwerken is dat 100 jaar.
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De uitgangspunten voor het bepalen van deze hydraulische ontwerpbelastingen zijn:
• een verhoging van de maatgevende waterstand met 0,3 min verband met onzekerheden
(dit is de zogenaamde robuustheidstoeslag),
• dijkringbenadering (zie hieronder) en
• de klimaatontwikkeling in de komende 50 jaar volgens het WB2l-middenscenario.
De overschrijdingskans wordt verondersteld betrekking te hebben op de toelaatbare
faalkans van de rond het hele dijkringgebied gelegen waterkering. Per afzonderlijk dijkvak
dient daarom een relatief kleinere overschrijdingskans te worden aangehouden om de faalkans van de he Ie dijkring op de norm te houden. Dit is de zogenaamde dijkringbenadering.

Visie op techniek
Het zoeken naar oplossingen vindt mede plaats aan de hand van de volgende (technische)
criteria:
• In grond waar het kan, bijzondere constructies waar het moet.

• Aanvaardbare maatschappelijke kosten.
• Zo veel mogelijk behoud van de geometrie van het bestaande dijklichaam.
• De oplossing is effectief in het oplossen van het optredende faalmechanisme.
• Zo veel mogelijk rekening houden met de bestaande functies op en nabij de dijk.
• Oplossingen die voldoen aan hydraulische randvoorwaarden, met een tijdshorizon van
50 jaar (en tot 100 jaar voor waterkerende kunstwerken).
• Oplossingen zijn aanpasbaar aan wijzigende randvoorwaarden en toekomstige
dijkversterkingen met het oog op duurzaamheid (50/100 jaar vooruit).
Voor de dijkversterking wordt een nota van uitgangspunten opgesteld, waarin de
technische uitgangspunten en eisen voor de uitwerking van de dijkversterking specifiek zijn
toegelicht. Deze nota van uitgangspunten wordt als bijlage bij het projectplan gevoegd.

Visie op ruimte
In de visie op de dijkversterking staat het behalen van de wettelijk vereiste veiligheid

voorop, met behoud en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke kwaliteit. De drie
dijken zijn vergelijkbaar in ruimtelijk karakter, en deze visie is dan ook van toepassing op
het hele dijkversterkingsproject Eiland van Dordrecht Oost. De ontwikkeling en selectie van
altematieven en varianten gebeurt op basis van onderstaande uitgangspunten:
• Behoud en mogelijk versterken van de continulteit, herkenbaarheid en het historische
profiel van de dijk.
• Het zoveel mogelijk behouden van bebouwing, huidige functies op en langs de dijk en
andere karakteristieke met de dijk samenhangende elementen.
• Rekening houden met belangrijke natuurwaarden op en langs de dijk.
• Benutten van kansen ter versterking van de ecologische kwaliteiten van de dijk en de
directe omgeving, in het bijzonder het natte binnendijkse lint, de dijktaluds en de
vooroevers.
• Benutten van kansen ter versterking van recreatie.
In Tabel2.l zijn de belangrijkste aandachtspunten op ruimtelijk gebied aangegeven. De

aandachtspunten zijn niet geformuleerd vanuit het standpunt dat aantasting pertinent niet
mogelijk is. De genoemde aandachtspunten zullen per sectie afgewogen worden tegen de
uitgangspunten en randvoorwaarden uit de vorige paragrafen en de visies op de
verschillende aspecten (landschap & cultuurhistorie, archeologie en natuur).
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Tabel2.1

Dijkvak

Dijksectie

Invloedsfactoren per dijksectie

Wantijdijk

1.

5.00 km - 5.35 km

Aandachtspunten

• Waterpartij aan de binnenkant dijk

·•

(Zie bijlage Error! Reference
source not found.)
Zeedijk

2.

3.

5.35 km - 7.45 km

7.45 km - 7.98 km

•
•
•
•
•

·•

Aanwezigheid stadsparkje aan binnenzijde dijk
Fiet~I'ad

0...1'. en laIl!is dijk

Bomenrij aan binnenzijde dijk
Natura 2000-gebied
Watergang aan binnenzijde dijk
Dijk is behoorlijk steil
Fietspad op en langs dijk
Huizen aan binnen- en buitenzijde dijk
Restaurant, herberg/ gemaal Staring en cafe aan
binnenzijde dijk

• PEHS buitenzijde dijk
• Fiet~ad buitenziide

Buitendijk 7.

16.35 km - 17.50 km

·
·•
·
·•

8.

17.50 km - 17.70 km

• Huizen aan en op de dijk

4.

7.98 km -8.15 km

5.

8.15 km - 8.40 km

6.

8.40 km - 8.60 km

·
·•

Bomenrij binnen- en buitenzijde dijk
Fiet~ad

buitenzijde

Bebouwing en wiel aan binnenzijde dijk
Fietspad buitenzijde
Bomenrij binnenzijde dijk
Bomenrij binnenzijde dijk
Havenlje
Bunker
Gemaal Prinsenheuvel

• Bomen aan binnen- en buitenzijde dijk
9.

17.70 km - 20.80 km

•

Bomen aan binnen- en buitenzijde dijk

• Bunkers (9x) aan binnenzijde dijk

10.

20.80 km - 21.10 km

·
·
·•
·

Oude landbouwsteiger + aanlegplaats
Uitkijkpost
Landbouwweg aan binnenziide dijk
Spoor Dordrecht - Breda + Tunnel HSL
Hevel tussen A16 en tunnel

Visie landschap en cultuurhistorie
Behoud van de karakteristiek van de dijk en haar omgeving is een belangrijk landschappelijk uitgangspunt voor de dijkversterking. Het versterken van de kwaliteit van het
landschap door een goede inpassing van de dijk in haar omgeving is hiermee een kans voor
het (dijk-) ontwerp.
De landschappelijke waarden van de omgeving zijn groot. De dijken vormen belangrijke
structuren in het landschap. Zij dragen bij aan haar herkenbaarheid en 'vertellen' het
verhaal van de strijd tegen het water en de landaanwinning. De d ijken begrenzen en
begeleiden de ruimte.
Nu vormen dijken veelal de scheiding tussen binnendijkse landbouwgrond en buitendijkse
natuur. De toekomstige situatie is sterk afhankelijk van de voorziene veranderingen in
landgebruik in het Strategisch Groen Project Nieuwe Dordtse Biesbosch. De dijken blijven
de dragers van de ruimtelijke structuur, hierdoor neemt hun waarde als drager van
continuYteit toe.
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Primaire aandachtspunten zijn:
1. Vanuit de wens tot behoud van het huidige karakter dient zoveel mogelijk te worden
gestreefd naar het behoud van een zo compact mogelijke dijk. Beperk de breedte van de
binnenberm om het contrast met de omgeving scherp te houden. Streef naar continuiteit
van de dijk in de lengterichting, zodat maatregelen niet als incident plaatsvinden tenzij
daar (historisch) aanleiding voor is.
2. De huidige vorm van (het trace van) de dijk en van de open zichtlijnen over het water en
langs de dijk dient zoveel mogelijk te worden behouden. De afwisseling in beleving van
het water van de Nieuwe Merwede en Biesbosch is een belangrijk kenmerk van de dijk.
3. Versterking van de dijk aan binnendijkse zijde zal in een aantal gevallen leiden tot
aantasting van binnendijks aanwezige landschapswaarden. Concreet betekent dit:
• voorkom aantasting van beplantingen. Indien dit niet mogelijk is herplant van deze
boomstructuren met duurzame soorten (zoals es) volgens de richtlijnen van bevoegd
gezag;
• voorkomen van aantasting van structuren en elementen (kazematten) van de Stelling
Hollandsch Diep. Respecteren van de ligging kazematten op enige afstand van de
dijk bij verbreding van de binnenteen.
4. Aandacht voor landschappelijke vormgeving van 'bijzondere plekken' op het dijktrace.
Het gaat hier om bijzondere (historische) elementen zoals de knik in de dijk bij
Louisapolder West, Prinsenheuvel, Kop van 't Land en de 'aardhaalstroken'.

Visie natuur
Behoud van de huidige natuurwaarden in het Natura 2000 gebied de Biesbosch is een
belangrijk uitgangspunt voor de dijkversterking. Daarbij is zowel het behouden van de
natuurwaarden na de realisatie (permanente effecten) als het behouden van de natuurwaarden tijdens de realisatie (tijdelijke effecten) een belangrijk aandachtspunt. Daamaast
functioneren de bomen op de dijkvakken mogelijk als vliegroute en/ of verblijfplaats voor
vleermuizen. Het is dan van belang om, indien de bomen niet op de teen van de dijk
gehandhaafd kunnen worden, passende maatregelen te nemen waarmee de verbindings- en
verblijfsfunctie van de landschapsstructuren in stand wordt gehouden.

Visie archeologie
Streven naar behoud van archeologische waarden is een van de kempunten van het Verdrag
van Valletta, de Wet op de archeologische monumentenzorg en het beleid van de gemeente
Dordrecht. Het verhaal van het landschap v66r de Sint-Elizabethsvloed en de vorming van
het huidige landschap is een belangrijk element in de geschiedenis van het Eiland van
Dordrecht. Gestreefd moet worden naar het actief in standhouden van grotere cultuurhistorische structuren, zoals de dijkenstructuren. De dijken vormen een zichtbaar teken van
de bewoningsgeschiedenis van het gebied en dragen daarmee bij aan de huidige
belevingswaarde. Ook het profiel van de dijken bevat veel archeologische informatie. In
samenhang met cultuurhistorie is de inpassing van de dijk in haar omgeving een kans voor
het ontwerp. Het is archeologisch gezien van belang om te streven naar versterking waarbij
zo min mogelijk grondverstorende werkzaamheden worden voorzien, onder andere in
verband met de in de ondergrond aanwezige stroomgordels en de sporen van het afgedekte
Middeleeuwse landschap . Daar waar deze archeologische waarden niet in situ behouden
kunnen worden dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.
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2.1 .3

OPLOSSINGSRICHTINGEN MOGELlJK PER SECTIE

Op basis van de probleeminventarisatie en de verschillende visies zijn in de startnotitie per
faalmechanisme oplossingsrichtingen geformuleerd. In de afbeelding 1.1 zijn de
oplossingsrichtingen weergegeven.
VERSCHIL TEN OPZICHTE VAN DE STARTNOTITIE

De constatering dat er ook een buitenwaarts stabiliteitsprobleem is leidt tot een extra oplossing

I
OPLOSSINGEN PER
DIJKSECTIE

ten opzichte van de startnotitie (oplossing B).

Op basis van de probleeminventarisatie en oplossingsrichtingen is in de startnotitie
onderscheid gemaakt in een tiental dijksecties geformuleerd (zie bijlage 1). Per dijksectie is
bekeken welke faalmechanismen aanwezig zijn en welke elementen in de directe omgeving
van de dijk een rol spelen bij het formuleren van oplossingen. Op basis van deze gegevens is
Tabe12.2 ingevuld.

Tabel2.2
Principeoplossingen per
dijksectie

A.
B.

Aanleg van binnendijkse berm
Aanleg van buitendijkse berm
Buitenwaartse kleiingraving
Kruinverhoging

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Asverschuiving
Constructieve oplossingen (damwand of
kwelscherm)
Innovatieve oplossingen
Elders terugbrengen van bomen en/of

VERSCHIL TEN OPZICHTE VAN DE STARTNOTITIE

* De buitenwaartse berm

is nieuw ten opzichte van de startnotitie. Deze berm dient als

oplossing voor de buitenwaartse macrostabiliteit.

**

Uit de berekeningen is gebleken dat een binnenwaartse stabiliteitsberm bij de Wantijdijk en

Zeedijk van voldoende lengte blijkt te zijn om zowel het stabiliteitsprobleem, als piping op te
lossen . Bij de Buitendijk is kleiingraving op sommige locaties mogelijk als optimalisatie. Een
kleiingraving zou op sommige locaties de lengte van de binnenberm kunnen reduceren .

***

Uit gedetailleerdere berekening is gebleken dat hoogte op veellocaties niet een groot

probleem blijkt te zijn. Aileen bij de Zeedijk blijkt een kruinverhoging aan de orde. Bij de
Buitendijk is slechts een kruinverhoging van enkele centimeters nodig.

In afbeelding 2.1 zijn de oplossingsrichtingen schematisch afgebeeld.
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Afbeelding 2.1
Schematische weergave

B. AanJeg van eEln buitendljkse berm

A Aenleg van sen binnendijkse berm

DUk

oplossingsrichtingen

DIJk

BlnnendUU

BultendlJks

Blnnenclljkl

OptlmtU..I";

?/t1llYfin9
,

Berm

I
10-30m

A. Aanleg van e(ln binnendljkse berm

5-1Sm

C. Buitenwaartse'maatregelen

DIe
IInl.n"

D. Krulrwerhoglng

E. AsvBrichui'ling. nfMr:Wlalllljde ~J~.In<;I. blnnend~·
blKm

F. Con Btruc~ eve opl0'3si ng. blJVoorbeeid een
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H Bomen elders terugbrengen volgens nchtlljnen bevoegd gezag
OIJk
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2.2

STAP 4: COMBINEREN OPlOSSINGSRICHTINGEN TOT VARIANTEN PER SECTIE
Zoals uit tabe12.2 in voorgaande paragraaf is gebleken zijn er per faalmechanisme een of
meerdere oplossingen benoemd. Per sectie zijn er faalmechanismen en daarmee relevante
principe-oplossingen benoemd.
Bij een faalmechanisme kunnen meerdere oplossingen passen. Zo kent het faalmechanisme
piping er vier: de binnenberm, buitenwaartse maatregelen, asvedegging en constructieve
oplossingen . Een principe-oplossing kan daarnaast meerdere faalmechanismen verhelpen.
De binnenberm kan zowel macroinstabiliteit van het binnentalud als piping oplossen.
De oplossingen die zinvol zijn voor een bepaalde sectie (zie Tabe12.2) zijn gecombineerd tot
twee of drie dijkversterkingsaltematieven per sectie in de Projectnota/MER. Hierbij zal het
typisch gespraken gaan om een binnenwaarts altematief, een buitenwaarts alternatief en
een combinatie van beide, al naar gelang de kenmerken van de betreffende sectie.
Dit zal gebeuren op basis van dezelfde criteria die gebruikt zijn voar het beoordelen van de
haalbaarheid van de principe-oplossingen. Bij de trechtering naar kansrijke alternatieven
worden achtereenvolgens de volgende stappen doodopen:
• Als eerste zoeken naar een oplossing in grand.
• Als er buitendijks een Natura 2000 gebied ligt, dan is hierbij een buitenwaarts alternatief,
en zeker ook een buitenwaartse asverlegging, aileen mogelijk als er zwaarwegende
redenen zijn om geen binnenwaarts alternatief te kiezen. Dit vanwege de beschermde
status van het natuurgebied.
De te behouden functies of (landschappelijke) elementen aan de binnenwaartse zijde van
de dijk moe ten dan opwegen tegen het verlies aan beschermde natuur. Dit soart
alternatieven zullen dan ook aileen als dat het geval is worden ontwikkeld in de
projectnota / MER.
• Aileen als oplossingen in grond niet mogelijk of wenselijk zijn, zal er gezocht warden
naar een constructieve of innovatieve oplossing (zie hieronder), eventueel in combinatie
met een oplossing in grand. Alternatieven met constructieve en innovatieve elementen
brengen hoge kosten met zich mee en zijn aileen maatschappelijk te verantwoorden
wanneer het behouden van bepaalde functies of (landschappelijke) elementen opweegt
tegen de kosten van dergelijke maatregelen .
De verschillende alternatieven zullen allen de optredende faalmechanismen verhelpen. Dus
ook het faalmechanisme golfoploop en -overlag en het faalmechanisme windworp en
uitspoeling door bomen. De oplossingen voar deze mechanismen zullen niet tot aparte
alternatieven leiden.
Tabe12.2 geeft een overzicht van aile oplossingen die mogelijk zijn per sectie. Een aantal van
deze oplossingen dient echter gecombineerd te worden, aangezien de dijken over bijna de
gehele lengte te maken hebben met twee of meer problemen (piping en binnenwaartse
macrostabiliteit en op sommige plaatsen ook buitenwaartse macrostabiliteit). Daamaast zijn
ook bomen en hoogte een probleem. Deze prablemen zijn echter niet maatgevend voor de
uiteindelijke oplossing. De kruin kan namelijk maar op een manier verhoogd worden en de
bomen moe ten warden weggehaald als ze te dicht bij de dijk zijn. Beide oplossingen bieden
geen ruimte voor keuzes.
In navolging op de startnotitie is de tabe12.3 opgesteld waarin voar de Wantijdijk/Zeedijk

en de Buitendijk per sectie de mogelijke oplossingsrichtingen zijn gecombineerd.
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Tabel2.3

7

III

8

II
III

9

B+E
A+H

Berm

A+E
B+E

n.v.t.

A+H
A+E
B+E
n.v.t.

10

* Voor de

buitendijk geldt dat

v~~r

aile secties het mogelijk is een kwelscherm te

plaatsen om de lengte van de bermen te beperken.

23

STAP 5: FORMUEREN ALTERNATIEVEN VOOR WANTlJDIJK/ZEEDIJK E

BUITENDIJK

Voor het MER geniet het de voorkeur om niet per sectie een variant te beoordelen, maar om
de Wantijdijk/Zeedijk en de Buitendijk in een keer volledig te beoordelen. De varianten
voor sec ties 1 tim 6 zijn daarom gecombineerd tot altematieven voor de Wantijdijk/Zeedijk
en secties 7 tim 10 zijn gecombineerd tot altematieven voor de Buitendijk.
Bij het formuleren van de altematieven is gezocht naar combinaties van gelijksoortige
oplossingen. Oat wil zeggen: buitenwaartse oplossingen zijn gecombineerd met
buitenwaartse oplossingen en binnenwaartse oplossingen zijn gecombineerd met
binnenwaartse oplossingen.
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Alternatieven voor de WantijdijkJZeedijk

Op basis van tabel1.2 kunnen er voor de Wantijdijk/Zeedijk op hoofdlijn een 3-tal
alternatieven worden onderseheiden:
1)

Een altematief met een binnendijkse en een buitendijkse berm

2)

Een alternatief met een binnendijkse en een buitendijkse berm en eonstructieve

3)

Een altematief waarbij de dijk volledig naar buiten wordt verplaatst.

oplossingen bij seetie 3 en 5.

In alle drie de altematieven is meegenomen dat de dijken waar nodig worden verhoogd en

dat eventuele dicht bij de dijk staande bomen worden verwijderd.
Alternatief 2 is op grote lijnen gelijk aan altematief 1. De eonstructieve oplossingen worden
alleen toegepast ter hoogte van de bebouwing. De overige delen van de dijk zijn volle dig
gelijk aan het eerste alternatief. In het MER is het tweede alternatief daarom genoemd als
variant van alternatief 1 (variant 1a).
Alternatieven voor de Buitendijk

Voor de Buitendijk zijn een drietal oplossingen onderseheiden:
1)

een vierkante versterking (een binnendijkse en een buitendijkse berm)

2)

een binnenwaartse asversehuiving

3)

een buitenwaartse asversehuiving

In alle drie de altematieven is meegenomen dat de dijken waar nodig worden verhoogd en

dat eventuele dieht bij de dijk staande bomen worden verwijderd.
Daarnaast is er een eonstructieve oplossing in de vorm van een kwelseherm mogelijk,
waarmee kortere bermen mogelijk zijn. Deze kwelsehermen zijn meegenomen als variant
beide alle drie de alternatieven.

2.4

STAP 6: RUIMTElIJKE INPASSING VAN ALTERNATIEVEN

Na het formuleren van de alternatieven zijn de alternatieven ingepast in hun omgeving. Oat
wil zeggen dat gekeken is of de alternatieven geoptimaliseerd konden worden, zodat de
effecten van de alternatieven niet onnodig negatief zouden uitvallen en er zelfs
mogelijkheden waren om meerwaarde te ereeren. Op hoofdlijn zijn de volgende
inpassingsmaatregelen bedaeht:
Voor de vierkante versterking van de Zeedijk (alternatief 1 en 1a) is er in overleg met de
gemeente en Dienst Landelijk Gebied voor gekozen om een flauw buitentalud te
ontwikkelen (1:7). Aehterliggende gedaehte is dat dit flauwe talud 'een tribune' vormt
voor het te ontwikkelen getijdennatuur (vanuit de Nieuwe Dordtse Biesboseh).
Eeologisehe vooroever bij de Buitendijk.
Nader eoneretiseren uitgangspunten. Bijvoorbeeld met betrekking tot het terugbrengen
van sloten, fietspaden en bereikbaarheid landbouwpereelen.

2,5

HET RESULTAAT: DE ALTERNATIEVEN
In het MER zijn in paragraaf 3.3 de alternatieven en varianten gepresenteerd.
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2.6

OPLOSSINGEN DI E ZUN BEKEKEN. MAAR NIH MEEGENOMEN
In de startnotitie zijn een aantal oplossingen genoemd welke niet zijn opgenomen in de

alternatieven. Hieronder worden deze oplossingen kort toegelicht en is aangegeven waarom
de oplossing niet is meegenomen in het MER.
Kleiingraving

De buitenwaartse kleiingraving is een methode die gebruikt wordt om piping tegen te gaan.
Uit geotechnisch onderzoek is echter gebleken dat de berm die nodig is om de stabiliteit van
de dijk te herstellen ook lang genoeg is om het piping probleem op te lossen. Een
kleiingraving is daarom niet nodig.
Mixed in place
BESCHRIJVING MAATREGEl

Mixed in Place (MIP) is een innovatieve grondverbeteringstechniek waarbij de stabiliteit van

Mixed in place

de dijk wordt verhoogd door mid del van gestabiliseerde grondkolommen vanuit het
binnentalud schuin in de slappe grond tot in het Pleistocene zand. De grondkolommen
ontstaan door bindmiddel (onder andere cement) te vermengen met de aanwezige grond.
Deze blokken leveren weerstand tegen afschuiven door te functioneren als een soort
'steunberen' die op regelmatige afstand van elkaar in de dijk staan. De MIP-methode is in
principe uitvoerbaar op elke dijkvorm op slappe klei- en veenlagen.

Afbeelding 1.2

boYenaanzlCht

Weergave Mixed in place.

De mixed in place kan op de meeste plaatsen niet toegepast worden in deze dijkversterking
om de woningen bovenaan de dijk staan. Er is daarom onvoldoende ruimte om de
grondkolommen in te brengen.
Innovatieve oplossing: Dijkvernageling
BESCHRIJVING MAATREGEl

Dijkvernageling bestaat uit het verankeren van het grondmassief door toepassing van

Dijkvernageling

trekelementen met een groutomhulling. Dijkvemageling resulteert in een grotere
afschuifsterkte, waarbij de nagels vooral op trekkracht worden belast. Dijkvemageling is
toepasbaar op elke dijkvorm en bij dijken bestaande uit zand, stijve dijkenklei en slappe klei.
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Afbeelding 1.3

Weergave dijkvernageling

undlMQ

Dijkvernageling is een methode die geschikt is om de stabiliteit van de dijk te verbeteren. De
methodiek is echter niet geschikt om het piping probleem op te lossen. Daarnaast is deze
methode voor dit specifieke project ongeschikt, omdat de huizen bovenop de dijk staan.
Zoals in de afbeelding te zien is moe ten de dijknagels aan de binnenkant van de dijk worden
ingebracht. Oit is ook de locatie waar de meeste huizen langs de Zeedijk staan.
Innovatieve oplossing: Dijkdeuvel
BESCHRIJVING MAATREGEL

Dijkdeuvel

Een dijkdeuvel bestaat uit een buis voorzien van een omhullende kous volgepompt met
cementbentoniet. De buis wordt schuin in de slappe ondergrond geplaatst tot enkele meters
in de Pleistocene zandlaag. De afschuivende dijk wordt door de dijkdeuvels gefixeerd aan
de draagkrachtige ondergrond. De methode 'dijkdeuvels' is bedoeld voor elke dijkvorm
bestaande uit zand, sHjve dijkenklei en slappe klei.

Afbeelding 1.4

Een schematische weergave
van dijkdeuvels

Voor de dijkdeuvels geldt oak dat deze oplossing aileen geschikt is om de stabiliteit van de
dijk te verbeteren. Het pipingprobleem wordt hier niet mee opgelost.

1075656262:A

ARCADIS

/ 14

ONTWIJ<KELEN VAN ALTERNATIEVEN VOOR HET MER DIJKVERSTERJ<ING EILAND VAN DORDRECHT OOSTI

BIJLAGE

1

Kaarten dijksecties 1 tim 10

SlJlrtnotlue ME·R

EHand van Dordr.chl

" ARCADIS
---

1075656262;(1

ARCAOIS

115

ONTWIKKELEN VAN ALTERNATIEVEN VOOR HET MER DIJKVERSTERKING EILAND VAN DORDRECHT OOSTI

1075656262 A

ARCADIS

\ 16

OHTWIKK U EH VAH AlTUINATIEV£N VOOll HfT MER DIlKVEft5TERKIN(j EIlAND VAN DORDRf(tfr

oonl

Sec:tIe 3

..

• "

..

--- -.
II AROOlIS
• *

MCIIIlIS

111

ONTWIKKELEN VAN ALTERNATIEVEN VOOR HET MER DIJKVERSTERKING EILAND VAN DORDRECHT OOSTI

ARCAOIS

118

ONTWIKKELEN VAN ALTERNATIEVEN VOOR HET MER DIJKVERSTERKING EILAND VAN DORDRECHT COST

I

Ql ARCADIS
---

ARCADIS

119

ONTWIKKELEN VAN ALTERNATIEVEN VOOR HET MER DIJKVERSTERKING EILAND VAN DORDRECHT

-.-

oosrl

StertnotiU. ME R

Eiland van Oordreahl

O Kooml_

MCADIS

I 20

ONTWIKKELEN VAN ALTERNATIEVEN VOOR HET MER DIJKVERSTERKING EILAND VAN DORDRECHT OOSTl

SllrtnollUe MER

Eillnd Vln Dordreahl

fl ARCADIS
--.,
...

ARCADIS

121

ONTWIKKElEN VAN ALT£RHA nfVEN VOOR HET

M~R OIJ~VERHfRI(ING

ElLANO VAN OORORECHT OOSII

" RCADIS

122

Bijlage 4
Kaarten ruimtebeslag alternatieven

ARCADIS

PROJECTNOTAIMER DJJKVERSTERKING EILAND VAN DORDRECHT OOSTI

KAARTEN RUIMTEBESLAG ALTERNATIEVEN

WantijdijkJZeedijk, Alternatief 1: vierkante versterking

,.'

..

Ltgtndl
~ldg&:dJktt1

CJ 'lbtsle besl~8m& oppervlaMe
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G,plend open wetllr
OelJ1ling open weter binnendjks

_

Damping open weter bultendljks
Rulrrteoosleg landbouw
Ruirrte~sleg riJ;rellljqye

_
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WantijdijklZeedijk, Variant 1a: Vierkante versterking met damwanden
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WantijdijklZeedijk, alternatief 2: Buitenwaartse asverschuiving met dam wand
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Buitendijk, Aiternatief 3: Vierkante versterking
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Buitendijk, Variant 3a: Vierkante versterking met kwe/scherm
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Buitendijk, alternatief 4: Binnenwaartse asverschuiving
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Buitendijk, variant 4a: Binnenwaartse asverschuiving met kwe/scherm
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Buitendijk, altematief 5: Buitenwaartse asverschuiving
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Buitendijk, variant 5a: Buitenwaartse asverschuiving met kwelscherm
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS EILAND VAN DORDRECHT

De ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de Zuid-Hollandse eilanden zijn
onlosmakelijk verbonden met de vormende kracht van en menselijke strijd tegen het water.
De dijken zijn gelegen in het zuidwestelijk zeekleigebied op het Eiland van Dordrecht, dat
bestaat uit een landschap van Jonge Zeekleipolders binnendijks en buitendijkse gronden.
Bewoning in dit gebied is altijd sterk bemvloed door het karakter van het landschap.

Geologie, geomorfologie en relief
Pleistoceen

In het laat pleistoceen (Weichselien of laatste ijstijd) maakte het studiegebied deel uit van de
rivierdelta's van de voorlopers van Rijn en Maas met daarin hoge rivierduinen. Er werd in
deze periode een laag dekzand (formatie van Twente) afgezet waarvan de bovengrens nu
onder de Holocene afzettingen terug te vinden is op een diepte varierend van -7m tot -15m
NAP.

Holoceen

Vanaf het begin van het Holoceen he eft de geologische ontwikkeling van het zuidwestelijke
zeekleigebied voornamelijk plaatsgevonden onder invloed van de relatieve
zeespiegelstijging en de getijdenwerking (Berendsen, 1997). Gedurende deze periode zijn
meerdere riviersystemen actief, waarvan restanten van de oeverwallen nu nog als
stroomgordels aanwezig zijn in de ondergrond van het plangebied (Bont et al., 2000). Aan
het einde van het Atlanticum (3000 v . Chr.) kregen de strandwallen een gesloten karakter en
yond er aan de inlandse kant veenvorming plaats in een steeds minder zout wordend
milieu. Tot het jaar 1000 AD bestond west Nederland uit een uitgestrekt veengebied dat
werd doorsneden door een aantal oost-west afstromende riviertakken (Berendsen, 1997).

1000 AD -1421 AD

Vanaf het jaar 1000 na Chr. werd het veen vanaf de stroomruggen ontgonnen en yond er in
de ontginningsgebieden bodemdaling plaats. In combinatie met het smaller worden van de
strandwallen en de daaraan gekoppelde doorbraken van deze wallen zorgde de
bodemdaling voor herhaaldelijke overstroming van het plangebied. Tijdens de stormvloed
van 1421 (St. Elizabethsvloed) ontstond op de plek van het plangebied een grote binnenzee
en kwam Dordrecht aan het water te liggen. In tegenstelling tot vele andere gebieden werd
er tijdens de stormvloed relatief weinig veen weggeslagen in het plangebeid waardoor er in
de ondergrond nog steeds Hollandveen wordt aangetroffen (Bont et al., 2000).

1421 AD - Heden

In de eerste 150 jaar na de

st. Elizabethsvloed stond het plangebied geheel onder water. WeI

werd de binnenzee langzaam opgevuld met materiaal dat afkomstig was van zee of dat
werd meegevoerd door de rivieren. Zo ontstond er een estuarium of
zoetwatergetijdengebied waarin zandplaten, die omgeven werden door waterlopen
(kreken),langzaam werden opgeslibt (Bont et aI., 2000). Vaak werd de natuurlijke dynamiek
van het systeem gebruikt om de ontwikkeling van het gebied te sturen. Zo werden er in
ondiepten in het water riet- en biezenvelden aangepland waardoor de aanwas (aanslibbing
aan het vasteland) versnelde (Tauw, 2007).

10) 5692093:A
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Cultuurhistorie
Mesolithicum - 1000 AD

Bewoning yond voomamelijk plaats bij riviermondingen en op hoger gelegen delen in het
landschap, zoals rivierduinen, kreekruggen, oeverwallen en stroomgordels (Bont et al.,
2000). Onderzoek in het kader van de Betuweroute heeft bijvoorbeeld bewoningsporen uit

1000 AD - 1421 AD

het Mesolithicum (vroeg Holoceen) op rivierduinen opgeleverd. De invloed van de mens op
het landschap werd steeds groter en vanaf de 11' eeuw na Chr. wet begonnen met de
ontginning van de veengebieden waarvoor een stelsel van sloten en weteringen werd
aangelegd. Om de laaggelegen gebieden te kunnen beschermen tegen de overstromingen
werden vanaf de 12e eeuw na Chr. dijken aangelegd (Bont et al., 2000). Het studiegebied
was toen nog geen eiland, maar maakte onderdeel uit van de Groote of Hollandsche Waard
(Tauw, 2007).

1421 AD - 1970

Toch bleef de invloed van hetwater op het landschap groot. Vooral de Sint-Elizabethsvloed
van 1421 heeft haar stempel gedrukt op de ontwikkeling van het landschap van het
studiegebied. Tijdens deze vloed braken verscheidene dijken en de binnenzee (Bergsche
Veld) die daarbij ontstond zette een aantal dorpen en steden onder water.

Figuur X.1
Het Bergsche Veld , Pieter
Sluyter, 1560 (ARA VTH 1895;
uit: Renting, 1993)

Bergsche veld

Pas honderd jaar na de vloed werd begon men met het terugwinnen van land op de
binnenzee die zich langzaam aan het ontwikkelen was als een estuarium met kwelders en
kreken(schillen) (Bont et al., 2000). Vanuit Dordrecht werden de door opwas almaar
ondieper wordende delen aangeplant met riet en biezenvelden en omdijkt (oeverwallen van
de voormalige rivier de "Dubbel" als ondiepste gedeelte als eerste) om het proces van
aanwas te versnellen (Tauw, 2007). De ingepolderde gebieden bleven ontwaterd worden via
de oorspronkelijke killen die in het huidige landschap dus ook herinneren aan periode van
v66r de inpoldering (in plangebied in de Louisapolder). De killen zijn om deze reden van
hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde.

l o75692093.A
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)

Figuur X.2
Inpolderingen rand Dordrecht

/

(Bont et al., 2000)

Dordrecht

1180

.... 1758

1788

Bet Eiland van Dordreeht he eft zijn huidige vorm te danken aan versehillende fasen van
inpoldering vanaf de 16e eeuw. De zuidoostelijke riehting van occupatie is in het huidige
stelsel van dijken nog steeds terug te vinden. Op regionaal niveau zijn de Wantijdijk,
Zeedijk en Buitendijk landschappelijk eultuurhistorisch en areheologisch van belang als
zichtbaar teken van ontginning en bewoning in het buitengebied.
Bet gebied buiten het ingepolderde land bleef functioneren als een zoetwatergetijdengebied
met kwelders en killen (kreken). De hogere delen ( wadplaten, kwelders ... berendsen) van
het buitendijkse gebied werden gebruikt als grienden. De griendketen op terpen in oudere
grienden die bewaard zijn gebleven hebben nu hoge eultuurhistorisehe en landsehappelijke
waarden.
1970 AD - heden

In 1970 werd het Baringvliet afgesloten waardoor voor een deel de getijdenwerking in het

plangebied verloren ging en het sedimentatie milieu nog meer beheerst gaat worden door
de aanvoer van materiaal door rivieren. Dit heeft gevolgen gehad voor de aetieve proeessen
het zoetwatergetijdengebied van de Biesbosch.
Huidige situatie

Doordat mens en hebben ingespeeld op de dynamisehe proeessen van het
zoetwatergetijdengebied is er een landschap ontstaan dat enerzijds opgebouwd is door
aanwas en inpoldering en anderzijds beschermd moet worden door dijken tegen het zieh
nog steeds opdringende water. De ingepolderde gebieden bestaan uit vruchtbare slibvlakten
en bleken daardoor gesehikt voor de landbouw. De gereguleerde waterhuishouding in de
polders van het Eiland van Dordrecht wordt daarom bepaald door de landbouw kundige
functie . De waterkwaliteit wordt op twee manieren be'invloed door deze
beheersmaatregelen. Ten eerste is de buffercapaciteit op het eiland laag doordat er weinig
oppervlaktewater aanwezig is, waardoor er in droge tijden rivierwater ingelaten moet
worden. Ten tweede wordt de binnendijkse waterkwaliteit bepaald door kwelstromen. De
waterkwaliteit in het plangebied komt daardoor over het algemeen overeen met dat van de
Merwede.

I07569209lA
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Samenvatting
Aanleiding en doelonderzoek
In het kader van de m.e.r. (milieu effect rapportage) Dijkversterking Eiland van Dordrecht

Oost is door ARCADIS Nederland BV een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in
opdracht van het Waterschap Hollandse Delta (WSHD). Dit bureauonderzoek dient als basis
voor de effectbeschrijving behorende bij de m.e.r.

Onderzoekslocatie
Het plangebied bestaat uit twee dijktrajecten, te weten de combinatie van Wantijdijk en
Zeedijk, en de Buitendijk. Voor het opstellen van het archeologische verwachtingsmodel
voor het plangebied wordt in het bureauonderzoek een groter onderzoeksgebied
gehanteerd, namelijk het (buiten)gebied tussen de beide dijktraces.

Landschap
Het onderzoeksgebied is een rivierkleilandschap, namelijk een Merwededek op klei-opveen landschap. Dit landschap is ontstaan door overstromingen van het veenlandschap
door de Merwede. Via inbraken en langs riviermondingen werd het oude veenlandschap
weggeslagen en met klei bedekt. Het veengebied in aanvang licht afgedekt met klei. Dit
maakte het geschikt voor landbouw . Rond het jaar 1000 ging men deze rivierkleigebieden
ontginnen. De ontginning van het gebied zorgt dat het door sloten wordt ontwaterd.
Hierdoor oxideert het veen, wat klink, bodemdaling tot gevolg heeft. Het wordt dan ook
noodzakelijk om het gebied van de Groote Waard te bedijken. Dijkaanleg yond plaats vanaf
de 13e eeuw. Voortdurende ontginning zorgt voor een verdere bodemdaling.
Het onderhoud van de dijken was niet altijd voldoende, en een combinatie van
bodemdaling, slecht dijkonderhoud en een stijgende grondwaterspiegel veroorzaakte
dijkdoobraken. Tijdens stormvloeden en overstromingen gingen grote aangedijkte
gebieden(tijdelijk) weer verloren. In dit gebied is het meest bekende voorbeeld hiervan de
St. Elisabethsvloed van 1421, waarbij eerst de zeedijk bij Broek brak, en iets later ook de
rivierdijken aan de noordoostkant van de Groote Waard. Hierdoor konden de Merwede en
de Maas vrij door de polder richting zee stromen. De Groote Waard veranderde in een
ondiep zoetwatergetijdengebied: het Bergsche Veld.' Hierin is een pakket klei afgezet, het
Merwededek, waaronder het oorspronkelijke rniddeleeuwse landschap goed geconserveerd
is gebleven. In de loop van de tijd slibde het Bergsche Veld door de aanvoer van zand en
klei op tot platen die bij eb droogvielen. Ontwikkeling van sedimentatie zorgde er
vervolgens voor dat de platen meer sediment vasthielden en nog hoger kwamen te liggen.
Vanaf de 17' eeuw is men weer begonnen met het inpolderen van deze aan- en opwassen.

Archeologische verwachting
Uit het bureauonderzoek komt naar voren dat in het onderzoeksgebied een aantal
archeologische waarden te verwachten zijn. Ook op plekken waar geen archeologische
waarden verwacht werden in het recente verleden kunnen heel goed archeologische

'De Boer et aI, 2009.
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waarden zitten. Ons begrip voor het afgedekte Middeleeuwse cultuurlandschap is de laatste
vijf tot tien jaar sterk gewijzigd. Onder invloed van veldwerk is duidelijk geworden dat dit
zeker niet gaat om een leeg, verspoeld gebied. Het is juist een belangrijk gebied,
voornamelijk doordat de afzettingen die gevarmd zijn tijdens en na de

st. Elisabethsvloed

van 1421 het onderliggende middeleeuwse landschap bedekken en conserveren.

Wantijdijk en Zeedijk
Er loopt een oude loop van de Dubbellangs en onder de dijk door (locatie 2). Op de
oeverwallen naast deze stroomrug is de verwachting voar resten vanaf de IJzertijd
middelhoog, en vanaf de Late Middeleeuwen hoog. Dit is archeologisch zeer waardevol
gebied. Op locaties 1,4,5 en 6 loopt een stroomgordel onder de dijk door. Deze
stroomgordel (Uitwijk) geeft deze locatie een middelhoge verwachting voor resten uit de
Late Middeleeuwen. Aan de kop van 't Land (locatie 4) heeft in de 17' eeuw een wachthuis
gestaan. Resten hiervan worden verwacht in de ondergrond.

8uitendijk
De Buitendijk Iigt in een klei-op-veen landschap zonder stroomgordels in de ondergrond.
Bij locatie 7ligt een wiel. Dit geeft een rniddelhoge verwachting voor resten vanaf de Late
Middeleeuwen.
Tot ongeveer kilometer 17,3 is d e verwachting voar Mesolithicum zeer laag, voar
Neolithicum tot en met Vroege Middeleeuwen laag, en voar Late Middeleeuwen
rniddelhoog. Vanaf kilometer 17,3100pt de dijk door een gebied dat archeologisch een
middelhoge verwachting heeft. Het is mogelijk dat resten van de verdronken darpen
Wieldrecht en Twintighoeven aanwezig zijn in het plangebied.
Het zuidelijke deel van dit traject is verspoeld en verslagen, en hiervoor geldt dan ook een
lage archeologische verwachting

Advies

Daar waar de bestaande dijken enkel warden verbreed of verhoogd en de dijken zelf niet
worden vergraven of afgegraven is geen veldonderzoek nodig. Dit geldt alJeen als het
oarspronkelijke dijkprofiel ongeroerd blijft. Bij het aanleggen van (kwel)sloten kunnen
archeologische waarden verloren gaan omdat deze sloten lang, breed en relatief diep zijn.
Overal waar sloten worden aangelegd dient vervolgonderzoek te worden uitgevoerd.
Wantijdijk en Zeedijk

De aanbeveling is om voor aile locaties waar bodemverstarende werkzaamheden in de
dijken gepland zijn op meerdere locaties doorsneden van de dijk te documenteren. Het is
mogelijk dan een middeleeuws verkavelpatroon aanwezig is (sporen van sloten). Deze
sporen moeten ook worden gedocumenteerd.
Op die locaties waar de stroomgordels de Wantijdijk en Zeedijk snijden is de aanbeveling
een vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een karterend booronderzoek. Dit
onderzoek moet de aanwezigheid en verspreiding van archeologische waarden in kaart
brengen.
Wanneer er buitendijks versterkingen plaats vinden aan de kop van 't Land wordt een
vervolgonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek aanbevolen. Dit is teneinde
de resten van het 17' eeuwse wachthuis op te sporen.
Voar de rest van het trace wardt overal waar grond wordt verzet een verkennend
booronderzoek aanbevolen.
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Buitendijk
dlt trace word teen verkennend booronderzoek aanbevolen voor kilometer 16,3 tot
17,3. Vanaf kilometer 17,3 hoeft geen vervolgonderzoek plaats te 'linden.
V~~r

Het· is nlet uitgesloten dat bij de werkzaamheden sporen en / ofvondstel' worden
aangetroffen, zogenaamde toevaJ vondsten. De uitvoerder van de werkzaamheden client op
de hoogte gebracht te worden van de pEch.t om toevalsvondsten bijuitvoering van
grondwerk te meJden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de Monwnentenwet 1988,
arLlkel53, lid 1. De implementatie van deze aanbevelingen is afhankelijk van he t oordeeJ
van het bevoegd gezag, de Gemeente DordreCht.
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HOOFDSTUK

Inleiding
1.1

AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK

In het kader van de m.e.r. (milieu effect rapportage) Dijkversterking Eiland van Dordrecht
Oost is door ARCADIS Nederland BV een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in
opdracht van het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) . Dit bureauonderzoek dient als basis
voor de effectbeschrijving behorende bij de m.e.r.

2

RICHTUJNEN VA

RIJK PROVINOE EN GEMEE

E

Het beleid cultureel erfgoed is vastgelegd in de monumentenwet van 1988. In deze wet ligt
in eerste instantie de aandacht bij gebouwde monumenten. Met de wet op de archeologische
monumentenzorg (Wamz) is deze in 2007 geactualiseerd daar waar het archeologische
waarden betreft.

Verdrag van Malta
De archeologische monumentenzorg in Nederland is ingrijpend gewijzigd sinds 1992. In dat
jaar heeft Nederland het Europese verdrag inzake de bescherming van het archeologische
erfgoed, het verdrag van Malta (formeel het Verdrag van Valetta), ondertekend. Het
archeologische bodemarchief wordt druk op ruimtelijke orde aangetast en dient geborgd te
worden . am de onvervangbare archeologische informatie niet ongezien vecloren te laten
gaan moet de archeologie volgens het verdrag een volwaacdige plaats in de ruimtelijke
ordening krijgen. Dit betekent dat zo vroeg mogelijk in het proces van ruimtelijke ordening
rekening gehouden moet worden met archeologische waarden.
Uitgangspunten Verdrag van Malta

Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat het archeologische erfgoed zoveel mogelijk in
de bodem (in situ) bewaard blijft. Archeologisch materiaal in de bodem is onvervangbaar,
opgraven is dan ook slechts gewenst wanneer behoud in de bodem niet (meer) mogelijk is.
Een tweede principe hierbij is dat de verstoorder van de bodem betaalt voor het
archeologisch onderzoek. Een ander belangrijk punt van het verdrag is het verbeteren van
de zorg voor het archeologisch erfgoed door het treffen van maatregelen ten behoeve van
bescherming, conservering en instandhouding. De integratie van archeologie en ruimtelijke
ordening is van wezenlijk belang.

Implementatie Verdrag van Malta

Het verdrag van Malta is formeel in de Nederlandse wetgeving geilnplementeerd door
invoering van een gewijzigde monumentenwet, de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg (Wamz), die op 1 september 2007 in werking is getreden. Samen met deze
wijziging zijn tevens de Ontgrondingenwet, de Wet Milieubeheer en de Woningwet
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aangepast met het oog op het nieuwe proces van archeologische monumentenzorg. Binnen
dit nieuwe wettelijke kader is er sprake van een verschuiving van taken en
verantwoordelijkheden naar vooral de gemeenten. Met de implementatie van de wet draagt
voortaan de doorgaans de gemeente de verantwoordelijkheid voor het archeologische
erfgoed binnen de eigen grenzen, al kan kunnen provincies, waterschappen en in bepaalde
gevallen het Rijk ook optreden als bevoegd gezag.

Gemeente Dordrecht

Een van de belangrijkste speerpunten in het collegeprogramma is het werken aan Dordrecht
als leefbare, aantrekkelijke en unieke stad. Een aantal voor archeologie relevante
uitgangspunten om dit te bereiken zijn:
.) De gemeentelijke archeologisehe monumentenzorg sluit aan bij het Verdrag van Malta,
Het gemeentelijke beleid is dat er (voor-) onderzoek moet worden gedaan voor die gebieden
die op gemeentelijke verwaehtings- en waardenkaart een redelijke tot grote kans op
areheologisehe sporen hebben. Hiervoor zijn de gemeentelijke voorschriften in de basis dat
bij bodemingrepen dieper dan 100 em -maaiveld en plangebieden groter dan 500 m'
verplicht vlOegtijdig bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek dient te worden
uitgevoerd. Er zijn afwijkingen, zo moet er bij oude geulen en in de binnenstad al bij 30 em maaiveld onderzoek worden uitgevoerd.

1.3

ONDERZOEKSLOCATIE

Het plangebied bestaat uit twee dijktrajecten, te weten de eombinatie van Wantijdijk en
Zeedijk, en de Buitendijk. Voor het opstellen van het archeologisehe verwaehtingsmodel
voor het plangebied wordt in het bureauonderzoek een grater onderzoeksgebied
gehanteerd, namelijk het (buiten)gebied tussen de beide dijktraces.

=1=.3:...:..1"'--_ _ _ _ _ _ _T~R~A=J ECT WANTIJ D IJ K / ZE ED IJ K
Wantijdijk van km 5,0 tot km 6,05
Dit trajeet bevindt zich ten oosten van Dordreeht en loopt vanaf de kruising met het spoor
langs het Wantij en verder langs de westzijde van de Noord-Bovenpolder. Nabij het spoor
bevindt zieh een hevelconstruetie in de dijk. De Wantijdijk is eind jaren zeventig versterkt.
Het trajeet bevindt zich overwegend in landelijk gebied.
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AfbeeldinQ._
1_.1_ _ _ __

.f

Ligging van de Wantijdijk en de
Zeedijk in het plangebied. De
noordelijke twee segmenten
zijn de Wantijkdijk, de andere
de Zeedijk. In het westen is de
bebouwing van Dordrecht te
zien, en de spoorbrug die de
noord-westelijke grens van het
trace aangeeft.
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Zeedijk van km 6,05 tot km 8,6

Dit traject loopt ten oosten van Dordrecht langs de Kop van 't Land. De Kop van 't Land is
een buurtschap. De Zeedijk is begin jaren tachtig versterkt, waarbij de dijk buitenwaarts is
verzwaard en opgehoogd. Langs de binnendijkse kwelsloot staat een rij bomen. Nabij het
dijktraject langs de Nieuwe Merwede bevinden zich enkele woningen en gemaal Staring aan
de kruin van de dijk (nabij Kop van 't Land). Op enkele plaatsen is een kazemat in het
binnentalud aanwezig. Het voorland langs de Nieuwe Merwede is een beschermd
natuurgebied.' De Zeedijk ligt gedeeltelijk landinwaarts. De oude dijk in het voorland van
de Noord-Bovenpolder doet nu dienst als voorliggende waterkering. Dit betekent dat pas in

2

In de toekomst zal dit gebied deel uit gaan maken van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dit wordt

uitgebreid toegelicht in het MER
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een rclatief laat stadium in de ontwikkeling naar hoogwater deze oude voodiggende
waterkering overstroomt wa, [door een hoge buitenwate.rsta,nd tegen de Zeedijk komt. De
dijk heeH een Jengte van circa 2,55 krn.

1.32
Buitendijk van km 16,3 tot km 21, 1
DH dijktraject loopt vanaf de Zuidwestdijk langs de LouisapoJder en Polder de Zuidpunt tot
aan de Rijksweg A16. ( abij krn 17,5 bevindt zkh het gemaal en woonhuis Prinsenheuvel.
Vanai dit punt tot circa km 20 ligt langs de djjk het Zuid-Maartensgat (een oude
stroomgeuJ). Aan weerszi.jden van di t traject, behalve bij de geul, is voorland langs de d ljk
aanwezig. Ter pinatse van de buitenteen van de dijk bevindt zich opgaande beplanting.
Delen hiervan vallen binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS). Verder bevinden zich
kazematten aan de binnenzijde van de dij k. Er Ligt ook een kazemat in de Moerdijkbrug.
AcMer het dijktrnjectwaar de spoorbaan, de HSL-Jijn (ondergronds) en de Rijksweg A16 de
dijk kruisen 1igthet maaiveld van de polder hoog (met een flauw talud naar de dijk).
Afbeelding 1.2
Trajecl van de Buitendljk In het

plangebied.

1.3.3

AD

ISTRATIEVE GEGEVENS

,

Tabel 1.1

() bJl'lL~t\gl'\' ~' n " ol1d~' r Z ()l'k

AdminislTatieve gegevens van

Landelijl< regis~ratienllmmer (CIS-code)

34383

34384

hel onderzoeksgebied.

C:06rdinaten (RD):

106315,419488

109855, 424328

106376, 419370

ll1589,422356

103039,416195

110865, 421925

102987,416317

1l0309,423344

Opdrnchtgever

Waterschap Hollandse Delta

Plaats

Dordrecht, SHand van Dordrecht

AHCADIS

110

ARCHEOLOGI5CH BUREAUONDERZOEK MER DIJKVER5TERKING EILAND VAN DORDRECHT 005TI

Gemeente (Provincie)

1.4

Dordrecht (Zuid-Holland)

I Buitendiik

Toponiem / Adres

Wantijdijk en Zeedijk

Huidig gebruik

Bouwland met greppels, weide met slaten, griend

Uitvoerder

ARCADIS

Bevoegdgezag

Gemeente Dordrecht

Uitvoeringsperiode onderzoek

Augustus 2009

Beheerder en plaats docurnentatie

ARCADIS Nederland B.V., vestiging Hoofddorp

TOEKOMSTIGE SITUATIE

Op dit moment wordt er voor de MER uitgegaan van twee alternatieven, plus een variant,
voor het traject Wantijdijk Zeedijk, en drie alternatieven voor de Buitendijk. De
alternatieven voor de Buitendijk hebben ieder twee varianten.'

Wantijdijk / Zeedijk

Alternatief 1: Vierkante versterking
Voor dit traject wordt uitgegaan van een binnenwaartse versterking, waarbij er overal een
binnenwaartse stabiliteits / pipingberm' wordt aangelegd. Van kilometer 6,05 tot 7A8 (ter
plaatse van de Noordbovenpolder) komt een buitenwaartse taludverflauwing (talud 1:7).
Van kilometer 7,48 tot 7,90 komt er een buitenwaartse berm. Op sommige locaties wordt de
kruin verhoogd.
Variant la:
Deze variant is als alternatief I, met het volgende verschil: ter hoogte van de Kop van 't
Land zal een constructieve oplossing worden uitgevoerd, aangezien er bebouwing dicht bij
de dijk staat. Op dit moment wordt uitgegaan van het slaan van een damwand op deze
locatie. Voor het slaan van een damwand moet waarschijnlijk een deel van de kruin eerst
worden afgegraven. Deze variant is het MMA, het meest milieuvriendelijke alternatief voor
dit traject.
Alternatief 2:
Dit alternatief is hetzelfde als alternatief 1, echter in plaats van een taludverflauwing van
kilometer 6,05 tot 7A8 komt er een asverschuiving naar buiten op dit traject. Bij deze
Asverschuiving wordt de kwelsloot ook verlegd.

Buitendijk

Voor de Buitendijk wordt op dit moment uitgegaan van drie alternatieven. Deze
alternatieven hebben allen twee varianten, namelijk met, en zonder damwand (Afbeelding
1.3).
Alternatief 3

J

Voor een compleet overzicht van de altematieven, zie de Startnotitie en de MER rapportage.

• Piping betekent dat er water onder de dijk in de zandlaag door gaat stromen naar de polder toe. Dit
water kan gangen vormen, waardoor de dijk ondermijnd wordt. Het zand wordt meegevoerd uit de
ondergrondse laag, zodat er zwakke plekken onder de dijk ontstaan. Dit mechanisme kan herkend
worden door het ontstaan van zandvoerende wellen aan de binnenzijde van de dijk. Bron: Startnotitie.
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Oit aitematief is ecn 'vierkante' versterlting, waarbij binnen- en buitl'.ndijks een berm wordt
aangelcgd, en decls ccn kruinverhoging nodig is. Hicrvoor hoeft weinig in het bcstaande
dijklichaam gegra vcn Ie worden en wordt cr voomamelijk opgclloogd.
Variant3a
Oeze variant is als altematief 3, mel de locvoeging van een kwelscherm in het dijklichaam.
Altematief 4.
on aJtematief iseen geheel binnenwaartse versterking, waarbij er een berm binnendijks
wordt aangelegd. Hiervoor hoeft weinig in de dijk vcrgraven Ie worden, mogelijk word! we i
de kwelsloot vedegd.
Variant4a
Deze variant is als allematief 4, met de toevocging van cen kwelscherm in het dijklichaam.
l)eze variant is he! MMA voor dit traject.
Altematief 5
Het laatste aHematief is een builenwaartse versterking, waarbij de as van de dijk naar buiten
wordt verlegd. Voor de uitvocring van dit aHematid zal veel grond verzet mocten worden.
Variant Sa
Oeze vlHiant is als al ternatief 5, met de tocvoeging van een kwclscherm in het dijklichaam.
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"OPEN"

Afbeelding 1.3
Dijkprofielen met voorbeelden

Sadie 9. geldt va n hm 20.1 0 tot 20.40

van de verschillende

BinnendiJks

euitendiJh"

alternatieven voor de
Buitendijk.
Het binnenwaartse alternatief

~"

oo,,'@~ 25.16

60.55

is ook wat op dit moment

86.32

1

- - -,

voorzien wordt voor de

!i,

Prlncipeprofiel I: binnenwaartse versterking

Wantijdijk en Zeedijk.

"."

..,0

n..

j

1.~I.II)1 l~O "'l'..e...~15 .. 2.9.

••
~-

+ 2,6 Z
1 ~ 20 1:"::
:3 -- - - - - - . . .

»W'L--

20.38

80.93

Principeprofiel II: vierkante versterking

---~ 20.38
28.70

80.93

Prfnc1peprofiel Itl : bult enwaartsa versterl<ing

,

10

10
I

30

U ..

1

1

"DICHT"
Sect;e 7, 9aldt van hm 20.40 tot 20.80

N~_ _

~

~________~
60~.5~5__________ .~5

--~

,

17.49

Prlnclpeproflel I : blnnanwaartse versterklng
t -______--'5--'1._60________-+ ~ ~
1
• l S1 +lI,t.VJ
"

60.55

~

• .: ~ I " .. .1.904 .,2.<1 .1
\' I':)~
" _ IIIU

JI T

• 11.56

72.10

PrlnclpeprofiellI: vlerkante versterking

N..... P

62.10

20.55

Principeprofial 1II: buitanwaartsQ versterklng
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ONDERZOEKSMETHODIEK

He! bureauondenoek heeft als doel he! verwerven van informatie over bekende of
ve rwilchte archcologlschc waarden a;m de hand van bekcndc gegcvens. Tevcns wordt
bepaald of de verwachtc archeologische waarden door de geplande ingrcpen worden
bedreigd.
Voor he! onderzoek worden de beschikbare bodem-, gcologische-, geomorfologische- en
historische kaarten besludcerd. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (O-lS) van de
provinde Zuid-Holland, de Indicatieve Knart van Archoologische Waarden (IKA W), en de
Archeologische Monumenten Kaad (AMK) worden bekeken in rdatie me! het plangebicd.
He! archcologische info[lJlatiesysteem ARCHIS II wordt geraadplecgd op archeologische
waamemingen in en om he! plangebied. Dc gemeente Dordrecht en de RCE (RijksdJenst
voor het culturt'Cl erfgocd) worden benaderd voor lokale archcologische gegevens en
archcologiebeleid. Ook de archeologische venvachtingskaart voor Dordrecht (2009) is
bekeken voor het gebied. De methodiek van hel bureauonderzoek is confonn de
kwaliteitsnonn Ncderlandse archeologie (KNA), versie3.l, 2006.
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HOOFDSTUK

Landschappelijk kader
2.1
De landschappelijke ontwikkeling van het onderzoeksgebied heeft een sterke invloed op de
bewoningsgeschiedenis. In dit hoofdstuk wordt dan ook ingegaan op de landschappelijke
vorming van het onderzoeksgebied. De vorming van het westen van Nederland is
onlosmakelijk verbonden met de werking van de zee en de grote rivieren. Dit geldt in hoge
mate voo! de vorming van de Zuid-Hollandse eilanden. De afzettingen in het plangebied
behoren tot de Echteld formatie . Deze afzettingen zijn gevormd door voorlopers van de
huidige Rijn en Maas. De afzettingen van deze rivieren kunnen worden onderverdeeld in
stroomgordelafzettingen (bestaande uit zand en zandige klei) en komafzettingen (zware
klei, soms met veenlagen). De bodems zijn vaaggronden. Op de stroomruggen zijn het
ooivaaggronden, en in de kommen poldervaaggronden.
In het noordelijk deel van het plangebied, bij de Wantijdijk en Zeedijk liggen verdronken
5

stroomgordelcomplexen. Deze locaties waren geschikt voor bewoning vanaf het
Neolithicum. De stroomgordels zijn zandlichamen in een veen- en kleigebied.
Het onderzoeksgebied is een rivierkleilandschap, namelijk een Merwededek op klei-opveen landschap. Dit landschap is ontstaan door overstromingen van het veenlandschap
door de Merwede. Via inbraken en langs riviermondingen werd het oude veenlandschap
weggeslagen en met klei bedekt. Het veengebied in aanvang licht afgedekt met klei. Dit
maakte het geschikt voor landbouw. Rond het jaar 1000 ging men deze rivierkleigebieden
ontginnen. De ontginning van het gebied zorgt dat het door sloten wordt ontwaterd.
Hierdoor oxideert het veen, wat klink, bodemdaling tot gevolg heeft. Het wordt dan ook
noodzakelijk om het gebied van de Groote Waard te bedijken. Dijkaanleg yond plaats vanaf
de 13e eeuw. Voortdurende ontginning zorgt voor een verdere bodemdaling.
Het onderhoud van de dijken was niet altijd voldoende, en een combinatie van
bodemdaling, slecht dijkonderhoud en een stijgende grondwaterspiegel veroorzaakte
dijkdoobraken. Tijdens stormvloeden en overstromingen gingen grote aangedijkte
gebieden(tijdelijk) weer verloren. Een voorbeeld hiervan is de St. Elisabethsvloed uit 1404.
In dit gebied is het meest bekende voorbeeld hiervan de St. Elisabethsvloed van 1421,

waarbij eerst de zeedijk bij Broek brak, en iets later ook de rivierdijken aan de
noordoostkant van de Groote Waard. Hierdoor konden de Merwede en de Maas vrij door
de polder riehting zee stromen. Het is nog onduidelijk of de Groote Waard direct werd
opgegeven of dat plaatselijk nog pogingen tot hers tel zijn gedaan. In de loop van de IS'
eeuw werd het gebied grotendeels verlaten. De Groote Waard veranderde in een ondiep
zoetwatergetijdengebied: het Bergsche Veld.' Hierin is een pakket klei afgezet, het

5

Stroomgordelcomplex van Uitwijk.

• De Boer et ai, 2009.
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Merwededek, waaronder het oorspronkelijke middeleeuwse landschap goed geconserveerd
is gebleven. In de loop van de tijd slibde het Bergsche Veld door de aanvoer van zand en
klei op tot platen die bij eb droogvielen. Ontwikkeling van sedimentatie zorgde er
vervolgens voor dat de platen meer sediment vasthielden en nog hoger kwamen te liggen.
Vanaf de 17' eeuw is men weer begonnen met het inpolderen van deze aan- en opwassen.

2.1.1

GEOLOGIE VAN HET PLANG EB IED

Wantijdijk / Zeedijk:
In dit deel van het plangebied bedekt rivierklei stroomgordels in de ondergrond. Er
bevinden zich takken van de Uitwijkstroomgordel in de ondergrond. De actieve periode van
deze stroomgordel wordt door Berendsen & Stouthamer (2001) tussen 5788 en 5360 BP
geplaatst.' Na verlanding van de geul vormt deze een stroomrug in het landschap waarop
bewoning mogelijk is. Op de Uitwijk stroomgordel zou dus bewoning mogelijk zijn geweest
vanaf het Laat N eolithicum.
Buitendijkse grand langs zuidelijk deel van de Zeedljk
De buitendijkse gronden, zoals slikken, gorzen en platen, zijn langs de zeearmen ontstaan
tegen de huidige buitendijken. Voor een deel zijn deze gebieden ontstaan na de aanleg van
de Deltawerken (vanaf 1953). Ze zijn als opwassen en aanwassen in een zoet milieu afgezet.
Een ander deel - de Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch - gaat echter terug op de St.
Elizabethsvloed van 1421.
De buitendijkse gebieden werden (en worden) voor een deel gebruikt voor eendenkooien,
rietlanden en waar mogelijk als gras- of bouwland. Deze laatste gebieden zijn
dan ingepolderd, maar liggen nog steeds buiten de hoofdwaterkering.
De Zeedijk vormt het oostelijke deel van poldergrens voor de Aloyzen- of Bovenpolder.

Buitendijk:
De bodem bestaat in het zuidwesten voornamelijk ult jonge zeeklei. Daarbovenop liggen
zoete getijde afzettingen, met afwisselend lichte en zware klei. Het oostelijk deel van de
Buitendijk ligt op rivierklei. De buitendijkse gebieden bestaan voornamelijk uit
natuurgebieden. Er liggen enkele eendenkooien in.

2.2

BODEMKAART VAN HET ONDERZOEKSGE lED

Na het einde van de laatste ijstijd, het Weichselien, circa 10,000 jaar geleden, trad een
blijvende klimaatverbetering op en het Holocene tijdperk begon. Dit is gekenmerkt door
rijzing van de zeespiegel, die vooral in het begin sterk was, maar later wat afzwakte. De
dikte van het Holocene laagpakket bedraagt in het plangebied 10 a 12 meter. In grote delen
van het gebied lag Hollandveen. In het plangebied is dit nog redelijk compleet, elders in
Zuid-Holland wordt het minder vaak aangetroffen omdat in de middeleeuwen, vooral in de
periode 1200-1630, veel veen is afgegraven voor de turfwinning, en plaatselijk ook voor de
zoutwinning. Ook erosie in geulen en getijdekreken heeft veel veen opgeruimd. Langs het
Hollandsch Diep en ten no orden ervan is het Hollandveen bedekt door dikke pakketten klei,

7

Ongecalibreerde C" jaren 5788

±

50 BP - 5360 ± 120 BP komen ongeveer overeen met 4176 - 3410

v.Chr.
Datering en benaming stroomgordels volgens Berendsen & Stouthamer 2001. De Uitwijk stroomgordel
(m. 165) is niet direct gedateerd, maar op basis van de connectie met de Vuren stroomgordel (m. 172).
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zavel en zand uit de pcriode van na circa 1421. Het Hollllndsch Diep ontstaat pas in 1421
met de St. Elisabethsvloed. Het veen is daa rdoor, afhankelijk van de dik!e va n dit
iaagpakket, meer of minde r samengeperst.
De formatie van Echteld wordt aangetroffen in de Hoeksche Waard, op he! Eiland van
Dordrccht, en in de Biesbosch. Dez.e afzettingen hebben cen duidelijk f1uviaticl karakter. Zc
zijn in een zoet milieu afge'.tet vanuit ri vieren die een gclieel ander verloop had den dan de
huidige. De afzellingen bestaan zowel uit humeuze als uil humusrijke klci die slcchls len
dele gerijp! is en vaa k ingeklemd is tusscn dunne veenlagen. Ook komen zpndige
ocverwpllen en ingesncdilll rivierbcddingcn voor. Hel systeem vlln rlvierbed.dingcn (gculen)
en kommen is grillig. vooral omda! ook in bcpaalde perioden sommige oudere
riviersystemen wet:!r zijn doorsneden en geerodeerd.' 1n de litcratuur van de laatste jaren
wordt dit pakket met de formatie van Echte!d tokaa! aangeduid als het Merwooed.ek.

2.3

ACTUEEL HOOGJEBESTANO NEDERLAND

Dc hoogte van he! maaiveld rondom de dijken is bepaald aan de hand van he! Actuee!
Hoogtebcstand Nederland (AHN).
Aan de vae! van de Wantijdijk is he! maaiveld ongeveerO,5 m -NAP. Dc hoogte van de d ijk
varieer! enigszins, maar is gemiddeld 4,0 m +NAP.

'DamoiSf!aul( en Vas, 1987.
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Afbeelding 2.4
Hoogtekaart van de trajecten
Wantijdijk en Zeedijk.

Siertnoillfe MER

LAoofICIo
~

Eiland van Dordrechl

Hoogtom-. Nitfl,lond

Mo""I.o.v. NAP'

WontlJdlJk en Ze.dlJk
Hoogtoko."

~ 1.00

ioi! Q
•

,,#Wff~t

.500

-

~~

-,)0»

~ ARCADIS

Langs de voet van de Zeedijk is de gemiddelde hoogte van het maaiveld 0.5 m -NAP. De
top van het dijklichaam bevindt zich gemiddeld op 4.7 m +NAP.
De top van de Uitwijk stroomgordel, die zich in de ondergrond van het studiegebied
bevindt, komt volgens Berendsen en Stouthamer (2001) voor op een diepte van 1.9 tot 2.5 m
-NAP. Bij een gemiddelde maaiveldhoogte langs de voet van de dijk van 0.5 m -NAP
betekent dit dat de geulen daar tussen 1.4 tot 2 m bene den maaiveld voorkomen.
Langs de Buitendijk is het land gemiddeld 0 m +NAP, de dijk zelf is gemiddeld 2 m +NAP
hoog in het noorden, en loopt naar het zuiden toe op tot ongeveer 3 m +NAP.
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Archeologisch en
historisch onderzoek
3.1

HISTORISCHE SITUATIE

Afbeelding 3.5 laat zien dat rond 1900 de Wantijdijk nog niet aanwezig is. Vergelijking met
de historische topografie toont aan dat de verkaveling in het huidige landschap nog
duidelijk zichtbaar is. De oudere polders worden gekenmerkt door een lage ligging met een
vrij onregelmatige strook of blokverkaveling, terwijl de jongere polders hoger liggen en een
rationelere, grootschalige verkaveling hebben. Daarnaast bevinden zich in sommige polders
kleine oneffenheden, die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van oudere stroomgordels in
de ondergrond. De Noordbovenpolder is in 1780 omkaad. De Wantijdijk bestond toen nog
niet, maar het gebied is weI omkaad door de Bovenkade. Kades zijn vaak directe voorlopers
vandijken.
Afbeelding 3.5
Uitsnede van Bonneblad van de
oostelijke Bovenpolder toont
de situatie rond 1900. Bran:

ARCHIS II. RACM.

De Aloyzenpolder, binnen de Zeedijk, is bedijkt tussen 1651 en 1652. De polders binnen de
Buitendijk zijn bedijkt tussen 1750 en 1850. In de loop van de 17' eeuw had de stad
Dordrecht zo een groot deel van het oorspronkelijke buitengebied teruggewonnen op het
water. N aast het weer beschikbaar worden van landbouwgronden, bood dit welgestelden
de mogelijkheid de stad te ontvluchten tijdens de zomermaanden. Hiervoor werden
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tijdelijke verblijven ingericht bij hun pachters op d e boerderij. ln de loop van de 18' ee uw
ontwikkelden de tijdelijke buitenverblijven zich tot vrij taande her nhuizen omcingd door
tumen, parken, grachten en limen. In de 19' eeuw raakten de meeste buHenplaatseJl in
verval, en verdwenen. Restanten van deze buitenplaatsel\ worden niet verwacht in het
plangebied.
Aan de Kop van 't Land zijn twee vondstmeldingen zijn gedaan. Worden deze neder
bekeken en wordt de tocatie vergeleken met oude kaarten (1617,1631 en 1660), dan wordt
duidelijk dat hier in de 17" eeuw een 'Wachthuys', of 'Fort' heeft gestaan . DH was
waarschijnUjk onderdeel van de AdmiraJiteit van de Maze, welke in Rotterdam was
gevestigd en een van de voodopers was van de huidige marine. Dordrecht had eens in de
aeht jaar zitting in het bestuur van, de AdmitaJiteit. Het Wachthuys zal dus geen
onbelangrijke (militaire) post zijn geweest!

Afbeelding 3.6

"Wachthuys" aan de Kop van
't Land, kaart uit 1617
Bron: gemeente Dordrecht,
bureau MZA.

Afbeelding 3.7

'''T Fort op Den Bies Bosch"

aan de Kop van 't Land, kaart
uit 1631.
Bron:
gemeente Dordrecht, bureau
MZA.

?

Gemeente Dordrecht, bureau MZA .
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Afbeelding 3.8

"Kop van Biesbos" aan de Kop
van 't Land, kaart uit 1660.
Bran:
gemeente Dordrecht, bureau
MZA.

Afbeelding 3.9

Bebouwing aan de Kop van 't
Land, kaart uit 1673.
Bran:
gemeente Dordrecht, bureau
MZA.

Op een kaart uit 1673 (afbeelding 3.9) is zelfs nog meer bebouwing aan de Kop van 't Land
te zien, aan het einde van een zijwege van 'Den Heeren Wegh'. De Heerenweg, naar 'D'
Ambachts Heeren van Dubbeldam', nu enkel nog bestaand uit een korte dwarsverbinding
tussen de Provincialeweg en de Zeedijk, staat ook al op deze kaart.
De verwachting is dat de archeologische resten van het Wachthuys en de andere 17' eeuwse
bebouwing, nog intact in de bodem aanwezig zijn. Dit wachthuis stond buitendijks, de
andere bebouwing is binnendijks.
De Prinsenheuvel aan de Buitendijk he eft een hoge landschappelijke waarde omdat deze
locatie voor een deel uit een griend- of vluchtheuvel bestaat. Een dergelijke hoogte in het
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landschap is een kunstmatige heuvel, opgeworpen om bij hoogwater een droge plek te
hebben. Het gemaal van de Prinsenheuvel, dat gebouwd is in 1971, bemaalt het gebied van
de Polder de Zuidpunt en de Louisapolder. Het bestaat uit een klein bemalingsgebouw op
een betonnen constructie met drie waterdoorgangen en is gelegen tussen de Spookkil en
Zuid-Maartensgat. Vol gens de cultuurhistorische atlas is de cultuurhistorische waarde
redelijk hoog. Ten zuiden van het gemaalligt een uitlaat sluisje met daarnaast een
aanmeersteiger. Het sluisje he eft een redelijke hoge cultuurhistorische waarde. Het nabij
gelegen veerhuis 'Prinsenheuvel' is omgebouwd tot woonhuis met enkele bijhorende
schuurtjes. Dit was oorspronkelijk de locatie van een wachthuis voor het veer naar Brabant.
Het huis heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Ten zuiden van de Louisapolder ligt in
de dichte begroeiing van het riet een werkend bosmanmolentje. Volgens de
cultuurhistorische atlas is de cultuurhistorische waarde redelijk hoog."

3.1.1
De in 2003 door de provincie Zuid Holland uitgegeven Cultuurhistorische Hoofdstructuur ll
(CHS), diende tot voorheen als belangrijkste criterium bij advisering bij planontwikkeling in
het buitengebied van Dordrecht. Het belangrijkste criterium is nu de archeologische
verwachtingskaart van de gemeente Dordrecht en het daarop gebaseerde beleid in
afwachting van de nog vast te stellen beleidskaart archeologie. Op deze Cultuurhistorische
Hoofdstructuur is een belangrijk deel van het buitengebied lichtgrijs gemarkeerd, met een
lage kans op archeologische waarden. De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden
(IKAW) is gebaseerd op dezelfde gegevens als de CHS. Beide kaarten zijn dan ook
vergelijkbaar (vergelijk afbeeldingen 3.10 en 3.11). Onderzoek in de laatste 5-10 jaar heeft
echter aangetoond dat in de ondergrond van het eiland van Dordrecht zich resten bevinden
van in de tijd 'bevroren' Laat-Middeleeuws landschap. De CHS is op dit gebied verouderd,
omdat deze een lage verwachting geeft voor de komgebieden. Als gevolg van
voortschrijdend inzicht is het beeld nu dat juist die komgebieden een hoge kans geven voor
het aantreffen van dit Laat-Middeleeuwse landschap. De waarde van dit landschap is hoog
en van (inter)nationaal belang. 12 Feitelijk is het beeld van de CHS zoals dit er nu voorstaat
onjuist. Voor dit bureauonderzoek word t voornamelijk uit gegaan van de archeologische
verwachtingskaart van de gemeente Dordrecht.

10

Voor de MER wordt het aspect cultuurhistorie in meer detail in een ander deelrapport beschreven.

11

Geraadpleegd op http:/ /geo.zuid-holland.nl / geo-loket/kaart_chs.htrnl

11

De Boer et aI., 2009.
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Afbeelding 3.10
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Het gehele poldergebied van Wantijdijk / Zeedijk is een klei-op-veen gebied. Bebouwing
ten westen van de Wantijdijk dateert uit de periode na 1850. Aan de zuidkant van de
Zeedijk, aan de Heerenweg, ligt vlakbij de Kop van 't Land een verstoord wiel. De
voortdurende verhoging van de rivierdijken leidde tot een verhoging van de
rivierwaterstanden, omdat steeds minder water via de kommen kon afvloeien. Dit, in
combinatie met slecht onderhoud, vergrootte de kans op dijkdoorbraken, die met het stijgen
van de buitenwaterstanden steeds catastrofaler werden. Als gevolg van deze
dijkdoorbraken zijn op vele plaatsen soms meer dan 20 meter diepe uitkolkingsgaten (wielen
of waaien) gevormd. Het materiaal uit de wielen werd in een grote waaier achter het
doorbraakgat afgezet. Bij het herstel van de dijk werd deze doorgaans om het wiel heen
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aangelegd. Wielen komen aan weerszijden van de rivierdijken voor. De dijken hebben
daardoor een sterk slingerend verloop gekregen. Voorbeelden hiervan zijn het (verstoorde)
wiel aan de Heerenweg, en het wiel bij de Bovenkil aan de Buitendijk. Het behoud van
wielen als cultuurhistorische elementen is van groot belang.

3.1.2

KAZEM ATIE NLIN IE 1940

Door het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied Wantijdijk / Zeedijk loopt een zone met
kazematten. Deze maken deel uit van het Zuidfront Vesting Holland. Binnen de hele
Buitendijk liggen over het gehele traject kazematten, ongeveer 30 meter uit de kruin van de
dijk. De bouw van de kazematten type P (groepsschuilplaatsen) langs de Zeedijk en
Buitendijk is half april 1940 begonnen. Bij en in de Moerdijkbrug staan enkele oudere
kazematten, uit 1937."

3.2

ARCHEOLOGIE

In dit hoofdstuk worden de bekende archeologische waarden in het onderzoeksgebied
besproken.

3.2.1

ARCHEOL

Voor dit bureauonderzoek is archeologische verwachtingskaart van de gemeente Dordrecht
gebruikt. 14
Globaal kan gezegd worden voor het gehele onderzoeksgebied dat de komgebieden
uitermate interessant zijn. Omstreeks de 11' eeuw is men begonnen met het ontginnen van
het veenlandschap. Het ontginnen van het klei-op-veen gebied is van start gegaan op de
oeverwallen en vanaf daar verder het achterland ingetrokken. De ontginning en hiermee
gepaard gaande ontwatering had inklinking van het klei-op-veenlandschap tot gevolg,
waardoor het landschap binnen de Groote Waard steeds lager kwam te liggen. Het was
daarom belangrijk degelijke dijken aan te leggen om het rivierwater buiten te houden.
Vanaf de 14' eeuw had de Groote Waard steeds meer last van het water. Dit kwam
voornamelijk door daling van het landschap als gevolg van de ontginningen. Door het
vergraven van grote delen buitendijks gebied kon de zee tot aan de dijken komen. Eb- en
vloedwerking kon uiteindelijk de dijken aantasten. Binnendijkse moernering deed de
stabiliteit van de dijken nog meer afnemen. Aan het eind van de 14' eeuw kreeg de Groote
Waard steeds meer last van overstromingen, tot uiteindelijk de St. Elisabethsvloed het
gebied trof. Er zijn twee St. Elisabethsvloeden geweest, de eerste van 18 op 19 november
1421 en de tweede op 18 november 1424. Bij deze overstroming veranderde de Groote
Waard in een groot zoetwa tergetijdengebied: het Bergsche Veld. Bij deze overstrorning is
het oorspronkelijke middeleeuwse landschap verdronken. Hele dorpen zijn hierbij
verdwenen, zoals de dorpen Wieldrecht en Twintighoeven. Deze dorpen lagen mogelijk in
de omgeving van wat nu de Buitendijk is. De afzettingen die zijn afgezet ten tijde van de
overstroming en daarna in het Bergsche Veld hebben het Laat-Middeleeuwse landschap
grotendeels afgedekt en dit is daarom nog grotendeels intact in de bodem van het Eiland
van Dordrecht aanwezig. Dit landschap is niet meer overal aanwezig: bijvoorbeeld ter
hoogte van de dijkdoorbraak bij Broek-Wieldrecht (het Zuidwestelijke deel van het Eiland
van Dordrecht) is alles verspoeld.

J. Hoevenberg, senior archeoloog gemeente Delft, pers. comm. november 2009.
" J. Hoevenberg, pers. comm. (augustus 2009).

13
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Trajed Wantijdijk
Een klein deel in het noorden vanhet trace ligt in een (klei op) veenlandschap met laatglaciale insnijding in de ondergrond. De verwachting voor prehistorie is laag, voor de
rniddeleeuwen is de verwachting middelhoog. De rest van het trace ligt in een (klei op)
veenlandschap met een laat-glaciaal terras in de ondergrond met daarop mogelijk donken.
De verwachting hiervan is laag voor prehistorie, en rniddelhoog voor middeleeuwen. In het
noorden loopt een oudere, relatief diep gelegen stroomgordel (Uitwijk, locatie 1). De lokale
verwachting hiervan is middelhoog VOOI prehistorie en VOOI middeleeuwen.
Afbeelding 3.12
Locaties 1 en 2 op basis van de
archeologische
verwachtingskaart van
Dordrecht.
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Trajed Zeedijk
Ben klein deel van dit trace ligt in een (klei op) veenlandschap met laat-glaciale insnijding in
de ondergrond. Hier is de verwachting voor prehistorie laag, voor de middeleeuwen is de
verwachting middelhoog. Het overgrote (oostelijke en zuidelijke) dee! van het trace ligt in
een (klei op) veenlandschap met een laat-glaciaal terras in de ondergrond met daarop
mogelijk donken. De verwachting hiervan is laag voor prehistorie, en middelhoog voor
middeleeuwen. Bij locaties 2, 3, 4, 5 en 6 wordt de dijk doorsneden door een oude
stroomgordel die middelhoge verwachting geeft voor prehistorie en voor mlddeleeuwen. Bij
locatie 4 worden de resten van een 17' eeuwse wachtpost verwacht.
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Afbeelding 3
_._1_
3 _ _ _ __
Loc.alies 3, 4, 5 en 6 op basiS

van de archeologlsche
verwachtingskaart va n
Dordrecht

--•

, _ _ k op klfl.op.VOO11/III'<IW,IIp
op d>epef goleg """",.woomo,,«lel$
I.IGfWodocIIk op (olallef 00W0lp o<>Jogon.

fonge<uvoomgotdel.
loIer.. _ k op kl<ll""'· ... ftnlDndKhap
(0- .1I00mgordl" .. do
"""'A'&zlgl

""""111"""

1Ile,,,,,,,,,._
""tau's

P on OVI, dtepete

McJ\ttOI09Isd\6

gtO,_a _

Vndplo

zeGf wa~nlijk

recenl. gIlW.'tOllilo<>n

't

HUId"", w.i.,1opM

l81~'n..,..."'J

O¥Wt ".'~

EA..anawn Oordtcd'll

D<dI>lodKW _

H IIOd

u.o14Oc1an! .... r...
AroheoJoglscho

verwachllngskeart

-

UI.I.g!~ '~.n'dong

....... 1'1'1 1 6SOO

..-

!on1l114cialO "~CI
1""11)!j1o~tIll""'.

--~ ARCADIS

"
A

0

$0100

IU fr

5-

Traject 8uitendijk
Op hetnoordelijkste stuk nllligt het heletrace van de buitendijk in een (klei op)
veenlandschap met dekzandvlakten in de ondergrond . Het gebiedin de dekzandvlakte
wordt door de gemeente vcijgesteld van archeologisch onderzoek. HetnoordeUJke deel ligt
in een (klei op) veenJandschap met eeo Jaat-glaciaal terras in d ondergrond met daarop
r.nogejjjk donken. De verwachting hiervan is laag voor prehistorie, en middclhoog voor
middeleeuwen. l1r Ligt eell wie1 blj de bovenkiJ (Iocatie 7), die van hoge cultuurhistorische
waacdeis.
Ret zuideHjke deejis verspoeld en weggeslagen.
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Afbeelding 3.14
Locatie 7 op basis van de
archeologische
verwachtingskaart van
Dordrecht

-

I<Jei.op-Ve.1landschap zander otroomgordalalzeU-.g in de ondorgrond

c::=.J
l

-

I

~
E.-nd
wall
.,.,.."...L
.....
_

Laat~Iac:iale

laallllaciaall..,80

3.2.2

Huidige woler1open

--

_01 (A~) , ; . -

Del<zandviaklo

Venn _ _ k"",01

c:::::J

Archeologlscha
vBrwachlingskaart

~op

kIeklp---oeIlap
(geen alroomgordelt in de
ondergrond aanwezlg)

Ootcndll

insnijding

deI<zancIcJpWII

~~ - -~.~
.,.
j,
-=--_.
~

~

~

WAARNEMINGEN EN VONDSTMELDINGEN

Ten noorden van de Buitendijk is een woonheuvel gevonden, volgens Archis 2 zeer
waarschijnlijk een moated site (waarneming nummer 24742).15 Het gaat hier om Roeve de
'Nieuwe Beer', gebouwd kort na 1802 aan de zuidrand van de Nieuwe Beerpolder
(ingepolderd in 1802), direct aan (deels op) de Nieuwe Beerdijk langs het Visschersgat (zie
kaart 1870) en ter hoogte van een sluis in de splitsing van Visschersgat en Sluiskil. '6 Volgens
de senior archeoloog van Dordrecht is deze hoeve waarschijnlijk niet omgracht.
Waarneming 410396 omvat een antropogeen pakket met afwisseling zand, klei en veen.
Betreft de zuidelijke rivierdijk van het Dude Maasje, van voor 1421. Ten zuiden van de
Zeedijk ligt waarneming 7987. Deze waarneming bevat mogelijk een verhoogde
woonheuvel, gedateerd op Nieuwe tijd: 1500 - 1950. Er is in ieder geval een eikenhouten
beschoeiing aangetroHen.
Er liggen negen vondstrneldingen in het onderzoeksgebied. Vondstrneldingen zijn
waarnemingen die nog niet als zodanig zijn opgenomen in Archis2.

"Waamemingen uit ARCHIS 2, zie Afbeelding 3.15 en Afbeelding 3.16, en pagina 41
16

J. Hoevenberg, senior archeoloog Dordrecht, mondelinge communicatie., oktober 2009.
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Vondstmeld.ing 407141 is cen middeleeuws agrarisch landschap, aangetoond in boringen.
Na de Sint-Elisabethsvloed is dit cultuurlandschap verdronken en aIgedekt met een pakket
Merwede-afzettingen varie.rend in dikte van 1,0 tot 3,0 m . Het middeleeuwse landschap is
naar verwachting nog [elatief intact.
Ter hoogte van deze vondstmelding bevindt zich in de ondergrond van het plangebied
waarschijnlijk een middeleeuws ag).:arisch cultuurlandschap met losse huisplaatsen /-terpjes,
perceels-/verkave1ingsstructuren en waterstaatkundige elementen (dijkjes/kades, greppels
e.d.).
Afbeel~ inJ!!._
1S_ _ __

Waamemingen en
vondstmeldlngen ten noorden

van de Builendijk.

/

Legenda

_-==-__c====-__
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Afbeelding 3.16
Waarnemingen en
vondstmeldingen bij de
Wantijdijk en Zeedijk.

Legenda
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Inventariserend veldonderzoek RAAP

Adviesbureau RAAP heeft in 2007 en 2008 een inventariserend veldonderzoek (karterende
en waarderende fase) uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een
aardgastransportleiding tussen Wijngaarden en Zelzate. 17 Een deel van het trace van de
leiding loopt door het Eiland van Dordrecht en RAAP heeft hier 1029 boringen gezet. Op
basis van deze boringen heeft RAAP een aantal mogelijke vindplaatsen gevonden, waarvan
er Hen in de buurt van het plangebied liggen. Deze vindplaatsen zijn een indicatie voor de
aanwezigheid van het Laat-Middeleeuwse landschap in een gebied dat lang als
archeologisch 'leeg' is aangemerkt. De vindplaatsen worden beschreven in bijlage 5.

11

Jansen, Schiltmans & de Kruif, 2009.
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Tabel3.2
Vindplaatsen valgens RAAP

RAAP Catalo gusnummer

Vondstmeldi ngn ummer

Verwachte waarden

met vandstmeldingsnummer

5
6

406071

Laatmiddeleeuwse akker

406072

Laatmiddeleeuwse

Zie oak bijlage 5.

landschap (bewoning of
landbouw)

Bran: Jansen, Schiltmans & de

10

406075

11

406077

Laatmiddeleeuwse terp of
dijk

Kruif, 2009 .

Laatmiddeleeuwse terp of
donk (voor 1421)

12

406078

--

Laatmiddeleeuwse dijk en
landbouwactiviteiten
(voor 1421)

13

406079

14

406081

Dijk, datering onbekend
Dijk, datering onbekend

15

406082

Dijk, datering onbekend

17

GEEN

Laatmiddeleeuws
landschap (bewoning of
landbouw)

18

GEEN

Laatmiddeleeuws
landschap (bewoning of
landbouw)

3.2.3

MONUMENTEN

Volgens de Archeologische Monumenten Kaart'Bliggen er geen archeologische
monumenten in het plangebied. Er liggen wei enkele monumenten in het onderzoeksgebied
(zie afbeelding 3.17). Op ongeveer 3 kilometer afstand ligt het verdronken dorp
Cruyskerk/ Erkentrudenkerke (AMK nummer 16174) uit de Middeleeuwen met mogelijk
nog resten van de bijbehorende begraafplaats. In de omgeving van dit dorp ligt Buitenplaats
Groot Raij (AMK-nummer 16175) uit de 17e eeuw of eerder. Meer naar het westen ligt een
terrein met sporen van een kerk- of kloostercomplex, graven en sporen van bewoning uit de
Middeleeuwen, waarschijnlijk behorend tot een verdronken dorp (Wolbrandskerke, AMKnummer 16120). Beide dorpen, Cruyskerk en Wolbrandskerke hebben wei namen toegekend
gekregen maar op dit moment is nog onderzoek gaande naar deze dorpen. De namen zijn
dus nog niet zeker. Ten noorden van de Wantijdijk, aan de Beneden-Merwede,liggen de
resten van Huis te Merwe, een archeologisch monument van zeer hoge waarde (AMKnummer 6427) . Vlakbij Huis te Merwe liggen de resten van een middeleeuwse graanschuur
(AMK-nummer 16206) die in de Beneden-Merwede ligt. Ook dit monument is van hoge
archeologische waarde. Deze archeologische monumenten vallen ruim buiten het
plangebied, maar illustreren wei dat er rekening moet worden gehouden met
archeologische waarden uit de middeleeuwen.
Ter verduidelijking van de in de tekst genoemde archeologische perioden worden deze in
tabel3.3 met bijbehorende datering vermeld.

18

Geraadpleegd in Archis2, en ter beschikking gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Zie oak Afbeelding 3.17, en bijlage 40 voor een overzichtstabel.
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Tabel3.3
Archeo logische periode t abe l.
Bran : AB R. Amersfoort.

Periode

Begin

Einde

Nieuwe Tijd

1500

Heden
1500

Late Middeleeuwen

1050

Vroege Middeleeuwen

450

1050

Romeinse Tijd

12 v.Chr.

450

IJzertijd

BOO v.Chr.

12 v .Chr.

Bronstijd

2.000 v.Chr.

BOO v.Chr.

Neolithicum

5.300 v.Chr.

2.000 v.Chr .

Mesolithicum

B.BOO v.Chr.

4.900 v.Chr.

Laat Paleolithicum

35.000 v.Chr.

B.BOO v.Chr.

Afbeelding 3.17
Oostelijk deer van het
onderzoeksgebied met
archeologische monumenten .
6427 : Huis te Mervve
16206: Middeleeuwse
graanschuur
16210: Wolbrandskerke(?)
16174: Cruyskerk /
Erkentrudenkerke(?)
16175: Groot Raij

Legenda
Monumenten (AMK)
WAARDE
~ T.".1n van archeologllch. we.,de
_

Terr.1n van hoge a,cheologlsch. waa,d.

_

Terr.in VBn zee, hog•• ,ch.ologloch. waard.

_

Terr.1n van zoe, hoge .,ch.oIogisch. waa,d •. b••ch"""d

IKAW
Trelkans
~-.~ Wa!,",

I

I Niel gekarreerd
Z.e, lage trelkans

I Middolhoge tr.lkans
~ Hoge l1"lkon.
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Conclusie en
verwachtingsmodel
4.1

CONCLUSIE

Uit het bureauonderzoek komt naar voren dat in het onderzoeksgebied een aantal
archeologische waarden te verwachten zijn. Ook op plekken waar geen archeologische
waarden verwacht werden in het recente verleden kunnen heel goed archeologische
waarden zitten. Ons begrip voor het afgedekte Middeleeuwse cultuurlandschap is de laatste
vijf tot tien jaar sterk gewijzigd. Onder invloed van veldwerk is duidelijk geworden dat dit
zeker niet gaat om een leeg, verspoeld gebied. Bet is juist een belangrijk gebied,
voornamelijk doordat de afzettingen die gevormd zijn tijdens en na de St. Elisabethsvloeden
van 1421 en 1424 het onderliggende middeleeuwse landschap bedekken en conserveren.

4.2

VERWACHTINGSMODEL

Combineren van de landschappelijke gegevens, de archeologische verwachtingskaart van
de gemeente Dordrecht en het archeologisch onderzoek levert een verwachtingsmodel op
voor de aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied.

Algemene verwachting
De aanwezigheid van een afzettingspakket van na de St. Elisabethsvloed in de omgeving
geeft aan dat er verdronken middeleeuwse resten kunnen worden verwacht in het
onderzoeksgebied. Bet booronderzoek dat op meerdere locaties in het buitengebied van
Dordrecht is uitgevoerd geeft hetzelfde beeld. De meeste vindplaatsen die zijn aangegeven
in het rapport liggen buiten het plangebied (met mogelijk uitzondering van vindplaats 6,
afhankelijk van de grootte van de verstoringen ter plaatse). Dit is echter weI een indicatie
dat het gebied niet archeologisch leeg is . In het hele plangebied kunnen middeleeuwse
resten worden gevonden, in het bijzonder binnen de dijken. Buiten de dijken is het minder
waarschijnlijk dat de middeleeuwse niveaus aangetroffen worden. Dit heeft twee oorzaken,
ten eerste als gevolg van erosie door de rivieren, en ten tweede door opslibbing die er voor
gezorgd heeft dat de middeleeuwse niveaus erg diep onder het huidige maaiveld liggen.
Globaal gesproken heeft het hele plangebied een middelhoge verwachting voor resten vanaf
de Late Middeleeuwen. Deze resten worden onder het Merwededek verwacht. Dit dek is
gemiddeld twee meter dik, maar kan plaatselijk veel dunner zijn.
In het plangebied zijn 4 wielen bekend, waarvan er een vlakbij de Zeedijk ligt, bij de Kop

van 't Land. Er ligt ook een wiel bij de Bovenkil aan de Buitendijk. Deze wielen zijn van
hoge cultuurhistorische waarde maar hier worden geen archeologische resten verwacht.
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Wantl/dijk en Zeedijk
De Aloyzenpoldcr is bedijkt in de 17 ceuw. Het is waarsehijnlijk dater in de Zeedijk nog
resten van de origincle dijk aanwezig zijn. Op locaties I tot en met 6 loopt een stroomgordel
onder de dijk door. Deze stroomgordel (Uitwijk) geeft deze loeatie een middelhoge
vcrwachting voor reslen uit de Late Middeleeuwen. Aan de kop van 'I Land (locatie 4) heeft
in de 17" eeuw buHendijks een wachlhuis geslaan. Resten hiervan worden verwacht in de
ondcrgrond.
De Zeedijk is in de juren tachtig versterkt, waarbij de dijk buitenwaarts is verzwaard en
opgehoogd. De builendijkse zone is erg gevoelig voor erosie, en he! is dus moge1ijk dat als
archeologische wuarden aanwezig waren, dcze nu ve rdwenen zijn.
in hel oostelijk deel van de Zcedijk liggen kazemalten. Ze Iiggen binnendij ks in of legen het
talud en een visuele inspcctie ler plaatsc is voldoende om ze Ie identificeren.

Buitendijk
Dc Buitendijk ligt in cen klei-op-veen landschap zander stroomgordels in de ondergrond.
Tot ongcveer kilometer 17,3 is de vcrwaehting voor Mesolithicum zeer laag. voor
Neolithkum 101 en met Vroege Midde1eeuwen taag, en voor Late Middctccuwen
middelhoog. Vanaf kilometer 17,31oopt de dijk doo r cen gcbied dat archeologisch cen lage
verwachting heeft, omda! he! gebied verspoeld is.
De kazematten van he! Zuidfront Vesting Holland bevinden zich tangs de hele Buitendijk.
Zc liggen binnendijks in of legen het talud en een visucle inspcctie ter plaatse is voldocnde
om ze Ie idcntificeren.
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HOOFDSTUK

Aanbevelingen
5.1

AANBEVELINGEN

Daar waar de bestaande dijken enkel worden verbreed of verhoogd en de dijken zelf met
worden vergraven of afgegraven is geen veldonderzoek nodig. Dit geldt alleen als het
oorspronkelijke dijkprofiel ongeroerd blijft. Bij het aanleggen van (kwel)sloten kunnen
archeologische waarden verloren gaan omdat deze sloten lang, breed en relatief diep zijn.
Overal waar sloten worden aangelegd dient vervolgonderzoek te worden uitgevoerd.

Wantijdijk en Zeedijk
De aanbeveling is om voor aIle locaties waar bodemverstorende werkzaarnheden in de
dijken gepland zijn op meerdere locaties doorsneden van de dijk te documenteren. Het is
mogelijk dan een middeleeuws verkavelpatroon aanwezig is (sporen van sloten). Deze
sporen moeten ook worden gedocumenteerd.
Op die locaties waar de stroomgordels de Wantijdijk en Zeedijk smjden is de aanbeveling
een vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een karterend booronderzoek. Dit
onderzoek moet de aanwezigheid en verspreiding van archeologische waarden in kaart
brengen.
Wanneer er buitendijks versterkingen plaats vinden aan de kop van 't Land wordt een
vervolgonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek aanbevolen. Dit is teneinde
de resten van het 17' eeuwse wachthuis op te sporen.
Voor de rest van het trace wordt overal waar grond wordt verzet een verkennend
booronderzoek aanbevolen.

Buitendijk
Voor dit trace wordt een verkennend booronderzoek aanbevolen voor kilometer 16,3 tot
17,3. Vanaf kilometer 17,3 hoeft geen vervolgonderzoek plaats te vinden.
Het is niet uitgesloten dat bij de werkzaarnheden sporen en / of vondsten worden
aangetroffen, zogenaamde toevalsvondsten. De uitvoerder van de werkzaarnheden dient op
de hoogte gebracht te worden van de plicht om toevalsvondsten bij uitvoering van
grondwerk te meld en bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de Monumentenwet 1988,
artike153, lid 1. De implementatie van deze aanbevelingen is afhankelijk van het oordeel
van het bevoegd gezag, de Gemeente Dordrecht.
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Verklarende woordenlijst en afkortingen
Verklarende woordenlijst
Antropogeen
Archeologische laag

Door menselijk handelen ontstaan.
een met het ongewapende oog waarneembare
lithostratigrafische eenheid die zich onderscheidt van de lagen
eronder en erboven door de aanwezigheid van (een
microfractie van) artefacten en mogelijk antropogene objecten.

Artefact

Een door mensen gemaakt of gebruikt voorwerp

Avulsie

(Vaak seizoensgebonden) afsnijding van een meander.

Bouwvoor

De bovenste laag van het bodemprofiel dat door middel van
agrarisch gebruik (ploegen, beplanting, bemesting etc.) is
gevormd.

Geomorfologie

Verklarende beschrijving van de vormen van het
aardoppervlak in verband met de wijze van hun ontstaan.

Holoceen

Meest recente geologische tijdvak van ongeveer 8.800 v. Chr.
Totheden.

Holtpodzolgronden

Een holt is veelal een gebruiksbos. Onder bossen die nu nog als
holt worden aangeduid, komen deze gronden voor.

In situ

Exact op de plaats gelegen waar het werd gedeponeerd,
verloren of weggegooid.

Mesolithicum

Midden Steentijd (8.800 v.Chr. - 5.300/4.900 v.Chr.)

Neolithicum

Nieuwe of Jonge Steentijd (5.300/4.900 v.Chr. - 2.000 v.Chr.)

Paleolithicum

Oude Steentijd (tot 8.800 v .Chr.)

Pleistoceen

Geologisch tijdvak van circa 2,3 miljoen jaar geleden tot het
begin van het Holoceen (circa 8.800 v. Chr.). Het Pleistoceen
wordt gekenmerkt door de vier bekende ijstijden.

Prehistorie

Het deel van het menselijke verleden waarvan geen geschreven
bronnen bewaard zijn gebleven.

Steentijd
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gebruik van stenen werktujgen
Transgressie(fase)

Stijging van de zeespiegel (periode waar-in de zeespiegel stijgt).

Vaaggrond

Bodemtype met een onduidelijke, vage bodemvorming.

WeichseJien

De laatste ijstijd van circa 115.000 - 8.800 v. Chr.

Afkortingen
ABR

AHN

Archeologisch Basis Register. Samcngesteld door de RA M/
RCE. Het ABR is cen ty pologie, in referentielijsten met
chrol101ogische waarde voor onder meer materiaal,
geomorIologische eenheden, grondgebruik. vondstlagen,
-complexen etc.
Actueel Hoogtebestand Nederland. Het AHN is een d-igitaaJ
bestand met de hoogtematen van het maaiveJd van geheel
Ncderl, nd. De hoogtes, met een nauwkeurigheid van circa 5
em, zijn verkregen door metingen vanuit vHegmigen met
behulp van een laserstraal (.Iaser-altrimetrie).

AMK C-terrein)

ArcheoJogische Monumenten Kaart. Ben gedigitaJiseerd
bestand van aile bekende behoudenswaardige archeoiogische
terreinen /door de RACM erkende archeoiogisch monumenten
,in A rchis ll. Deze terreinen ziJn gewaardeerd als terrein van
-zeer hoge en hoge archeologische waarde en archeoiogische
waarde. Ben extra categorje betreft de !liet gewaardeerde
terreinen van archeologische betekenis (zogenaarnde AS
terreinen).

ARCHlS II

ARCHeologisch In forma tie Systee:m TI, het Jandelijke cligitale
databestand voor a.rcheologie van de RCB. Riecin zijn de AMK
terreinen, archeologische waamerrungen en vondslO1eldingen
opgenomen.

CMA

Centraal Monumenten Archief. Ret door de RCB beheerde
archief met aile door de rijksdienst erkende archeologische
monumenten.

CCvD

Centrale Commissie van Oeskundigen archeologie.
Bet CCvD Archeologie draagt zorg voor het ontwikkelen en
actueel houden van het certiflceringschemn (het gelleel van
beoordeJingsrichtlijn, de RNA en aanvuJlende documenten
zoals b.ijvoorbeeld de leidraden) binnen de Nederlandse
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archeologie . Het doel van het CCvD is borgen dat aile direct
belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en
actueel houden van de KNA en het toekomstige
certificeringsschema. Het CCvD heeft de meeste taken van het
CvAK overgenomen.
CvAK

College v~~r de Archeologische Kwaliteit. Het Cv AK heeft 3
taken:
1)

zorg voor de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA)

2)

(opgravings)vergunninghouders adviseren over
bedrijven die archeologisch onderzoek willen
uitvoeren

3)

het geven van voorlichting over kwaliteitsborging in
de archeologie

Het CvAK heeft zijn werkzaamheden in 2007 gestaakt. Haar
taken zijn grotendeels overgenomen door het CCvD.
GBKN

Grootschalige Basis Kaart Nederland. Gedetailleerde kaart met
aUe bestaande bebouwing, bestrating, sloten en dergelijke.

IKAW

Indica tieve Kaart van Archeologische Waarden. De landelijke
verwachtingskaart voor archeologie geeft een trefkans op
archeologische waarden: zeer laag, laag, middelhoog en hoog.
Deze waardering is gebaseerd op o.a. bodemtypen, relatieve
hoogtes en archeologische vindplaatsen.

IVO

Inventariserend Veldonderzoek:
IVO-O (Overig) :
1) verkennend booronderzoek
2)

karterend booronderzoek

waarderend booronderzoek
IVO-P (proefsleuvenonderzoek):
4) proefsleuvenonderzoek
3)

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Regels betreffende
de processen binnen archeologisch onderzoek. Opgesteld door
hetCvAK.

PyA

Plan van Aanpak

PvE

Programma van Eisen

RACM

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten. 5amenvoeging ROB en de Rijksdienst voor
Monumentenzorg RDMZ). 5inds 11 mei 2009 RCE.

RCE

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, voorheen RACM.

RIA

Rijksinspectie voor de Archeologie. Tegenwoordig: Erfgoed
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Inspectie
SIKH
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Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.
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Archeologische monumenten
AMK nurnrner
16174
16175
16120

Status
Hoge archeolog ische
waarde
Hoge archeolog ische
waarde
Hoge archeologisc.he

Datering

Complextype

450-1500 N.Chr.

Nederzetting.
onbepaald

1050-1950 N.Chr.

Moated site

1050-1500 N.chr.

Kasteel

1050-1500 N.Chr

Kasteel

1050-1500 N.Chr.

Depot

waarde
6427

Zeer hoge
archeologische
waarde

16206

Hoge archeologische
waarde
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Waarnemingen en vondstmeldingen

Waarnemi ngsnummer

Dateri ng

24742

1250-1500 N.Chr.

Nederzetting - Moated site

410396

1500-1650 N.Chr.

Infrastructuur - Dijk

7987

1500-1950 N.Chr

Terp I Wierde

Vondstmeldingsn ummer

Daterin g

Complextype

406071

450 - 1500 N.Chr

Middeleeuws landschap

406072

450 - 1421 N.Chr

Middeleeuws landschap

406075

450 - 1500 N.Chr

Middeleeuws landschap

406077

450 - 1500 N.Chr

Mogelijke terp

406078

450 - 1500 N.Chr

Mogelijke dijk

406079

450 - 1500 N.Chr

Mogelilke dijk

406081

450 - 1500 N.Chr

Mogelijke dijk

406082

450 - 1500 N.Chr

Mogelijke dijk

407141

450 - 1500 N.Chr

Mogelijke dijk

1074299404026
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Vindplaatsen in onderzoeksgebied uit RAAP
onderzoek 1827

Vindplaats 5
Bij RAAP catalogusnummer 5 is in de boringen is een vrij intact Laatmiddeleeuws
landschap aangetroffen. Deze vindplaats ligt ongeveer 100 meter ten zuiden van het
kruispunt Wantijdijk / Zeedijk. De top van het Laatmiddeleeuwse landschap bevindt zich
op een diepte varierend tussen 1,6 en 2,5 m onder het maaiveld. Het middeleeuwse
oppervlak bestaat uit een laag komklei, waarin in klei en/ of veenbrokken zijn
waargenomen die mogelijk verband houden met middeleeuwse landbouwactiviteit.
Daarnaast zijn in een boring enkele fragmenten puin of roodleem aangetroffen en in een
andere boring enkele fragmenten houtskool. De vindplaats bevindt zich nabij een smalle
geul die in het veen is ingesneden. Deze geullijkt een min of meer zuidwest-noordoost
orienta tie te hebben. Dit geultje is vermoedelijk een zijgeul van een van de ten zuiden ervan
aanwezige (middeleeuwse) stroomgordels.

Vindplaats 6
Deze vindplaats ligt ongeveer een kilometer ten westen van de Kop van 't Land en tussen de
provincia Ie weg en de zeedijk in. Het gaat om een vrij intact Laat Middeleeuws landschap
dat kan worden gedateerd tot voor 1421. Er kan geen uitspraak worden gedaan over de aard
van de aanwezige archeologische resten.

Vindplaats 10
Deze vindplaats ligt ongeveer 200 meter ten noordoosten van de buitendijk.
Het gaat om resten van een vermoedelijke terp of dijk. Als het inderdaad antropogene
resten betreft dan dateren deze van voor 1421 en zijn deze van zeer hoge archeologische
waarde. Raap concludeert dat het mogelijk om resten van het verdronken dorp
Twintighoeven gaat.

Vindplaats 11
Het gaat om een mogelijke terp, dijk of donk, ongeveer 300 meter ten westen van vindplaats
10.

Vindplaats 12
Ter hoogte van deze vindplaats, ten noorden van de buitendijk, is rond drie meter beneden
het maaiveld een relatief intact Laatmiddeleeuws landschap aangetroffen. Het zou kunnen
gaan om een vrij smalle dijk of kleine terp.
Vindplaats 13
Bij boringen is een restant van de dijk aangetroffen. Aan het oppervlak is het dijklichaam
niet meer te zien. Dit is vermoedelijk als gevolg van afgraven en/ of egaliseren verdwenen.
Het nog aanwezige deel van het dijklichaam bestaat uit uiterst siltige klei en lijkt uit
meerdere lagen opgebouwd te zijn. De aanwezigheid van verschillende abrupte overgangen
binnen het dijklichaam duiden hierop. Met boringen kan echter niet vastgesteld worden of
dit duidt op een fasering van de aanleg van de dijk. De maximale dikte van het restant van
deze dijk bedraagt circa 1,5 m.
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Vindplaatsen 14 en 15
In boringen is een restanl vlln cen dijk lIilngetroHen. Ailn he! oppervlak is van hel
dijklichaam niels meer Ie zien. Oil is vermocdelijk als gevolg van afg raven en/of egaliseren
vc rdwenen. He! nog nanwezige deel van hel dijklichaam bcslaal uil uiterst siltige klci; in
~n boring is het dijklichaam deelsgrindhoudcnd. Er is geen gclaagdheid aangetroffen die
mogelijk duidt op mC<!rfasigheid van deze dijk.
Vindplaatsen 17 en 18

Deze vindplaat5en liggcn illlebci ten Noorden van de Zcedijk. Het gaat om losse
waarncmingen van cen intact middeleeuws landschap waarvan geen andere sporen zijn
gevonden in omliggende boringen. (RD coordinaten 110450, 423830 voor vindplaats 17 en 1
400, 423190 voor vindplaats 18)

A~CA.DIS I

43

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK MER DIJKVERSTERKING EILAND VAN DORDRECHT

BIJLAGE

6

005TI

Globale bodemopbouw Eiland van Dordrecht

a 1421

Voor1421

Globale Opbouw

o

Bouwvoor

Vereerd Veen
DKlei
'.

.

o

Pfeisloceen zend

veen
loele klei (Merwededek)
Zout zand (SI. Elisabelhsvloed laagje)

Hier voIgt in het kort een heel globale beschrijving van de bodemopbouw op het Eiland van
Dordrecht. Dit is enkel bedoeld ter illustratie, en dus niet om specifieke situaties voor dit
onderzoek aan te geven.
V66r 1421 is de globale opbouw als voIgt. Op het Pleistocene zand ligt een dik pakket
Hollandveen. De top hiervan is veraard, en hierop ligt een kleilaag. Dit is rivierklei. Dit
niveau is het laat-middeleeuwse landschap, waar men woonde.
Het moderne landschap ziet er anders uit. De St. Elisabethsvloed heeft een deel van de
kleilaag weggeerodeerd, en een laagje zand afgezet. Dit zand is zout, aangezien dit zand is
meegekomen met zout water. Het gebied heeft daama jaren onder water gestaan, in het
Bergsche Veld. In dit zoetwatergetijdengebied is langzaam klei afgezet, dit is het
Merwededek. Deze klei is onderin zout, en wordt naar boven toe steeds zoeter. Nadat het
land droogviel kon het weer bewerkt worden, en de top van het merwededek is nu de
bouwvoor. In het Merwededek kunnen onder andere 17' eeuwse buitenplaatsen gevonden
worden. Het Laat-Middeleeuwse cultuurlandschap ligt onder het Merwededek, en onder
het zand. Als boringen de oorspronkelijke kleilaag aantonen, kan worden aangenomen dat
het oorspronkelijke landschap nog intact is.
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Inleiding
1.1

AANlEIDI G

Het waterschap Hollandse Delta (verder Hollandse Delta) is voornemens am een drletal
d~jkvakken

,in het Eiland van Dordrecht te verste rken (zie Afbeelding 1.1). Het gaat bier am

de dijkvakken Wantijdijk (ca 1 km) en Zeedijk (ca 2,5 km) nabij de Kop van het Land en de
Buitendijk (ca 4,5 lon) russen het recreatiegebied de Eizen en de Moerdijkbrug.
Afbeelding 1.1
De dijken behorende bij het
dijkversterkingsproject
Eiland van Dordrecht Dost
A: Wantijdijk
B: Zeedijk
C: Buitendijk

De dijkvakken liggen gedeeJtelijk in het beschermde Natura 2000-gebied Biesbosch. Oak
vallen de dijkvakken onder de Ecologiscl,e HoofdstructUUf (EHS). Er komen mogelijk
soorten voor die beschermd worden door de Plora- en faunawet.

2
In het kader van het MER is het is belangrijk om in beeld te brengen wat de effecten, van de
reaJisatie van de varianten van de dijkversterking bij het Eiland van Dordrechtzijn voor het
aspect nal-uur. In deze effectbeoordeling worden de volgende twee sporen uitgewerkt:
• Bemvloeding beschermde natuurgebieden, waarbij ol1derscheid wordt gemaakt tusse.n :
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- Natura 2000-gebieden: ingegaan wordt op de relevante Natura 2000-gebieden en
beschermde natuurmonumenten, waarvoor de Natuurbeschermingswet 1998 het
beschermingskader is.
- EHS en SES: ingegaan wordt op gebieden en verbindingszones die onderdeel
uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Stedelijke Ecologische
Structuur (SES).
• Bemvloeding beschermde soorten: Flora- en faunawet: ingegaan wordt op de
soortbescherming.
Voorliggend rapport vormt een bijlagendocument van de Projectnota/MER Dijkversterking
Eiland van Dordrecht Oost. Daarbij is dit rapport de nadere onderbouwing voor het
onder dee 1 natuur.

1.

LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 is de relevante wet- en regelgeving voor het onderdeel natuur nader
beschreven, zowel voor soorten (Flora- en faunawet) als voor beschermde gebieden
(Natuurbeschermingwet 1998, EHS en SES).
Een korte beschrijving van de oplossingsrichtingen voor de dijkversterking is opgenomen in
hoofdstuk 3, evenals een gebiedsbeschrijving van het plangebied Voor meer informatie
wordt verwezen naar de hoofdtekst van het MER.
In hoofdstuk 4 wordt de methode van het natuuronderzoek en de effectbepaling
beschreven.
Een beschrijving van het voorkomen van beschermde soorten en gebieden in de omgeving
van het plangebied is opgenomen in hoofdstuk 5.
In hoofdstuk 6 worden eerst de effecten van de werkzaamheden afgebakend, vervolgens
worden de relevante effecten nader beschreven.
In hoofdstuk 7 wordt vervolgens op basis van deze relevante effecten de toetsing van de
effecten aan de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, EHS en SES
beschreven.
Hoofdstuk 8 beschrijft de mogelijkheden tot mitigatie en compensatie van de negatieve
effecten.
Vervolgens worden in hoofdstuk 9 de effecten beschreven van het Meest Milieuvriendelijke
Altematief (MMA)
Tot slot zijn in hoofdstuk 10 de conclusies en aanbevelingen opgenomen.
In de bijlagen zijn opgenomen:
1. Een beschrijving van de door de Flora- en faunawet beschermde soorten
2. Een onderbouwing van de vervaardiging van de habitattypenkaart
3. De uitkomsten van het broedvogelonderzoek uit 2009
4. De verspreiding van jachtgebieden en routes van vleermuizen
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Toetsingskader
2.1

WETGEVING EN BHEID

De juridische bescherming van de Nederlandse natuur is in hoofdlijnen geregeld via twee
sporen. De soortenbescherming, die landelijk is geregeld door de Flora- en faunawet en de
gebiedsbescherming, waarbinnen de Natuurbeschermingswet 1998 een belangrijk
beschermingskader is. Naast de wettelijk bepaalde gebied- en soortenbescherming is er ook
beleid (o.a. EHS, SES) ontwikkeld voor de bescherming van natuur, zowel door het rijk
(Nota Ruimte), de provincies als de gemeenten.
GEBIEDSBESCHERMING

De geplande activiteiten zullen plaatsvinden in en nabij het Natura 2000-gebied 'Biesbosch'.
Door de beschermde status moet er getoetst worden of de geplande ingrepen schade zullen
toebrengen aan de natuurwaarden van het beschermde gebied.
Binnen Nederland is daamaast nog een netwerk van natuurgebieden, die vallen onder de
(Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur, afgekort als (P)EHS. De (P)EHS is het
beleidskader voor gebiedsbescherming binnen Nederland.
Daamaast is op gemeentelijk niveau een ecologisch netwerk uitgewerkt; de zogenaamde
Stedelijke Ecologische Structuur (SES). Deze structuur zorgt binnen de gemeente voor
samenhang tussen de groene gebieden.

SOORTENBESCHERMING

De Flora- en faunawet bepaalt dat, wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke
ingrepen of voor het uitvoeren van werkzaamheden, het nodig is om vooraf te beoordelen
of er mogelijk nadelige consequenties zijn voor beschermde inheemse plant- of diersoorten.
De bescherming van soorten door de Flora- en faunawet geldt voor aIle in de wet genoemde
soorten, en staat naast van de bescherming van natuurgebieden. De initiatiefnemer is
hiervoor in de eerste plaats verantwoordelijk.

2 .1.1

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN: NATURA 2000-GEBIEDEN

In Nederland hebben veel natuurgebieden een beschermde status onder de

Natuurbeschermingswet 1998 gekregen. Daarbij kunnen twee categorieen
beschermingsgebieden worden onderscheiden:
• Natura 2000-gebieden.
• Beschermde natuurmonumenten.
Natura 2000-gebieden
Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de Vogelrichtlijn en

Habitatrichtlijn zijn aangewezen. Voor al deze gebieden gelden instandhoudingsdoelstellingen. De essentie van het beschermingsregime voor deze gebieden is dat deze
instandhoudingsdoelen niet in gevaar mogen worden gebracht. Om deze toetsbaar te
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rna ken kent de Natuurbescherrningswet 1998 voor projecten en andere handelingen die
gevolgen voor soorten en habitats van de betreffende gebieden zouden kunnen hebben, een
vergunningplicht.
Beschermde natuurmonumenten

Naast deze Natura 2000-gebieden kent de Natuurbescherrningswet ook Beschermde
natuurmonumenten . Sinds de inwerkingtreding van de (oude) Natuurbeschermingswet zijn
188 gebieden aangewezen als Beschermd natuurrnonument of staatsnatuurmonument. Door
de gewijzigde N atuurbeschermingswet 1998 verdwijnt het verschil tussen Beschermde en
Staatsnatuurmonurnenten. Deze gebieden vallen dan onder de noemer van Beschermde
natuurmonumenten. Nabij de dijktrajecten is echter geen sprake van Beschermde
natuurmonumenten, zodoende wordt niet verder op dit bescherrningskader in gegaan.
Routes voor vergunningverlening

De Natuurbeschermingswet kent twee routes voor het verlenen van een vergunning. Ais er
sprake is of kan zijn van significante verstoring van soorten en/ of significante
verslechtering van de kwaliteit van habitats, moet een Passende Beoordeling uitgevoerd
worden. Ais er weI verslechtering van de kwaliteit van habitats op kan treden, maar deze
zeker niet significant zullen zijn, kan worden volstaan met een Verslechteringstoets. Ais er
geen sprake is van de verslechtering van de kwaliteit van habitats en er hoogstens sprake is
van niet-significante verstoring van soorten, is er geen Natuurbeschermingswetvergunning
nodig. In dat geval hoeft er ook geen nader onderzoek gedaan te worden. In het
onderstaande schema is het bovensteende schema tisch weergegeven.
Afbeelding 2.2

Verslechteringstoets of
Passende Beoordeling 7

........

INIub
_.&-Vergunnlng
gewelgBrd

Vergunnlng
verlBend

Vergunnlng
gewelgerd

Vergunnlng
verleend

Passende Beoordeling

Bij de Passende Beoordeling wordt gedetailleerd in kaart gebracht wat de effecten (kunnen)
zijn van de activiteit op de natuurwaarden in het gebied en welke effectbeperkende
(mitigerende) rnaatregelen de initiatiefnemer van plan is te nemen. Hierbij wordt rekening
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gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen. De significantie van de gevolgen moet
met name worden beoordeeld in het licht van de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied. Omkeerbare en tijdelijke effecten kunnen ook significant zijn.
Indien uit de Passende Beoordeling, waarbij ook rekening moet worden gehouden met
cumulatieve effecten, de zekerheid verkregen is dat de activiteit de natuurlijke kenmerken
van een gebied niet aantast (er zijn dus toch geen significante effecten) kan het Bevoegd
Gezag vergunning verlenen. Hiervoor dient dan alsnog een Verslechteringstoets opgesteld
te worden. Ais er weI significante effecten op zullen treden, mag alleen een vergunning
worden verleend als altematieve oplossingen voor het project ontbreken en wanneer sprake
is van dwingende redenen van groot openbaar belang. Bovendien moet voorafgaande aan
het toestaan van een afwijking zeker zijn dat alle schade gecompenseerd wordt (de
zogenaamde ADC-toets: Altematieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en
Compenserende maatregelen). Redenen van economische aard kunnen ook geld en als
dwingende reden van groot openbaar belang. Ais prioritaire soorten of habitats deel
uitmaken van de instandhoudingsdoelen mogen redenen van economische aard alleen
gebruikt worden na toetsing door de Europese Commissie.
SIGNIFICANTE EFFECTEN

Een activiteit heeft significante effecten als zij de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied
in gevaar brengt. Hiervoor is geen objectieve grens; per geval zal bekeken worden of een effect
significant is. Het oordeel moet gebaseerd zijn op de specifieke situatie die van toepassing is.
Hierbij moet ook cumulatieve effecten onderzocht worden (Ministerie van LNV, 2006).

Vers/echteringstoets
Bij de Verslechteringstoets dient te worden nagegaan of een project, handeling of plan een
kans met zich meebrengt op onaanvaardbare verslechtering van de natuurlijke habitats of
de habitats van soorten. Indien deze verslechtering niet optreedt (dan weI indien deze gelet
op de instandhoudingsdoelstellingen aanvaardbaar is) kan een vergunning worden
verleend, zo no dig onder voorwaarden of beperkingen. Indien de verslechtering in het licht
van de instandhoudingsdoelstellingen onaanvaardbaar is dient de vergunning te worden
geweigerd. Bij de afweging of de verslechtering onaanvaardbaar is, heeft het Bevoegd
Gezag een grotere beleidsvrijheid dan wanneer de vergunningaanvraag via de Passende
Beoordeling verloopt. Het Bevoegd Gezag kan rekening houden met de aanwezigheid van
redenen van openbaar belang, de mogelijkheid om te compenseren en andere relevante
overwegingen. Ook hoeft geen rekening te worden gehouden met cumulatieve effecten.
VERSLECHTERING

Om een Verslechteringstoets te kunnen uitvoeren is het allereerst van belang een eenduidige
definitie van verslechtering te hebben. In de Handreiking Natuurbeschermingswet (LNV 2005)
wordt dit beg rip uitgewerkt:
Onder 'verslechtering ' wordt de fysieke aantasting van een habitat verstaan . Hiervan is sprake
als in een bepaald gebied van deze habitat, de oppervlakte afneemt of wanneer het met de
specifieke structuur en functies die voor de instandhouding van de habitat op lange termijn
noodzakelijk zijn, dan wei met de staat van instandhouding met de met deze habitat
geassocieerde typische soorten, in dalende lijn gaat in vergelijking tot de
i nstand houd ingsdoelstell i ngen.
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2.1.2

BES CHER MD E NATUU RGEBIEDEN: EHS EN SES
Ec%gische Hoofdstructuur (EHS)

De overheid beschrijft haar aanpak om de achteruitgang in oppervlakte en kwaliteit van de
Nederlandse natuur tegen te gaan. De overheid heeft hiervoor kerngebieden en ecologische
verbindingszones aangewezen: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Sinds 1990 vormt de
bescherming en ontwikkeling van de nationale EHS de ruimtelijke ruggengraat van het
natuurbeleid. De globaal begrensde EHS is in 1995 planologisch verankerd in het
Structuurschema Groene Ruimte. In 2006 is het beleid overgenomen in de Nota Ruimte
(Ministeries VROM, EZ, LNV en VenW, 2007). Met de inwerkingtreding van de Nota
Ruimte is het Structuurschema Groene Ruimte vervallen. De EHS is nog in ontwikkeling en
moet leiden tot een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden
en natuurlijke cultuurlandschappen in Nederland. De realisatie van de EHS moet in 2018
zijn afgerond.
Voor de verdere uitwerking van instrumenten en begrippen, die in de Nota Ruimte
genoemd worden, is in 2007 het beleidskader Spelregels EHS (Ministeries VROM, EZ, LNV
en VenW, 2007) opgesteld door het Rijk en provincies. Deze Spelregels dienen doorvertaald
te worden in de provinciale beleidskaders. Onder de EHS vallen ook aIle Natura 2000gebieden, EHS-verwervinggebieden en ecologische verbindingszones. Voor ruimtelijke
ontwikkelingen binnen de EHS geldt het 'nee, tenzij'-regime. Het ruimtelijke beleid is
gericht op behoud, hers tel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden,
waarbij tevens rekening wordt gehouden met de medebelangen die in het gebied aanwezig
zijn. Nieuwe plannen, projecten of handelingen zijn niet toegestaan als deze de wezenlijke
kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reele
altematieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang.
Indien geen reele altematieven aanwezig zijn en er weI redenen van groot openbaar belang
zijn, kunnen bestemmingsplanwijzigingen, die leiden tot aantasting van de wezenlijke
kenmerken of waarden van de natuur in de EHS alleen door de Gedeputeerde Staten
worden goedgekeurd, indien de schade zoveel mogelijk wordt beperkt door mitigerende
maatregelen. Hierbij dient de restschade te worden gecompenseerd. Per saldo zal op
planniveau of op gebiedsniveau geen verlies mogen optreden van area aI, kwaliteit en
samenhang.
SPELREGELS EHS

Het beleidskader 'Spelregels EHS' zegt over de bovengenoemde wezenlijke kenmerken en
waarden het volgende: "Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, zullen de te
beschermen en te behouden wezenlijke kenmerken en waarden per gebied moeten worden
gespecificeerd . De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de actuele en potentiele waarden,
gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied. Het gaat daarbij om: de bij het gebied
behorende natuurdoelen en -kwaliteit, geomorfologische en aardkundige waarden en
processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bod em, water en lucht, rust, stilte, donkerte
en openheid, de landschapsstructuur en de belevingswaarde" .
.. Feitelijk gaat het am de actuele en potentiele waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor
het gebied zoals opgenomen in de voorlopige Landelijke Natuurdoelenkaart die is opgenomen
in het tweede Meerjarenprogramma Vitaal Platteland, en de nadere uitwerkingen daarvan zoals
provinciale natuurdoeltypenkaarten en concrete uitwerkingsplannen." (Spelregels EHS,
paragraaf 2.5, p. 11).
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Provinciale EHS (PEHS)

De provincie stelt vast welke gebieden deel uitmaken van de EHS. De Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) omvat die delen van Zuid-Holland waar de meeste
waarden aanwezig zijn en waar behoud en ontwikkeling van natuur en landschap de
meeste kansen hebben. In de PEHS zijn de volgende elementen opgenomen: bestaande
natuurgebieden, waternatuurgebieden, ecologische verbindingen, recreatiegebieden,
bloemdijken, schurvelingen en overige EHS.
De dijkvakken liggen deels in of grenzen aan onderdelen van de (P)EHS. Voor deze
gebieden geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en
waarden. In dit rapport zal getoetst worden of de ingreep effecten he eft op de wezenlijke
waarden en kenmerken van de (P)EHS, en zo ja welke .
Stedelijke Ecologische Structuur Dordrecht (SES)
Doelstelling van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES) van de gemeente Dordrecht is

behoud en ontwikkeling van natuur met een optimale diversiteit, waarbij zoveel mogelijk
wordt uitgegaan van gebiedseigen soorten en habitats. De SES wil hiertoe komen door
ontwikkeling van een optimaal netwerk van leefgebieden, stapstenen en verbindingszones
voor flora- en fauna, dat aansluit op natuur in het buitengebied.

2.1.3

BESCHERMD E SOORTE N: FLORA- EN FAUNAWET

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van wilde inheemse plant- en
diersoorten . In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen
of verontrust mogen worden en beschermde planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld
(algemene verbodsbepalingen, artikelen 8 tim 12). Bovendien dient iedereen voldoende
zorg in acht te nemen voor aIle in het wild levende planten en dieren (algemene zorgplicht,
artikel 2). Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. De Flora- en faunawet
heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen.
Mogelijkheid voor vrijstellingen en ontheffingen
Bij ruimtelijke plannen met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren is het

verplicht om vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van algemene verbodsbepalingen. Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden of er maatregelen
genom en kunnen worden om dit te voorkomen of om de gevolgen voor beschermde soorten
te verminderen.
Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling of is het mogelijk van de minister van
LNV ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te krijgen voor activiteiten op het
gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ten aanzien van de criteria die voor
vrijstellingen en ontheffingen gelden, kunnen verschillende groepen soorten worden
onderscheiden. Deze groepen sluiten aan bij de indeling in tab ellen van het Besluit Flora- en
faunawet (AMvB). Onderstaande heeft betrekking op vrijstellingen en ontheffingen voor
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Voor andere activiteiten gelden andere regels.
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Groep 1: Algemene soorten waarvoor een vrijstelling geldt (aangewezen volgens art 75
lid 5; "Tabel1 ").

Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling van de verboden 8 tot
en met 12. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteid. WeI blijft ook voor deze
soorten de algemene zorgplicht van kracht.
Groep 2: Overige soorten waarvoor een vrijstelling geldt wanneer volgens een
gedragscode gewerkt wordt (volgens art 75 lid 5; "Tabel2").

Voor een aantal soorten geldt een vrijstelling mits volgens een door het ministerie
goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Wanneer een dergelijke gedragscode (nog) niet
beschikbaar is, kan een ontheffing worden aangevraagd. Deze kan worden verleend indien
de beoogde ruimtelijke ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding
van de soort(en) en er zorgvuldig wordt gehandeid. Eventueel moe ten hiertoe mitigerende
en compenserende maatregelen genomen worden.
Groep 3a: bij AMvB aanvullend aangewezen soorten (aangewezen volgens art 75 lid 6;
streng beschermde soorten; "TabeI3").

Voor volgens art 75 lid 6 bij AMVB aangewezen soorten geldt een zwaarder regime.
Ontheffing kan alleen verleend worden als:
• er geen andere bevredigende oplossing is;
• er sprake is van een bij AMVB bepaaid belang;
• t.a.v. deze groep is bij AMVB bepaald dat een ontheffing verleend kan worden (met
inachtneming van het voorgaande) bij:
- dwingende reden van groot openbaar belang
- ruimteIijke ontwikkeling en inrichting (zolang er geen sprake is van benutting of
gewin)
- enkele andere redenen die geen verband houden met ruimteIijke ontwikkeling, zoals
volksgezondheid, openbare veiligheid, voorkomen van ernstige schade
• Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding
• Er moet zorgvuldig worden gehandeld
Groep 3b: 500rten van Bijlage IV van de Europese habitatrichtlijn (aangewezen volgens
art 75 lid 6; streng beschermde soorten; "TabeI3").

Voor volgens art 75 lid 6 geldt t.a.v. so orten die voorkomen op bijlage IV van de
Habitatrichtlijn een zwaarder regime. Ontheffing kan aIleen verleend worden wanneer:
• er geen andere bevredigende oplossing is;
• er sprake is van een bij AMvB bepaaid be lang;
• t.a.v. deze groep is bij AMvB bepaald dat een ontheffing verleend kan worden (met
inachtneming van het voorgaande) bij:
- dwingende reden van groot openbaar belang
- enkele andere redenen die geen verband houden met ruimtelijke ontwikkeling, zoals
volksgezondheid, openbare veiligheid, voorkomen van ernstige schade
- NB Ten aanzien van deze groep kan er geen ontheffing worden verleend op basis van
"ruimtelijke ontwikkeling en inrichting". Volgens de AMvB kan dit wei, echter recente
uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) laten
zien dat de AMvB op dit punt een onjuiste implementatie van de habitatrichtlijn is.
• Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding
• Er moet zorgvuldig worden gehandeld
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Groep 4: vogels
Uit recente uitspraken van de ABRvS blijkt dat de manier waarop in Nederland tot voor

kart werd omgegaan met ontheffingen voor vogels in strijd is met de Europese
Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn staat een ontheffing alleen toe wanneer:
• er geen andere bevredigende oplossing is
• er tevens sprake is van een van de volgende belangen
- bescherming van flora en fauna
- veiligheid van luchtverkeer
- volksgezondheid en openbare veiligheid
Dit betekent dat t.a.v. vogels slechts in uitzonderlijke gevallen ontheffing verleend kan
worden voor een ruimtelijke ingreep, namelijk als voldaan is aan het bovenstaande. In de
praktijk betekent dit dat gestreefd moet worden naar het voork6men van het overtreden van
verbondsbepalingen La.v. vogels.
Hierbij vormen vogels waarvan het nest wordt gezien als een vaste rust- of verblijfsplaats de
meest streng beschermde groep. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende
categorieen:
• Cat l.(vaste rust- en verblijfplaats)
• Cat 2. (nesten van koloniebroeders)
• Cat 3. (honkvaste broedvogels en vogels afhankelijk van bebouwing)
• Cat 4. (vogels die zelf niet in staat zijn een nest te bouwen)
• Cat 5. (niet jaarrond beschermd, inventarisatie gewenst)
Plicht om vooraf te toetsen

Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan
om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijke
nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de
initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Deze moet tijdens de uitwerking van zijn plannen of
tijdens het plannen van werkzaamheden het volgende in kaart brengen:
• Welke beschermde dier- en plantensoorten komen in en nabij het plangebied voor?
• Heeft het realiseren van het plan of de uitvoering van geplande werkzaamheden
gevolgen voor deze soorten?
• Zijn deze gevolgen strijdig met de algemene verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet betreffende planten op hun groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving?
• Kunnen het plan of de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast worden dat
dergelijke nadelige handelingen niet of in mindere mate gepleegd worden, of zodanig
uitgevoerd worden dat de invloed op beschermde so orten verminderd of opgeheven
wordt?
• Is, om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te kunnen verrichten,
vrijstelling mogelijk of ontheffing (ex-artikeI75 van de Flora- en faunawet) van de
verbodsbepalingen betreffende planten op de groeiplaats of dieren in hun natuurlijke
leefomgeving vereist?
• Welke voorwaarden zijn verbonden aan vrijstellingen of ontheffingen en welke
consequenties heeft dit voor de uitvoering van het plan?
Algemene zorgplicht

Ten opzichte van eerdere wetgeving voor soortbescherming is nieuw dat alle dieren en
planten door de Flora- en faunawet beschermd worden, omdat hun bestaan op zichzelf
waardevol is, zonder te kijken welk nut de dieren en planten voor de mens kunnen hebben.
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Dit wordt de intrinsieke waarde genoemd. Vanuit deze intrinsieke waarde is ook de
algemene zorgplichtbepaling opgenomen (artikeI2). Hierin staat dat iedereen voldoende
zorg in acht neemt voor de in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving. Ook
mag men het welzijn van dieren niet onnodig aantasten en dieren onnodig laten lijden. De
algemene zorgplicht geldt voor aile in het wild levende dier- en plantensoorten, ook voor de
soorten die niet als beschermde soort aangewezen zijn onder de Flora- en faunawet.
Het is een aanvulling op de algemene verbodsbepalingen die uitsluHend betrekking hebben
op beschermde soorten. Het artikel biedt de mogelijkheid om op te treden tegen ongewenste
handelingen jegens beschermde dieren en planten, welke niet nadrukkelijk in een van de
verbodsbepalingen zijn genoemd. Er bestaat geen wettelijke sanctie op overtreding.
De Flora- en faunawet en andere procedures

De toets van een ruimtelijk project aan de Flora- en faunawet, en de daaruit eventueel
volgende ontheffingverlening, is een zelfstandige procedure. De bestemming van een
terrein of de verlening van vergunningen laat onverlet dat een dergelijk plan in
overeenstemming moet zijn met de Flora- en faunawet, om tot uitvoering gebracht te mogen
worden.

2.2

BEOORDElINGSKADER

2.2.1

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN: NATURA 2000-GEBIEDEN

Bij de beoordeling aan de Natuurbeschermingswet 1998 staat de vraag centraal, of op grond
van objectieve gegevens valt uit te sluiten of de dijkversterking mogelijk significant
negatieve gevolgen heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de beschermde
natuurwaarden van het Natura 2000-gebied De Biesbosch. Op deze vraag zijn in beginsel
drie antwoorden mogelijk:
• er is zeker geen sprake van verslechtering van de kwaliteit van natuurlijke habitats of
habitats van soorten en er is zeker geen sprake van significante verstoring. Dit betekent
dat er geen vergunning op grand van de Natuurbeschermingswet 1998 no dig is.
• er is sprake van verslechtering, maar deze heeft zeker geen significante gevolgen. Dit
betekent dat vergunningverlening aan de orde is. Omdat de verslechtering zeker niet
significant is, volstaat daarvoor de zogenoemde Verslechteringstoets.
• er is een kans op een significant negatieve gevolgen door verslechtering en/ of verstoring .
Dit betekent dat een vergunning benodigd is en dit daarvoor een Passende Beoordeling
uitgevoerd moet worden.
Significantie

Bij de beoordeling of gevolgen voor het Natura 2000-gebied significant (kunnen) zijn, staan
de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied centraal. Deze zijn gerelateerd aan de
soorten en habitats waarvoor het gebied is aangewezen en uiteindelijk gaat het dus om
gevolgen voor die soorten en habitats. De gevolgen zijn onaanvaardbaar en daarom
significant wanneer het behalen van de instandhouding als gevolg van de ingreep of de
activiteit wordt bemoeilijkt. Daarbij is van belang wat deze doelstellingen inhouden.
Wanneer het effect inhoudt dat een populatie weliswaar afneemt in omvang, maar niet tot
beneden het in de instandhoudingsdoelen genoemde streefaantal, zou dit effect niet
significant, en dus aanvaardbaar kunnen zijn. Indien de doelstellingen bijvoorbeeld een
hers tel/ groei van een soort of habitat inhouden, zal een nadelig effect veel eerder als
onaanvaardbaar aangemerkt moeten worden.
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In deze natuurtoets wordt onderzocht of als gevolg van de aanleg en het gebruik van de
versterkte dijken risico's op significant negatieve gevolgen voor de
instandhoudingsdoelstellingen kunnen ontstaan. Hierbij is een aantal indicatoren gebruikt:
1.

het relatieve be lang van het door het plan bemvloedde gebied voor de betrokken
habitats en/ of soorten (gebied gelegen binnen de verstoringsafstanden zoals
gehanteerd in de beschrijving van de ingreep-effect relaties);

2.

de aard van de instandhoudingsdoelstelling voor de betrokken habitattypen en soorten
(behouds- of verbeterdoelstelling);

3.

de trend waarmee ze de afgelopen jaren voorkomen (vooruitgang of achteruitgang) ill,.
indien de gebiedstrend onbekend is, de staat van instandhouding van de habitats en
soorten in het betreffende Natura 2000-gebied (gunstig, ongunstig).
Risico op significante gevolgen

Belang be"invloede gebied

Instandhoudingsdoel

Trend

Staat van instandhouding
De risico's op significante gevolgen worden per soort en/ of habitattype vastgesteld.

Vanaf de score "0/-" zijn risico's op significant negatieve effecten op de IHD's uit te sluiten.

2.2.2

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN: EHS EN SES
De dijkversterkingen spelen in en nabij gebieden die vallen onder de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) van de provincie en/ of de Stedelijk Ecologische Structuur (SES) van
de gemeente Dordrecht. Onder het aspect "beschermde gebieden, EHS en SES" wordt
beoordeeld of er sprake is van significant negatieve effecten' op de wezenlijke waarden en
kenmerken van de EHS en of er sprake is van de aantasting van de werking van de SES. De
, Deze benaming komt overeen met de benaming uit het toetsingskader voor "beschermde gebieden,
Natura 2000", in het geval van Natura 2000-gebieden staan de "instandhoudingsdoelen" van het gebied
centraal, bij de Ecologische Hoofdstructuur staan de "wezenlijke waarden en kenmerken" van het
gebied centraal. De term "significant negatieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken" staat
genoemd in het beleidskader voor de EHS: Spelregels EHS (Ministeries van LNV en VROM, 2007).
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wezenlijke waarden en kenmerken worden gevormd door de actuele en potentiele
natuurwaarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied (LNV, VROM, 2007).
De beoordeling van de gevolgen van de realisatie van altematieven van de
dijkversterkingen op natuurgebieden worden zowel in oppervlak als in kwaliteit
beschreven. De gevolgen voor ecologische verbindingszones (EVZ's) worden aIleen
kwalitatief beoordeeld; daarbij staat de invloed op de samenhang van de ecologische
structuren centraal.
Bij de beoordeling van de effecten op "Beschermde gebieden: EHS en SES" wordt
onderscheid gemaakt tussen effecten van de onderstaande beoordelingscriteria op de
wezenlijke waarden en kenmerken (EHS) en van de werking van ecologische structuren.

Significant negatieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken door
grootschalige verslechtering kwaliteit en/of kwantiteit EHS, en / of;
Sterke negatieve invloed of ecologisch functioneren EVZ, en / of;
SES.
Grootschali
Significant negatieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken door
kleinschalige verslechtering kwaliteit en/of kwantiteit EHS, en / of;
Beperkte negatieve invloed of ecologisch functioneren EVZ, en / of;
Kleinscha
SES.

0/+

+

2.2.3

Geen of zeer beperkte positieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken
EHS, werkin SES en
ische Verbindin szones
Positieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken door kleinschalige
verbetering kwaliteit en/of kwantiteit EHS, en / of;
Beperkte positieve invloed of ecologisch functioneren EVZ, en / of;
Kleinscha
Positieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken door grootschalige
verbetering kwaliteit en/of kwantiteit EHS, en / of;
Sterke positieve invloed of ecologisch functioneren EVZ, en / of;
Grootscha

BES(HERMDE SOORTEN: FLORA- EN FAUNAWET

Nabij de dijkversterkingen komen door de Flora- en faunawet beschermde soorten voor.
Onder het aspect Flora- en fauna wet wordt beoordeeld of als gevolg van het realiseren van
altematieven voor de dijkversterking sprake is van aantasting van leefgebieden van
juridisch zwaarder beschermde so orten, onafhankelijk van het gebied waar ze voorkomen.
Onder juridisch zwaarder beschermde soorten worden soorten van de tabellen 2 en 3 van de
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)' Flora- en faunawet verstaan. Bij deze
beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen de soortgroepen hogere planten, vissen,
vaste broed- en verblijfplaatsen van vogels, zoogdieren (grondgebonden en vleermuizen) en
overige soortgroepen. Per beoordelingscriterium wordt beoordeeld of als gevolg van de
ingreep de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten niet in het geding komt
(het voortbestaan van de soorten in het gebied), en of er sprake is van overtreding van de

'Ministerie van LNV, 2005. Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van
bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen
(AMvB artike175)
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algemene verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen tijdelijke en permanente effecten.
Onderstaande tabel geeft aan welke beoordelingsmogelijkheden er zijn per
beoordelingscriterium binnen het aspect "beschermde soorten Flora- en faunawet" .

01·

o
0/+

+

betreffende soort verslechtert.
Verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden mogelijk overtreden. Geen
invloed
de
staat van instandhoudi van de betreffende soort.
Geen overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Geen invloed op
de unsti staat van instandhoudi van de betreffende soort.
Geen overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet . Geen invloed op
de unsti staat van instandhoudi van de betreffende soort.
Geen overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. 8eperkte
staat van instandhoudi van de betreffende soort.
daatvanindandhoud
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Gebiedsbeschrijving en
alternatieven dijkversterking
3.1

ALGEMENE GEBIEDSBESCHRIJVING
Wantijdijk

De Wantijdijk, een grasdijk van ca 1 km, bevindt zich ten oosten van Dordrecht. De
Wantijdijk loopt vanaf de kruising met het spoor langs het Wantij landinwaarts langs de
westzijde van de Noord-Bovenpolder. Aan het Wantij grenst de dijk aan een smal voorland
met rietruigte en wilgenopslag. Binnendijks ligt hier een diepe dijksloot met een eilandje
met wilgen. Landinwaarts grenst de dijk aan akkers en graslanden. Aan be ide zijden ligt een
smalle dijksloot met helder water en geringe bedekkingen aan waterplanten. De dijk zelf
bestaat uit een soortenarme voedselrijke vegetatie (o.a. Engels raaigras, Akkerdistel).
Afbeelding 3.3

De Wantijdijk met aan de
linkerzijde de NoordBovenpolder.

Zeedijk

Het dijkvak Zeedijk, met een lengte van ca 2,5 km, loopt ten oosten van Dordrecht langs de
Kop van 't Land. De Zeedijk grenst in het noorden aan de Noord-Bovenpolder, een polder
met zowel akkers als grasland. Ter hoogte van de Noord-Bovenpolder ligt aan de kwelsloot
van de dijk een bomenrij van Essen van enkele tientallen jaren oud.
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Afbeelding 3.4

Het deel van de Zeedijk dat
grenst aan de NoordBovenpolder (rechterzijde).

Ter hoogte van het gemaal Staring bevinden zich buitendijkse oeverlanden met rietruigtes,
Springbalsemien en wilgenopslag. Nabij het dijktraject langs de Nieuwe Merwede bevinden
zich enkele woningen. Buitendijks bevind zich een doorgeschoten griend met dichte
rietruigtes.
Afbeelding 3.5

Het voorland aan de Nieuwe
Merwede met opslag van
loofhout en dichte rietruigtes.

Ten zuiden van de Kop van het Land liggen enkele bunkers aan het binnentalud van de dijk,
net als enkele rijen knotwilgen en populieren van enkele tientallen jaren oud. Verder
zuidwaarts ligt buitendijks een door kaden van de Nieuwe Merwede afgeschermd
voorland, waar begrazing plaats vindt. De dijk zelf bestaat veelal uit een soortenarme
voedselrijke vegetatie (o.a. Engels raaigras, Akkerdistel) en wordt plaatselijk begraasd door
schapen.
Buitendijk

Bet dijktraject Buitendijk he eft een lengte van ca. 4,8 km en loopt vanaf de Zuidwestdijk
langs de Louisapolder en Polder de Zuidpunt tot aan de Rijksweg A16. De dijk zelf bestaat
veelal uit een soortenarme voedselrijke vegetatie (o.a. Engels raaigras, Akkerdistel) en wordt
plaatselijk intensief begraasd door schapen en koeien.
Binnendijks van het dijktraject ligt een akkerbouwgebied, dat op sommige locaties wordt
doorsneden door voormalige kreken (killen). Ter hoogte van gemaal Prinsenheuvel grenst
het dijktraject aan een bosperceel met Essen. Op diverse plaatsen liggen binnendijks kleine
bunkers. Tevens is binnendijks een smalle soortenarme kwelsloot aanwezig.
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Afbeelding 3.6

I)e LVJisapolder.

Buitendijks liggen ten noorden van het gemaal Prinsenheuvel aanzienlijke opgeslibte platen.
Deze platen zijn dieht begroeid met rietruigtes en plaatselijk wilgenopslag. Op diverse
loeaties grenzen wilgenbosjes direct aan de dijk.
Afbeelding 3.7

Opgeslibte platen met dichte
rietruigtes en plaatselijk
wilgenopslag ten noorden van
gemaal Prinsenheuvel.

Ter hoogte van het gemaal Prinsenheuvel is een haventje aanwezig met steenglooiingen,
tevens is buitendijks een bunker aanwezig. Ten zuiden van het gemaal, aan het brede ZuidMaartensgat, zijn de buitendijkse oeverlanden smaller en lager. Deze oeverlanden bestaan
veelal uit (riet)ruigtes en plaatselijk slikkige gedeelten (zie Afbeelding 3.8).
Afbeelding 3.8

Slikkige gedeelten ten zuiden
van gemaal Prinsenheuvel.

De Spoorslootgriend, bij de Moerdijkbruggen, is hoog opgeslibt, sterk verruigd en bebost.
Aan de dijk tussen de Moerdijkbruggen zijn bredere oeverlanden aanwezig met rietruigten,
plaatselijk wilgenopslag en struwelen.
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3.2

I KVERSTERKINGEN

In de Projectnota/MER Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost zijn voor de drie
dijktrajecten altematieven uitgewerkt voor de dijkversterking . De Wantijdijk en de Zeedijk
zijn daarbij samengevoegd tot een dijktraject. Onderstaande tabel is een globale weergave
van de alternatieven en varianten per dijktraject. Voor meer informatie en toelichting wordt
verwezen naar de Projectnota/MER.
Dij ktraJect

Alternatlef 1

Alternatlef 2

Alternatieven

Buitenwaartse

WantijdijkJ Zeedijk

Vierkante
versterking

Varianten

Verticaal

Geen

WantijdijkJZeedijk

scherm bij

Alternatlef 3

Alternatlef 4

Alternatlef 5

asverschuiving

woningen
Alternatieven

Binnenwaartse

Vierkante

Buitenwaartse

Buitendijk
Varianten

asverschuiving

versterking

asverschuiving

Met

Met

Met

Buitendijk

constructief

constructief

constructief

scherm

scherm

scherm

Toelichting alternatieven:
• Vierkante versterking: bij een vierkante versterking worden er zowel binnendijks als
buitendijks bermen aangelegd

• Buitenwaartse asverschuiving: bij een buitenwaartse asverschuiving blijft de binnendijkse
teen van de dijk liggen op dezelfde plaats als in de huidige situatie en wordt er alleen aan
de buitenkant van de dijk grond aangebracht.
• Binnenwaartse asverschuiving: bij een binnenwaartse asverschuiving blijft de buitendijkse
teen van de dijk liggen op dezelfde plaats als in de huidige situatie en wordt er alleen aan
de binnenkant van de dijk grond aangebracht.
Toelichting varianten:
• Damwanden bij woningen: een damwand vervangt de binnendijkse (of buitendijkse) berm,
waardoor woningen behouden kunnen blijven.

• Constructief scherm: een constructief scherm beperkt de lengte van de berm die nodig is
om de dijk weer veilig te maken. Het ruimtebeslag op landbouw wordt hiermee
voorkomen.
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Methode
4.1

ALGEMEEN

Voor het natuuronderzoek ten behoeve van de dijkversterkingen zijn de volgende stappen
doodopen:
1. Afbakening onderzoeksgebieden

2. Afbakening relevante natuurwaarden
3. Gericht veldonderzoek
In onderstaande paragrafen worden deze stappen afzonderlijk beschreven.

4.2

STAP 1: AFBAKENING OND RZOEKSGEBIED

De onderzoeksgebieden voor de dijkversterkingen worden gevormd door de betreffende
dijktrajecten zelf en de worst-case bemvloedingsgebieden daaromheen. De worst-case
bemvloedingsgebieden zijn geformuleerd op basis van de oplossingsrichtingen uit de
startnotitie voor de dijkversterkingen met het grootste ruimtebeslag. De
bemvloedingsgebieden bestaan uit het maximale ruimtebeslag, met daarom heen een zone
meegenomen waarin verstoring kan plaatsvinden van verstoringgevoelige soorten of
soortgroepen.
RUIMTEBESLAG

Het uitgangspunt voor het maximale buitendijkse ruimtebeslag is gebaseerd op buitendijkse
ingrepen (ingraven kleidek) tot op 80 m van de buitenteen van de hUidige dijk. Het
uitgangspunt voor het maximale binnendijkse ruimtebeslag is gebaseerd op binnendijkse
ingrepen (aanleg steunberm) tot op 80 m van de binnenteen van de huidige dijk.
Uitzonderingen op deze regel is waar de Wantijdijk direct aan het Wantij ligt en waar
bebouwing aanwezig is.

VERSTORING

Voor verstoring (geluid, beweging) wordt rondom de betreffende dijktrajecten een zone van
300 m vanaf de teen aan weerszijden van het dijktraject gehanteerd. In zeer open gebieden
wordt een zone van 500 m gehanteerd. De betreffende gebieden dekken het gebied af
waarbinnen broedende vogels worst case verstoord kunnen worden (gebaseerd op
verstoringsafstanden [alertafstand broedende vogelsl uit Krijgsveld, 2008). Voor
pleisterende vogels wordt, aangezien de verstoringsafstanden (alertafstand foeragerende en
rustende vogels uit Krijgsveld, 2008) voor relevante soorten groter zijn dan bij broedende
vogels, naar een groter gebied gekeken; de omliggende polders in het geheel en de Dordtse
Biesbosch in het geheel.
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4.3

STAP 2: AFBAKENING RElEVANTE NAT URWAARDEN

Om in beeld te brengen welke beschermde soorten in het plangebied (kunnen) voorkomen,
heeft een afbakening van relevante natuurwaarden plaatsgevonden. Oeze bestond uit de
volgende onderdelen:
1. Bet beoordelen van de relevante beschermingskaders en de ligging van beschermde

natuurgebieden;
1. Bet doornemen van verspreidingsatlassen;

2. Een orienterend veldbezoek;
3. Een gericht literatuuronderzoek om aanvullende verspreidingsgegevens boven water te
krijgen;
4. Gesprekken met instanties met veel gebiedskennis (NWC advies, SBB regio zuid, LNV-

OLG).
Uit deze inventarisatie komt naar voren welke beschermde natuurwaarden bij welke
dijktrajecten relevant zijn, welke bestaande gegevens hierover voorhanden zijn, hoe actueel
en volledig deze gegevens zijn, en of gericht veldonderzoek noodzakelijk is om een volledig
en actueel beeld te krijgen van de relevante bescherrnde natuurwaarden.
In onderstaande tabel staat vermeld welke soortgroepen relevant zijn voor welke

dijktrajecten, welke informatie al voorhanden is uit bestaande literatuur, en hoe aan de
resterende informatie kan worden gekomen.
Tabel4.1
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Waar

HUld'g beeld

Methode

Soort(groep)

DIJktraject

Broedvogels

Wantijdijk,

Van broedvogels zijn van LSB-soorten (zeldzaam I kolonie-vogels)

Wantijdijk, Zeedijk,

Broedvogel-

Zeedijk,

voor enkele km-hokken bij de Zeedijk en Buitendijk actuele

Buitendijk: binnen- en

onderzoek, BMP

gegevens voorhanden. Gebiedsdekkende gegevens waarbij

buitendijks

methode .

Gegevens over pleisterende wintervogels (met instand-

Zeedijk: buitendijks (ten

N.v.t. Gegevens op

houdingsdoelstelling) zijn grotendeels aanwezig bij het NWC in

zuiden van Kop van 't land)

orde.

Dordrecht. Hiaten kunnen worden aangevuld op basis van gegevens

Bu~endij~ bu~endijks.

Buitendijk

veldonderzoek

inzichtelijk wordt gemaakt welke soorten met een instandhoudingsdoelstell ing (Natura 2000) of een vaste broed- en verblijfplaats
(Flora- en faunawet) voorkomen, zijn verouderd (periode 1998-2000).
Pleisterende

Zeedijk,

(winter)

Buitendijk

vogels

van Staatsbosbeheer.
Muizen -

Zeedijk,

In de buitendijkse oeverlanden van de Zee- en Buitendijk komt

Wate rs p its-

Buitendijk

mogelijk de Waterspitsmuis

v~~r.

In 1999 is de soort nabij de

Zee- en Buitendijk:

Vallenonderzoek met

buitendijks

behulp van lifetraps

Buitendijk aangetroffen, in 2000 is nabij de Kop van het land de

mu is

Waterspitsmuis vastgesteld . Van de soort zijn geen recente vangsten
bekend, hoewel de soort nog steeds in braakballen wordt
aangetroffen. Het belang van beide gebieden voor de soort is
onbekend.
Muizen -

Wantijdijk,

De Noordse woelmuis is in de periode 2000 - 2008 vastgesteld in

Wantij, Zee- en buitendijk:

Vallenonderzoek met

Noordse

Zeedijk,

diverse buitendijkse gebieden aan de Buitendijk, behalve bij de

buitendijks

behulp van lifetraps

woelmuis

Buitendijk

Spoorslootgriend en tussen de Moerdijkbruggen. Voorheen is de

Wantij, Zee- en buitendijk:

Check op bijburchten

500rt ook vastgesteld in de buitendijkse gebieden nabij de Zeedijk en
het Wantij . Recent zijn in deze twee gebieden geen Noordse
woelmuizen vastgesteld. Het belang van de twee gebieden voor de
500rt is onbekend.
Grond-

Bever

Regelmatig worden buitendijks bij aile dijktrajecten (vraat) sporen
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Soort(groep)

DlJktraJect

HUldlg beeld

Waar

Methode
veldonderzoek

gebonden

van Bevers aangetroffen. De buitendijkse oeverlanden herbergen

zoogdieren -

geen burchten, maar maken wei onderdeel uit van het leefgebied

andere veld-

Bever

van de soort. OnduideJijk is of er zgn . bijburchten in de oeverlanden

onderzoeken

buitendijks

meenemen tijdens

voorkomen.
Jachtgebied

Wantijdijk,

Aile dijkvakken herbergen naar verwachting jachtgebieden van

Wantij

Batdetector

en routes

Zeedijk,

algemene tot vrij algemene vleermuizen, waarbij mn . het meer

Bu~endijk: bu~endUks

onderzoek

vleermuizen

Buitendijk

besloten gebied en het open water van belang is. Uit de gebieden

Zeedijk: Lanen

zijn incidentele gegevens bekend. Daarnaast worden de bomenrijen
aan de Zeedijk mogelijk gebruikt als migratie-route voor
vleermuizen. Het belang van de jachtgebieden en de mogelijke route
is onbekend
Zomer- en

Zeedijk,

De bomen in de bomenrij aan de Zeedijk bevatten enkele holtes die

Buitendijk: gebouwen

Batdetector

paarverbJijf-

Buitendijk

in gebruik kunnen zijn als verblijfplaats . Ook kan de bebouwing aan

Zeedijk: lanen, gebouwen

onderzoek, eventueel

plaatsen

de Zee- en Buitendijk verbJijfplaatsen herbergen. In de gebieden zijn

vleermuizen

geen verblijfplaatsen van vleermuizen bekend, maar waarschijnlijk

inspecties m.b.v. een

ook niet voldoende onderzocht.

boomcamera

Winterver-

Buitendijk

blijfplaatsen
vleermuizen

aangevuld met

Van een bunker aan de Buitendijk is bekend dat er vleer-muizen in

Buitendijk bij gemaal

N.v.t. Gegevens op

overwinteren. Deze bunker wordt jaarlijks geteld (laatste telling

Prinsenheuvel

orde.

winter 2008-2009).

Amfibieen en

Wantijdijk,

In de dijkvakken worden op grond van habitatgeschiktheid en

reptielen

Zeedijk,

bekende verspreidingsgegevens geen zwaarder beschermde

Buitendijk

Aile wateren

N.v.t. gegevens op
orde.

amfibieen en reptielen verwacht. Wei worden algemene beschermde
amfibieen verwacht. Deze kunnen in de wateren rond aile
dijkvakken voorkomen.

Vissen

Wantijdijk,

Gegevens over vissen zijn gedeeltelijk aanwezig. Nabij de Zeedijk is

Wantijdijk: binnen- en

Bemonstering d.m.v.

Zeedijk,

in 2007 binnendijks visonderzoek uitgevoerd (NWC). Actuele

buitendijks

steeknet, electro-

Buitendijk

gegevens over het buitendijkse visbestand ontbreken. Bij Wantij- en

Zeedijk: buitendijks

vissen en/of

Buitendijk ontbreken tevens actuele gegevens over het binnendijkse

Buitendijk: binnen- en

broedzegen.

visbestand.

buitendijks

Platte

Wantijdijk,

Van de Platte schijfhoren is het voorkomen in de Biesbosch bekend.

Waterplantrijke water-

Eenmalige bemon-

schijfhoren

Zeedijk,

Op het Eiland van Dordrecht zijn enkele waarnemingen van de soort

gangen. M.n. langs Zeedijk

stering, waarbij ook

bekend uit de periode 1998 - 2002. Na 2002 is de soort niet

(buitendijks).

teruggevonden, maar ook niet voldoende onderzocht. De

(zeldzame) molusken is het

Buitendijk

V~~r

andere

aanwezigheid van de soort in watergangen van de dijkvakken kan

buitendijkse gebied bij de

niet worden uitgesloten.

Buitendijk interessant
Wantij, Buitendijk.

andere molusken
worden meegenomen

.Overige

Wantijdijk,

Van de wettelijk beschermde soorten zijn mn. de libellen interessant

ongewervel-

Zeedijk,

(Rivierrombout). Van deze soort zijn de plaatsen waar de soort aan

bezoeken meenemen,

den -libellen

Buitendijk

land kruipt bekend, maar waarbij niet specifiek naar de

met extra aandacht

sprinkhanen,

plangebieden is gekeken. V~~r overige ongewervelden (zeldzame

voor kansrijke locaties

bijen

soorten) is de zandstort aan de Buitendijk interessant. Hier zijn enkel

(zandstort).

Tijdens andere

indicatieve gegevens over bekend
Vaatplanten

Wantijdijk,

Beeld van aanwezige soorten op basis van incidentele

Wantij, Zeedijk: binnen- en

Kartering beschermde

Zeedijk,

waarnemingen en habitatgeschiktheid. Geen dekkend onderzoek

buitendijks, Buitendijk:

soorten, met aandacht

gedaan naar aanwezige beschermde vaatplanten, waardoor het

buitendijks

voor varens in

Luchtfoto-

Buitendijk

belang van de gebieden onduidelijk is.
Habitattypen

knotwilgen.

Wantijdijk,

Het voorkomen van de habitattypen H91 EO_A (zachthout ooibos) en

Wantij, Zee- en Buitendijk:

Zeedijk,

H6430 (voedselrijke zoomvormende ruigten) is gedeeltelijk bekend

buitendijks

Buitendijk

langs de Buitendijk. Het voorkomen van habitattypen langs het

interpretatie, met
verificatie in het veld

Wantij en de Zeedijk is onbekend en gebaseerd op
habitatgeschiktheid.
Mosssen -

Wantijdijk,

Op diverse locaties in de Biesbosch is de habitatsoort Tonghaarmuts

Wantij, Zee- en Buitendijk:

Kartering exemplaren

Tonghaar-

Zeedijk,

sinds 1989 aangetroffen. Of de soort in de wilgenbossen In de

Buitendijks

in wilgenbossen

muts

Buitendijk

plangebieden voorkomt, en zo ja, wat het belang van deze bossen is,
is onbekend.
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4.4

5T AP 3: GERICHT VElOON ERZOEK

Het gerichte veldonderzoek is grotendeels uitgevoerd door het NWC in Dordrecht, daarbij
waren de volgende ecologen betrokken: Sharon Boekhout, Hans Bruning, Jan de Bruijn,
Margot van Dongen, Alexandra Haan, Rob Haan, Reinier Jaquet, Renee Normann, Sander
Terlouw, Lieselotte Veen en Koen Woerdenbag.
Een deel van het gerichte veldonderzoek (habitattypen) is door medewerkers van Arcadis
uitgevoerd. Hierbij waren de volgende ecologen betrokken: Alex Tabak, Jasper Ohm en
Maarten Breedveld.
In onderstaand schema wordt per relevante soortgroep aangegeven waar, en in welke

periode welke onderzoeken zijn uitgevoerd. Vervolgens wordt per relevante soortgroep de
methode van het onderzoek toegelicht.
Tabel4.2
Verrichte veldonderzoeken en

Veldbezoeken

Soort(groep) / methode

DIJktraJect

Broedvogels

Wantijdijk, Zeedijk,

6 onderzoeken in EHS en N2000 gebied,

Buitendijk

waarvan 5 bezoeken in de zeer vroege morgen,

intensiteit.

en 1 nachtbezoek. Weidevogelgebieden zijn 5
kee r 's ochtends bezocht. Gebieden die geen

( .. ) suboptimale periode

onderdeel uitmaken van N2000 of EHS en waar
mogelijk vaste broed- en verbl ijfplaatsen
aanwezig zijn (aileen Flora- en faunawet
relevant) worden 2 keer bezocht, waarvan een
bezoek 's nachts plaats vindt
Grondgebonden zoogdieren,

Wantijdijk, Zeedijk,

In de maand oktober, 3 dagen pre-baiting, en

onderzoek lifetraps

Buitendijk

vervolgens in 3 dagen 4 controles.

Grondgebonden zoogdieren, check

Wantijdijk, Zeedijk,

Gedurende aile gerichte veldbezoeken

bijburchten Bever

Buitendijk

meegenomen .

Jachtgebieden & routes

Wantijdijk, Zeedijk,

3 avondbezoeken en 1ochtendbezoek naar

vleermuizen, batdetector

Buitend ijk

Zomerverblijfplaatsen vleermuizen,

potentiele routes / jachtgebieden in de peri ode
(april) mei tot en met augustus (september)

onderzoek
Zeedijk, Buitendijk

2 avondbezoeken en 1 ochtendbezoek naar
potentiele zomerverblijfplaatsen in de periode

batdetector onderzoek

(mei) juni en met juli (augustus)
Paarverblijfplaatsen vleermuizen,

Zeedijk, Buitendijk

2 avondbezoeken naar potentiele
paarverblijfplaatsen in de periode (augustus)

batdetector onderzoek

september en oktober
Vissen, bemonstering met behulp

Wantijdijk, Zeedijk,

1bemonstering in de periode april tot en met

van steeknet en broedzegen

Buitendijk

mei, en augustus tot en met september

Ongewervelden - Platte

Wantijdijk, Zeedijk,

Gedurende bemonstering van vissen

schijfhoren, overige molusken,

Buitendijk

meegenomen

(oktober)

bemonstering
Ongewervelden - Overige

Wantijdijk (Wantij),

Gedurende aile gerichte veldbezoeken

ongewervel-den (sprinkhanen,

Zeedijk, Buitendijk

meegenomen .

bij en,libellen)
Vaatplanten, kartering beschermde

Wantijdijk, Zeedijk,

1 bezoek in het (vroege) voorjaar tussen eind

soorten

Buitendijk

maart en eind mei, en 1 bezoek in de periode

Habitattypen, kartering

Wantijdijk, Zeedijk,

kwalificerende habitats

Buitendijk

habitattypenkaart"

Mosssen - Tonghaarmuts, kartering

Wantijdijk, Zeedijk,

1 bemonstering van mossenpollen in de maand

exemplaren

Buitendijk

juni

juni tot en met eind augustus.
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Broedvoge/s

Buitendijkse gebieden die onderdeel uitmaken van het Natura 2000-gebied en/ of
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn in totaa16 keer bezocht, waarbij soorten met een
instandhoudingsdoelstelling (Natura 200), doelsoorten (EHS) en/ of soorten met een vaste
broed- en verblijfplaats (Flora- en faunawet) worden gekarteerd. De bezoeken worden
afgelegd in de zeer vroege morgen, ook wordt minimaal een nachtbezoek uitgevoerd.
Gebieden die onderdeel uitmaken van het Natura 2000-gebied en/ of EHS die aIleen van
belang zijn voor weide- en akkervogels worden in totaal5 keer 's ochtends bezocht.
Gebieden die geen onderdeel uitmaken van Natura 2000 of EHS en waar mogelijk vaste
broed- en verblijfplaatsen aanwezig zijn (alleen Flora- en fauna wet relevant) zijn 2 keer
bezocht, waarvan een bezoek 's nachts plaats yond.
De inventarisatie en interpretatie van de gegevens werden uitgevoerd volgens de methode
van de uitgebreide territoriumkartering opgesteld door van Dijk (2004). Het
onderzoeksgebied werd opgedeeld in 9 telgebieden. AIle deelgebieden werden zo
vee I mogelijk tegelijkertijd door verschillende tellers doorlopen, maar door de
uitgestrektheid van het totale gebied, moest dit meestal in meerdere, opeenvolgende
telrondes gebeuren. Bij de interpretatie van de waarnemingen naar territoria is het gehele
gebied weer als een geheel beschouwd. Vooral bij soorten met grote fusieafstanden is dit
noodzakelijk. In voor kwartels kansrijke delen van het onderzoeksgebied werd gebruik
gemaakt van het imiteren van de roep van deze vogel.
De territoria zijn met een stip op de kaarten aangegeven. Als een territorium uit
meerdere waarnemingen (cluster) komt, is de stip gezet in het midden van het gevonden
cluster. De ochtendtellingen vonden plaats vanaf 1 april tot en met 30 mei 2009. De
nachtinventarisaties vonden plaats op 30 en 31 mei 2009 en zijn verder nog aangevuld met
waamemingen verkregen tijdens andere diSciplines.
Daamaast is een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van vogels met jaarrond
beschermde nesten, zoals roofvogels die gebruik maken van boomnesten (voor aIle
onderzochte so orten, zie tabe14.1). Het onderzoek is overdag afgelegd, met behulp van
verrekijkers. Gelet is op waamemingen van vogels en op sporen (o.a. nesten, braakballen,
veren, etc.).
Grondgebonden zoogdieren

Onderzoek in kansrijk habitat (buitendijks, in Natura 2000-gebied) met behulp van raaien
met inloopvallen (life-traps) waarbij het onderzoek wordt uitgevoerd conform de IBN-plus
methode. De inventarisatie is met behulp van inloopvallen van het merk Longworth
uitgevoerd. De vallen zijn paarsgewijs met een onderlinge afstand van 10 meter in een Hjn of
'raai' gezet. Per raai worden er 20 vallen gebruikt. Op deze wijze ontstaan er vanglijnen met
een totale lengte van 90 meter. Langs het traject Buitendijk waren dit tien raaien (waarvan
twee op het noordelijk deel van de Koekplaat) met in totaa1200 inloopvallen, langs traject
Wantijdijk drie raaien met in totaa160 inloopvallen en langs traject Zeedijk (bij de Kop van 't
Land) zes raaien met in totaal120 inloopvallen.
De eerste twee dagen is 'pre-baiting' toegepast om de vangkans in de dagen ema te
vergroten. Met deze methode worden de vallen niet op scherp gezet om de dieren te laten
wennen. De vallen werden gevuld met hooi, wortet appel, havermout en visvoer en zijn
gedurende drie dagen in totaal vier keer gecontroleerd (twee keer 's ochtends en twee keer
's avonds).
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Vleermuizen - jachtgebieden en routes - zomerverblijfplaatsen en kraamkolonies paarverblijfplaatsen

Alle deelgebieden zijn onderzocht op het belang als foerageergebied en vliegroute voor
vleermuizen. Bomen en gebouwen zijn beoordeeld op geschiktheid als
vleermuisverblijfplaats. Dit is gedaan op basis van kenmerken als aanwezigheid van holen
of spleten (bij bomen) en aanwezigheid van spouwmuren (bij gebouwen). Oaarnaast is
gekeken naar de aanwezigheid van vleermuizen, door gericht te zoeken naar sporen
(keutels, meststreep, afgebeten vlindervleugels) en door middel van batdetectoronderzoek.
Dit laatste is uitgevoerd conform het vleermuisprotocol van het NGB. Oit is's avonds rond
de uitvliegperiode en in de vroege ochtend gedaan, met behulp van batdetectors (type
MINI-3 en Pettersson D100). Er is, naast aantal en soort, onder meer gelet op het tijdstip van
de waarnemingen en waar de vleermuizen vandaan kwamen en op eventuele sociale
geluiden van vleermuizen uit een verblijfplaats. In totaal is er vier keer op vliegroutes en
jachtgebieden gemventariseerd op aIle trajecten (Wantijdijk, Zeedijk,
Buitendijk). Daarnaast is minimaal vijf keer gepost (waarvan tweemaal 's ochtends vroeg)
bij gebouwen en bomen om eventuele verblijfplaatsen in kaart te brengen.
Vissen - Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper, Bittervoorn, Rivierdonderpad

Voor inventarisatie van modderkruipers en andere beschermde vissoorten zijn alle binnenen buitendijks aanwezige watergangen in de betreffende gebieden (met uitzondering van
watergangen waarvan al gegevens bekend waren) met behulp van steeknetten (fijnmazige,
brede schepnetten) bemonsterd. Dit yond plaats in de periode april tot en met
september/oktober (m .u.v. juni-juli Lv.m. de Grote modderkruiper). Oaarnaast is met een 10
meter-zegen (kleine zegen) en een 100 meter-zegen (vleugels gestrekte maat 3 cm, zak
gestrekte maas 2cm) bemonsterd. Ongeveer om de 25 meter is elke geschikte watergang
afgevist door een grote haal met het net te maken, waarbij naast water en watervegetatie
ook een deel sediment werd meegeschept.
Hoewel arbitrair, is geselecteerd op zoveel mogelijk verschillende vishabitats; brede, smalle,
diepe, ondiepe delen, begroeide oevers, minder begroeide oevers, harde zandige oevers,
zachte slibrijke oevers, stenige bodems etc. In tabel4.2 zijn de locaties waar bemonsterd is
aangegeven ..
Als aanvulling is gebruik gemaakt van resultaten uit een eerder onderzoek in 2007/2008 en
van fuikvangsten uit het Zeehondengat (2009).
Ongewervelden - Platte schijfhoren en overige molusken

Tijdens het visonderzoek zijn met steeknetten in waterplantrijke wateren monsters van
schijfhorens verzameld. De monsters zijn daarna in het laboratorium uitgespoeld over
meerdere zeven met verschillende maaswijdtes. Determinatie is gedaan met behulp van
Gittenberger et al. (1998). De locaties van de monsters komen overeen met die van de
vismonsterlocaties (zie tabeI4.2) .
Overige ongewervelden

De inventarisatie van overige beschermde ongewervelden is gedaan tijdens het uitvoeren
van de andere inventarisaties. Voor de Rivierrombout zijn de oevervegetatie en zandige
oevers op geschikte plaatsen afgelopen, waarbij gezocht is naar larven, uitsluipende dieren
ofhuidjes.
Vaatplanten

Voor de inventarisatie van vaatplanten zijn per gebied minimaal twee veldbezoeken
afgelegd in de maanden mei tot en met junL Met de verzamelde informatie is vervolgens
een kartering van beschermde soorten uitgevoerd.
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Mossen - Tonghaarmuts
Inspedie van bomen in zachthoutooibos op pollenljcs Tonghaarmuts binnen het worst-case
beInvlocdingsgebicd van de dijkvcrsterking (buitend ijks, in Natura 2000-gebied). Voor de
inspcctie dienen honderden bomen Ie worden bekeken. He! voorjaar is de besle tijd om de
soort op te sporen, desoort heeft dan jonge sporenkapscls waa rdoor herkennen makkelijker
is. Omslrceks juni hcdt Tonghaarmuts ka rakteristieke, rijpc sporenka psels. In de zomer zijn
potentiele grociplaatsen in wilgenbossen vaak met brandnetels overwoekerd.
De inventarisalie naar de Tonghaarmuts heeft vooma melijk in juni plaatsgevonden. Er zijn
op locatics d ie kansrijk zijn voor de Tonghaarmuts Gonge wi lgcnbossen) pollen van
haarmutsen in het veld gedctermineerd of mccgcnomen. De verza mcldc planten z ijn
gedctermineerd met' behulp van een binoculBir op basis van Landwehr, 1966. Ook is gcbruik
gemaa kt van het Info rmatieblad Tonghaarmuts van de Bryologische en Lichenologische
Werkgroep (I3LWG).
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HOOFDSTUK

I

Referentiesituatie
5.1

ALGEMEEN

In onderstaande paragrafen wordt de referentiesituatie voor de verschillende aspecten van
het thema natuur beschreven. Bij de beschrijving is onderscheid gemaakt in de volgende
aspecten:
• Beschermde natuurgebieden: Natura 2000-gebieden, waarbij wordt ingegaan op de
relevante Natura 2000-gebieden, waarvoor de Natuurbeschermingswet 1998 het
beschermingskader is.
• Beschermde natuurgebieden: EHS en SES, waarbij wordt ingegaan op gebieden en
verbindingszones die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en
de Stedelijke Ecologische Structuur (SES).
• Beschermde soorten: Flora- en faunawet, waarbij wordt ingegaan op de
soortbescherming.

5.2

AUTONOME ONTWIKKELINGEN

Bij het thema natuur is bij de beschrijving van de referentiesituatie voor deze drie aspecten
uitgegaan van de volgende autonome ontwikkelingen:
• Besluit Beheer Haringvlietsluizen, uitvoering van het Kierbesluit per december 2010.
Daarbij is voor het thema natuur de invloed op de migrerende vissen (zoals Zalm) van
belang, die nu door de Haringvlietsluizen van zee naar de Biesbosch (en verder) kunnen
trekken en andersom. Het Kierbesluit heeft in de Biesbosch een positief effect op de
intrek van vrijwel alle migrerende vissen, dus ook de soorten Zeeprik, Rivierprik, Fint,
Elft en Zalm (Projectorganisatie realisatie de Kier, 2004).
• De realisatie van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch. In dit kader vinden de volgende
natuurontwikkelingsprojecten plaats nabij de dijktrajecten (Gemeente Dordrecht, 2008):
- in de Alloijzen- of Bovenpolder en het Vorderde nabij Zeedijk wordt binnendijkse
natuur gerealiseerd (binnendijks weidemoeras en rietmoeras);
- in de Noord-Bovenpolder nabij de Wantijdijk wordt buitendijkse natuur gerealiseerd
(getijdennatuur; klei-oermoeras);
- in Louisapolder nabij de Buitendijk wordt aan de voormalige kreken binnendijkse
natuur gerealiseerd (binnendijks weidemoeras en rietmoeras), in het uiterste oosten
van de polder worden daarnaast enkele percelen als binnendijkse natuur ingericht.
• Deze natuurontwikkelingsprojecten leiden tot natuurwaarden die zijn verbonden aan
moerasnatuur en open water en tot grotere leefgebieden nabij de dijkvakken. Daarnaast
dragen de ontwikkelingen bij aan de uitwisselingsmogelijkheden tussen de verschillende
onderdelen van de Biesbosch. In de huidige situatie vormen de Zeedijk en een gedeelte
van de Buitendijk een grens tussen het binnendijkse agrarische gebied en het buitendijkse
natuurgebied en vormt de Wantijdijk een doorsnijding van het agrarische gebied. In de
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toekomstige situatie zijn de Wantijdijk en Zeedijk VOor een aanzienlijk gedeeJte omsioten
door (natte)naruurgebieden, en vormen zij een scheicling tussen binnen- en buitendijkse
natuUT.
• Buitendijks zijn de oeverlanden, met enkele uitzonderingen lang de Buitendijk, in het
verleden relabef hoog opgeslibd. Hierdoor staan zij in de huidige situatie TIiet onder
invloed van getijde dynamiek. Tevens worden d.eze oeverlanden niet of nauwelijks
begraasd. Als gevolg van het ontbreken van dynamiek e.n de voedselrijke situatie zullen
de oeverlanden zich, bij het uitblijven van beheersingrepen, ontwikkelen ricltting
zachthoutooibossen met een dichte ondergroei. Deze bossen zijn in mindere mate
geschiktvoor moerasvogels, maar word n in toenemende mate geschikt voor spechten,
roofvogel met verblijfplaatsen in bomen en kenmerkende soorten als de Wielewaal.
Daamaast kunnen de bossen in toenemende mate verblijfplaatsen voor boombewonende
vleermuizen gaan herbergen. Een zelfde ontwikkeling geldl' ook voor binnendijkse
bossen of bomen op de binne.nteen van de dijk. aarmate deze ouder worden en i.n
stamdiameter toenemen, kunnen zij van. groter belang zijn als verblijfplaats voor
specltten, rooivogels en boombe.wonende vleermuizen

5.3

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN: NATURA 2000

Het Natura 2000-gebied Biesbosch is in 1996 aangerneld. als Habitatri.chtIijngebied en
aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Momenteelloopt op basis van atuurbeschermingswet 1998 de aanwijzing ais Natura 2000-gebied. In dit kader is in oktober 2009 een ontwerp
aanwijzingsbe luit gepubliceerd (Minlsterie van LNV, 2009). In onder taande beschrijving
van de referentiesituatie is u itgegaan van de lHD's op grond van het ontwerp aanwijzingsbesJuit. a het verwerken van inspraakreacties wordt naar verwachting in de eerste heUt
van 2010 een definitief aanwijzingsbesluit gepubliceerd. De ligging van de dijkvakken ten
opzichte van het Natura 2000-gebied Biesbosch is weergegeven in AfbeeJding 5.9.
Afbeelding 5.9

Natura 2000-gebied Biesbosch
(geel gearceerd) met links
Wantijdijk en Zeedijk en rechts
de Buitendijk.

De d.rie dijkvakken Jiggen in en/of nabij het Natura 2000 gebied Biesbosch. Bet dijkvak
'Wantijdijk' grenst voor een zeer klein deel (enkele meters) aan de buitendijkse oeverlanden
van het Wannj die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied.
Van het diJkvak 'Zeedijk' ligt het noordelijke deel, (ten Morden van de proviociale weg) op
enkele honderden meters afstand van het Natura 2000-gebied. De Noord-Bovcnpolder ligt
hierhij tussen de Zeedijk en het atura 2000-gebied. Het zuidelijke decl van het dijkvak
grenst direct aan het Natura 2000-gebied Biesbosch. De b grenzing van het gebied is op de
kruin van de dijk gelegd.
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Het dijkvak 'Buitendijk' grenst in zijn geheel aan het Natura 2000-gebied de Biesbosch.
Daarbij ligt de begrenzing ten noorden van het gemaal Prinsenheuvel op de buitenteen van
de Buitendijk. Ten zuiden van het gemaalligt de begrenzing van het Natura 2000-gebied op
de kruin van de dijk.

5.3.1

IHD'S NATURA 2000-GEBIED BIESBOSCH

Voor het Natura 2000 gebied de Biesbosch zijn in het ontwerp aanwijzingsbesluit (Ministerie
van LNV, oktober 2009) voor habitattypen en soorten instandhoudingsdoelen geformuleerd.
De soorten kunnen worden onderverdeeld in instandhoudingsdoelen op grond van de
Habitatrichtlijn (habitatrichtlijnsoorten) en instandhoudingsdoelen op grond van de
Vogelrichtlijn (vogelrichtlijnsoorten). De vogelrichtlijnsoorten kunnen nog worden
onderverdeeld in broedvogels en niet-broedvogels (pleisterende vogels). In Tabe15.3 zijn de
habitattypen met een instandhoudingsdoelstelling weergegeven, in Tabe15.4 de
habitatsoorten en in Tabe15.5 de vogelsoorten. Voor een gedetailleerde beschrijving van de
instandhoudingsdoelen verwijzen wij naar de website van synbiosys'.
Tabel5.3
Habitattypen in het Natura
2000-gebied de Biesbosch
waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt

H6430 B

Op basis van ontwerp

Ruigten en zomen (harig

U

B

++

B

v

+

U

B

++

B

v

++

U

v

+

wil

aanwijzingsbesluit Natura
H6510 A

2000-gebied Biesbosch,
Ministerie van LNV 2009.

H6510 B

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

H91 EO A

* Vochtige alluviale bossen
(zachthoutooibossen)

H91 EO B

* Vochtige alluviale bossen

Legenda:
•
•

Doelstelling oppervlakte / kwaliteit: Behoud, Uitbreiding, Verbetering
Landelijke Staat van Instandhouding (SVI) : -- zeer ongunstig, - matig ongunstig, + gunstig, ++
zeer gunstig

•

Bijdrage van Natura 2000-gebied aan landelijke doelstelling: ++ zeer groot, + groot.

• * Prioritair habitattype
Tabel5.4
Habitattsoorten in het Natura
2000-gebied de Biesbosch
waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt.

J

Leefgebied

Populatle

SVI

Code

Omschrljvlng

Hl095

Zeeprik

B

U

-

++

Hl099

Rivierprik

B

U

++

Hll02

Elft

B

U

Hll03

Fint

B

U

Hll06

Zalm

B

U

Hl134

Bittervoorn

B

B

----

Hl145

Grote modderkruiper

B

B

-

(landel ij k)

Bijdrage N2000-gcbied

++
++
++
+
+

http://www..synbios).s.alle rril.nllnnlurn2000/ documMIM/ gebied n/ 112/ n2kI12 \Vb hrvr biesbosch.pdf
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Code

Omschrijvlng

Leefgebled

Populatle

SVI
(Idndelijk)

BlJdrage N2000-gebied

H1149

Kleine modderkruiper

B

B

+

+

Hl163

Rivierdonderpad

B

B

-

-

H1318

Meervleermuis

B

B

-

-

H1337

Bever

B

B

-

++

B

B

--

++

U (omvang),
V (kwaliteit)

U

-

++

H1340

* Noordse woelmuis

H1387

Tonghaarmuts

Legenda habitatsoorten:
•
•

Doelstelling leefgebied I populatie: Behoud, Uitbreiding, Verbetering
Landelijke Staat van Instandhouding (SVI): -- zeer ongunstig, - matig ongunstig, + gunstig, ++
zeer gunstig

•

Bijdrage van Natura 2000-gebied aan landelijke doelstelling: ++ zeer groot, + groot.

• * Prioritaire soort.
TabelS.S

Vogelsoorten in het Natura
2000-gebied de Biesbosch
waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt
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Legenda vogels:
• Doelstell ing leefgebied I populatie: Behoud, Uitbreiding, Verbetering
• Landelijke Staat van Instandhouding (5VI): -- zeer ongunstig, - matig ongunstig, + gunstig, ++
zeer gunstig
• Bijdrage van Natura 2000-gebied aan landelijke doelstelling: ++ zeer groot, + groot.
• 5 = slaapfunctie; de aantallen die hierbij worden genoemd zijn seizoensmaxima.
Onder de kolommen 'leefgebied' en 'populatie' wordt vermeld of voor de soort een
behouds- of uitbreidingsopgave is geformuleerd voor de omvang en kwaliteit van het
leefgebied. De kolom trend geeft op basis van gegevens van het SO VON weer wat de trend
van de vogelsoort in het Natura 2000 gebied is in de periode 2002-2006 (bron: SOVON,
2008). De kolommen 'svr' en bijdrage 'N2000-gebied aan SvI' geven weer wat de landelijke
staat van instandhouding (SvI) is en wat de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan deze
SvI is. De kolom 'doelaantallen' is afkomstig uit het ontwerp aanwijzingbesluit en geeft per
IHD weer naar welk aantaIsmatig doe1 gestreefd dient te worden. De kolom 'gemiddelde
aantallen gebied' is gebaseerd op seizoensgemiddelden voor de periode 99/00 - 03/04.

5.3.2

IHD'S NABIJ WANTIJDIJK

De Wantijdijk raakt bij km 5,3 aan het Natura 2000-gebied Biesbosch. De dijk zelf maakt
geen onderdeel uit van het Natura 2000-gebied. Het grootste deel van de dijk ligt op enkele
honderden meters afstand van de Biesbosch (zie Afbeelding 5.9, links). In Tabel5.6 is het
overzicht van de soorten en habitattypen met een IHD nabij de Wantijdijk weergegeven.
Tabel5.6

Nabij de Wantijdijk aanwezige
soorten en habitaUypen met
een IHD.

Deelge bled

Habltatsoort

Habltattypen

8roedvoge ls

N let· broedvogels

Wantij

Zeeprik, Elft, Fint, Zalm.

Geen

Blauwborst,

Geen

Oeverlanden

Bever (Ieefgebied)

Vochtige alluvia Ie

Geen

Meervleermuis Uachtgebied)

Rietzanger
Geen

bossen, su btype A

Habitatsoorten

Het Wantij, dat onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Biesbosch, herbergt in de
huidige situatie incidenteel migrerende vissen met een IHD voor het Natura 2000-gebied
Biesbosch. Met de realisatie van het Kierbesluit kunnen deze vis sen in de toekomst
frequenter in het Wantij worden aangetroffen. Het gaat hier om doortrekgebied voor
trekvissen als Zalm, Zeeprik, Fint en Elft (op basis van verspreidingsgegevens uit RIVO,
2005).
Het Wantij maakt waarschijnlijk onderdeel uit van het jachtgebied van de Meervleermuis;
tijdens gericht vleermuizenonderzoek in 2009 is de soort niet met zekerheid vastgesteld
(NWC, 2010). Aan de overzijde van het Wantij is een Beverburcht aanwezig (zie Afbeelding
5.10). De oeverIanden aan de Wantijdijk maken onderdeel uit van het leefgebied van de
Bever.

1074595071 A

ARCADIS

133

NATUURONDERZOEJ

Afbeelding 5.10
/

De ligging van de
Beverburchten nabij de
Wantijdijk en de Zeedijk in het
Natura 2000-gebied Biesbosch .

/

Lag.nda
•
•
_

ActJeve burcht. hoi. leger
Waamemil¥Jef1
Huidlg dijktnlce

[2]

Natura 2000 gebled

Ver,preldlng Bever
W8ntijdijklzeedijll

~ ARCADIS

In het verleden zijn in de nabije omgeving Noordse woelmuizen vastgesteld (zie ook

paragraaf 5.5.2). Vanwege het zeer geringe oppervlak van het voorland en het feit dat er in
het vallenonderzoek uit 2009 (NWC, 2010) geen waamemingen van de soort gedaan zijn,
wordt er van uitgegaan dat het voorland niet van belang is als leefgebied van de soort.
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I

Habitattypen

De Wantijdijk grenst voor een zeer beperkt gedeelte aan het amra 2000-gebied Biesbosch
(enkele meters). Het buitendijkse voorland dat onderdcel uitmaakt van het Natura 2000gebied herbergt ee.n zeer beperkte oppervlakte (enkele are) van het habitattype Vochtige
alluviale bossen (subtype A, zachthoutooibossen) (zie Afbeelding 5.11).
Afbeelding 5.11
Vastgestelde habitallypen nabij

de Wantijdijk

tiabhdn>enk.urt
.......IMf<I_oj. ..
eland Yiln Dotdr . du Cosl
_

--

·· .... tr ...
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Broedvogels

Bet voorland van de Wantijdijk maakt onderdeel uit van het broedgebied van twee
broedparen van de Blauwborst. Daarnaast zijn op grotere afstand van de Wantijdijk (buiten
de verstoringsafstand van het dijktraject) drie broedparen aanwezig van de Rietzanger (zie
Afbeelding 5.12).
Afbeelding 5.12

Broedparen van vogels met een
IHD nabij de Wantijdijk en de
Zeedijk in het broedseizoen
2009.

Broedparen

•

Blauwborst

o

IJsvogei

•
_

RJetzanger
Huilig diJldrac~

Verspreiding van broedvogel9
meteen IHD
WantlJdJklzeedlJk

'1 ARCADIS

D Natura 2000 gebied

Niet-broedvogels

De oeverlanden zijn gezien de grootte en het aanwezige habitat niet van belang voor nietbroedvogels.
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5.3.3

IHD'S NABIJ ZEEDIJK

Oe Zeedijk grenst van km 7,8 tot 8,6 aan het Natura 2000-gebied "Biesbosch" (zie
Afbeelding 5.9, links). Het buitendijkse gedeelte van de Zeedijk ten zuiden van de Kop van
't Land maakt in zijn geheel onderdeel uit van het Natura 2000-gebied. Dit buitendijkse
gedeelte (zie Afbeelding 5.13) kan worden onderverdeeld in twee onderscheidende
gedeelten. Een noordelijk deel dat sterk verruigd is en begroeid met rietruigte en opslag van
Essen (groen), en een zuidelijk gedeeJte (oranje) dat wordt begraasd.
Afbeelding 5.13

De ligging van de Zeedijk (rode
lijn) ten opzichte van het
Natura 2000-gebied Biesbosch
(gele arcering), waarbij in
groen rietruigte met Essen is
weergegeven en in oranje het
begraasde gebied .

In tabel5.6 is het overzicht van de soorten en habitattypen met een rHO nabij de Zeedijk

weergegeven.
Tabel5.7

Nabij de Zeedijk aanwezige
soorten en habitattypen met
een IHD.

Deelgebled

Habitatsoort

Habitattypen

Broedvogels

Niet-broedvogels

Opslag van

Bever, *Noordse

Geen

Blauwborst

Geen

Essen

woe lmuis

Begraasd

Kleine modderkruiper

Geen

Geen

Aalscholver, Brandgans, (Fuut),

gebied

Grauwe gans, (Grote zaagbek),
Grutto, (Koigans), Krakeend,

* prioritaire soort / habitattype

Kuifeend, (Lepelaar),

(,,) incidenteel aanwezig

Meerkoet, (Pijlstaart),
(Slobeend), Smient, Wilde
eend, Wintertaling
Nieuwe

Zeeprik, Rivierprik Elft,

Merwede

Fint, Zalm

Geen

Geen

Geen

Habitatsoorten
In het gebied met opslag van Essen en rietruigte (groen) maakt onderdeel uit van het

leefgebied van de Noordse woelmuis (zie Afbeelding 5.14) en Bever (zie Afbeelding 5.10).
Van de Noordse woelmuis zijn in het vallenonderzoek uit 2009 (NWC, 2010) slechts enkele
dieren gevangen. Naar verwachting maakt het voorland onderdeel uit van een groter
verspreidingsgebied van de soort, maar is het geen kemgebied van de populatie.
Van de Bever zijn geen burch ten, holen of legers aanwezig in het onderzoekgebied, wei
maakt het voorland onder dee I uit van het leefgebied van de soort. Tijdens het onderzoek uit
2009 (NWC, 2010) is bij de Ottersluis een zkhtwaameming van de soort gedaan.
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Afbeelding 5.14

Ligging waarnemingen
Noordse woelmuis in relatie tot
het Natura 2000-gebied
Biesbosch.

Legenda

Varspreldlng
Noordl. woelmula

VerlPl'lldlng Noordse Woelmula
• Vangsten
• LocatIes raalen InIoopvallen
_ Huldlg dlJklraC'
CJ Natura 2000 gebled

. AHCADIS
N
)

\

0

"

\10

Daarnaast maakt de buitendijkse watergang ten zuiden van de Zeedijk onderdeel uit van
het leefgebied van de Kleine modderkruiper (zie Afbeelding 5.15).
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Afbeelding 5.15
Leefgebied van de Kleine
modderkruiper nabij de Zeedijk
in het Natura 2000-gebied

•

Biesbosch .

Legenda

VlfSpreldlng
Klllne MOCIdetkrulper

Kleine modderkrulper
•

VOhgst.n

•

aemon.lerda loc:aU.,

_

Huldlg d~k!race

o

Natura 2000 gebled

Wantijdljkfzeedijk

II ARCADIS
;

0

15

l!oO

m...r

Ondanks gericht vleermuisonderzoek in 2009 (NWC, 2010) zijn nabij het dijktraject geen
Meervleermuizen aangetroffen.
In de Nieuwe Merwede, die onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Biesbosch,

komen in de huidige situatie incidenteel migrerende vissen voor met een IHD voor het
Natura 2000-gebied Biesbosch. Met de realisatie van het Kierbesluit kunnen deze vissen in
de toekomst frequenter in de Nieuwe Merwede worden aangetroffen.
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Habitattypen

Er zijn in het onderzoeksgebied aan de Zeedijk geen kwalificerende habitattypen aanwezig
(zie Afbeelding 5.16). De oevers van de Merwede, op enige afstand van de Zeedijk, worden
aangemerkt als het kwalificerende habitat type Slikkige rivieroevers.
Afbeelding 5.16
In het onderzoeksgebied nabij
de Zeedijk zijn geen
kwalificerende habitattypen
aanwezig .

Hllbltdypenkaan

I.agond.

-~""-<ijk
O" ...... _ _

a~

C n.lunerongebod

diIIlc¥ff'Stl'NnOlPt6f. ct
!bnd yan Doni, .chl 0.",

--

-,""u"

i',

Q

1:".

1'1

-

,eo

Broedvogels

Het voorland bij de Zeedijk met opslag van Essen maakte in het voorjaar van 2009
onderdeel uit van het broedgebied van twee broedparen van de Blauwborst. Als gevolg van
recente rooiwerkzaamheden is de verwachting dat de broedterritoria van deze soort ter
plaatse verloren zijn gegaan. Daamaast is op grotere afstand van de Zeedijk bij de Ottersluis
een broedterritorium aanwezig van de IJsvogel (zie Afbeelding 5.12).

Niet broedvogels

Het begraasde gebied "uiterwaard Zeedijk" (zie Afbeelding 5.13, geel gearceerd) is van
belang als rust- en foerageergebied voar de voar de volgende pleisterende soorten met een
IHD; Aalscholver, Brandgans, Grauwe gans, Grutto, Krakeend, Kuifeend, Meerkoet, Srnient,
Wilde eend, Wintertaling. Tevens worden in het gebied incidenteel de volgende soorten in
kleine aantallen aangetroffen: Fuut, Grote zaagbek, Kolgans, Lepelaar, Pijlstaart en
Slobeend.
In Tabe15.8 is per niet-broedvogel weergegeven welke maximum aantal pleisterende vogels

is aangetroffen in het telgebied. Het maximum aantal aangetroffen vogels heeft betrekking
op de seizoenen 2004/2005 tot en met 2008/ 2009 (NWC, 2010A).
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Tabel5.8
Maximale aanta"en
pleisterende vogels nabij de

Pleisterende vogels

Telgebied

Aalscholver

Uiterwaard Zeedijk

Maximum
19

Brandgans

Uiterwaard Zeedijk

53

Fuut

Uiterwaard Zeedijk

2

Zeedijk in de seizoenen

Grauwe gans

Uiterwaard Zeedijk

318

2005/2005 tot en met

Grote zaagbek

Uiterwaard Zeedijk

2

2008/2009 .

Grutto

Uiterwaard Zeedijk

56

Kolgans

Uiterwaard Zeedijk

5

Krakeend

Uiterwaard Zeedijk

200

Kuifeend

Uiterwaard Zeedijk

18

Lepelaar

Uiterwaard Zeedijk

5

Bron gegevens: NWC. 201 OA

Meerkoet

Uiterwaard Zeedijk

130

Pijlstaart

U iterwaard Zeed ijk

7

Siobeend

Uiterwaard Zeed ijk

1

Smient

Uiterwaard Zeedijk

520

Wilde eend

Uiterwaard Zeedijk

171

Wintertaling

Uiterwaard Zeedijk

120

Ais gevolg van de binnendijkse natuurontwikkeling in het kader van het plan de Nieuwe
Dordtse Biesbosch is het waarschijnlijk dat pleisterende wintervogels en broedvogels met
een IHD voor het Natura 2000-gebied Biesbosch tevens van het binnendijkse gebied gebruik
gaan maken als foerageer- en/ of rustgebied. Het gaat hier om de volgende soorten en
soortgroepen: eenden, ganzen, Porseleinhoen, Snor, Blauwborst, Aalscholver, IJsvogel en
mogelijk Roerdomp (Tauw, 2007).

5.3.4

IHD'S NABIJ BUITENDIJK

De Buitendijk grenst in zijn geheel aan het Natura 2000-gebied de "Biesbosch" zie
Afbeelding 5.13, rechts). Het buitendijkse gebied dat onderdeel uitmaakt van het Natura
2000-gebied Biesbosch herbergt soorten en habitattypen met een IHD.
De soorten en habitattypen met een IHD in het buitendijkse gebied dat onderdeel uitmaakt
van het Natura 2000-gebied Biesbosch zijn weergegeven in Tabe15.9.
Tabel5.9
Nabij de Buitendijk aanwezige

Deelgebled

Habitatsoort

Hab,tattypen

Broedvogels

Nlet-broedvogels

Oever-

Bever, * Noordse

*Vochtige alluviale

Bruine kiekendief,

Aalscholver, Fuut,

landen

woelmuis

soorten en habitattypen met
een IHD.

Rietzanger,

Grauwe gans,

Blauwborst, IJsvogel

Krakeend, Kuifeend,

en zomen (subtype B

*prioritaire soort 1 habitattype
(..) incidenteel aanwezig.

bossen (zachthoutooibossen), Ruigten

Zuid-

(Rivierprik), Bittervoorn,

Maartens-

Rivierdonderpad, Meer-

gat

vleermuis Uachtgebied),

Meerkoet,

Harig wilgenroosje),

(Slobeend), Smient,

Slikkige rivieroevers

Tafeleend, Wilde

-

-

eend, Wintertaling.

Bever (leefgebied)

Habitatsoorten

De buitendijkse oeverlanden zijn van belang als leefgebied van de Noordse woelmuis. De
soart is tijdens het vallenonderzoek gevangen ten noordoosten van gemaal Prinsenheuvel
op de Janusplaat en op de Koekplaat (zie Afbeelding 5.17).
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Afbeelding 5.17
Ligging vangsten Noordse
woelmuis in relatie tot het
Natura 2000-gebied Biesbosch

Bron gegevens; NWC, 2010.

Legenda

Venspreldlng

Noonlle Woelrnui.

Noord.. Wo. lmul•
•
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L.cQoU" fIIoltn

BUlendlJk

"'oop alltn

-

Huldlg dlpct/1Sd

ILJ

~Iatur.. 2000 gtbltd

A•
Daamaast maakt het bUitendijkse gebied onderdeel uit van het leefgebied van de Bever. Bij
de Spoorslootgriend en Tussen de Bruggen zijn op aanzienlijke afstand van het dijktraject
twee burchten van de soort aanwezig (zie Afbeelding 5.18).
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Afbeelding 5.18

Ugging waarnemingen van de
Bever in relatie tot het Natura
2000-gebied Biesbosch .

Bran gegevens: NWC, 2010.

Legenda
•

•

Verlipreiding Bever

AdleY_ burcht. hal. llger

Wumlmlngen

-

HIIhlg dlJldra.,.

D

Nalura 2000 gablad

BultendlJk

~
. . ,.. ARCADIS
.._
..,.t_"'~"""

j
Het open water in het Natura 2000-gebied maakt onderdeel uit van het leefgebied van de
volgende kwalificerende vissoorten: Bittervoorn en Rivierdonderpad (zie Afbeelding 5.19).
De Rivierprik is ondanks gericht onderzoek in 2009 niet aangetroffen. Het open water in het
plangebied is naar verwachting niet of zeer beperkt van belang voor deze soort.
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Afbeelding 5.19

Ligging vangsten vissen met
een IHD voar het Natura 2000gebied Biesbosch,

Bron gegevens: NWC. 2010.

Ver.preldlng vlnen
•
•

Bnl!llVOOfn
Rlvle(dooderpDd

-
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-
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No",",2000g.lll«ld

CJ

meteen IHD
Bultendljk

Ret Zuid-Maartensgat is van belang als jachtgebied voor de Meervleermuis. De soort is
voornamelijk jagend in het najaar vastgesteld. Zie voor de waarnemingen uit 2009.
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Afbeelding 5.20

Ligging waarnemingen
Meervleermuis in het Natura
2000-gebied Biesbosch.
Bron gegevens: NWC, 2010.
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De kwalificerende soort Tonghaarmuts (een mos genoemd op de bijlagen van de
Habitatrichtlijn) is ondanks gericht onderzoek niet vastgesteld op de voorlanden van de
Buitendijk (NWC, 2010). De aanwezigheid van de soort in het onderzoeksgebied kan
worden uitgesloten.
Habitattypen

De buitendijkse wilgenbossen kwalificeren zich op enkele locaties als het habitattype
Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen, subtype A), daarnaast kwalificeren delen
van de buitendijkse rietgorzen zich als het habitattype Ruigten en zomen (subtype B Harig
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wilgenroosje). Op de smalle buitendijkse oeverlanden waar erosie en sedimentatie optreedt,
is het habitattype Slikkige rivieroevers aanwezig (zie Afbeelding 5.21 en Afbeelding 5.22).
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Afbeelding 5.21

I

\

Ligging kwalificerende
habitattypen in het noordelijke
deel van het onderzoeksgebied
bij de Buitendijk.

• Wca"schijMjk Ruigten8'l mmen (H64XLB HangwiJgenroosje)
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Afbeelding 5.22
Ligging kwalificerende
habitattypen in het zuidelijke
deel van het onderzoeksgebied
bij de Buitendijk.

J..gend3

• Slildage RVJeroe..ers (H3270)
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Broedvoge/s
De buitendijkse gebieden bij de Elzen en ter hoogte van de Spoorslootgriend zijn van belang
als broedgebied voor de volgende kwalificerende broedvogels: Blauwborst, IJsvogel, Bruine
kiekendief en Rietzanger. In Tabel5.10 is per soort een overzicht weergegeven van het

aantal broedparen nabij het dijktraject in het broedseizoen 2009 (NWC, 2010). Afbeelding
5.23 geeft de ligging van de broedterritoria aan ten opzichte van de Buitendijk.
Tabe15.10
Aantal broedparen van
broedvogels met een IHD in
het onderzoeksgebied van de

code

Soort

AOS1

Bruine kiekendief

A229

IJsvogel

A272

Blauwborst

20

A295

Rietzanger

10

Aantal broed pa ren

2
1

Buitendijk.
Afbeelding 5.23
Locaties broedparen
broedvogels met een IHD voor
het Natura 2000-gebied
Biesbosch nabij de Buitendijk in
broedseizoen 2009.

Verlpreldlng broedvogelt
IIn>tdpa... "
•

Blauwborsl

•

o
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•
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Niet-broedvogels
De gebieden nabij de Zeedijk zijn daamaast van belang voor pleisterende niet-broedvogels.
Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen gebieden die onderdeel uitmaken van het
Natura 2000-gebied (Tussen de Bruggen, Zeehondengat) en gebieden die aan het Natura
2000-gebied grenzen (Polder de Zuidpunt, Louisa- en Cannemanspolder). Om in beeld te
brengen welke relaties er zijn tussen de pleisterende vogels met een IHD en het om het
Natura 2000-gebied liggende landbouwgebied worden tevens de polders nabij het
dijktraject besproken.
Het Natura 2000-gebied nabij de Buitendijk is van belang voor de volgende pleisterende
vogels met een IHD: Aalscholver, Fuut, Grauwe gans, Krakeend, Kuifeend, Meerkoet,
Smient, Tafeleend, Wilde eend enWintertaling. Tevens wordt de Slobeend hier incidenteel
waargenomen.
Het omliggende landbouwgebied is vooral van belang voar overwinterende ganzen
(Grauwe gans, Koigans) en eenden (Krakeend, Smient, Wilde eend, Wintertaling) en
Meerkoet. Incidenteel worden hier de Grote zaagbek, Grote zilverreiger, Kleine zwaan,
Lepelaar en Visarend aangetroffen.
In TabeI5.11 is per niet-broedvogel weergegeven welke maximum aantal pleisterende
vogels is aangetroffen in welk telgebied. Het maximum aantal aangetroffen vogels heeft
betrekking op de seizoenen 2004/2005 tot en met 2008/2009 (NWC, 2010A).
Tabe15.11
Maximale aantallen

Pleisterende vogels
Aalscholver

pleisterende vogels nabij de
Buitendijk in de seizoenen
2005/2005 tot en met

Fuut
Grauwe gans

200812009.
Bron gegevens: NWC, 2010A

Grote zaagbek
Grote zilverreiger
Kleine zwaan
Koigans
Krakeend

Kuifeend

Lepelaar
Meerkoet

Siobeend
Smient
Tafeleend
Visarend
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Telgebled
Tussen de Bruggen
Polder de Zuidpunt
Louisa- en Canneman~older
Tussen de Bruggen
Tussen de Bruggen
Polder de Zuidpunt
Louisa- en Cannemanspold.er
Louisa- en Cannemanspolder
Polder de Zuidpunt
Louisa- en Cannemanspolder
Polder de Zuidpunt
Polder de Zuidpunt
Louisa- en CannemanSQolder
Tussen de Bruggen
Polder de Zuidpunt
Louisa- en Cannemanspolder
Tussen de Bruggen
Polder de Zuidpunt
Louisa- en Cannemanspolder
Polder de Zuidpunt
Tussen de Bruggen
Polder de Zuidpunt
Louisa- en Cannemanspolder
Zeehondengat
Louisa- en Cannemanspolder
Tussen de Bruggen
Polder de Zuldpunt
Tussen de Bruggen
Louisa- en Cannemanspolder
Polder de Zuidpunt

Maximum
11

2
2
13
118
2.560
770
1

1
1

4
1.004
1.500
144

9
24
650
2
8
2
256
78
80
2
1

36
160
30
2
1
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Pleisterende vogels

Telgebied

Wilde eend

Tussen de Bruggen

Wintertaling

Maximum
258

Polder de Zuidpunt

34

Louisa- en Cannemanspolder

124

Tussen de Bruggen

3

Louisa- en Cannemanspolder

17

5.4

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN: EHS EN SES

5.4.1

ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR

Afbeelding 5.24

Ecologische Hoofdstructuur
(groen gearceerd) langs de
WantijdijkJZeedijk

Wantijdijk

De Wantijdijk grenst in het oosten buitendijks aan de Ecologische Hoofdstructuur van ZuidHolland (categorie Unatuurgebied U), zie Afbeelding 5.24. Het onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur, de buitendijkse Noord-Bovenpolder, is momenteel in gebruik als
landbouwgebied dat beperkt van belang is als broedgebied voor akkervogels, als
foerageergebied voor ganzen (Grauwe gans, Kolgans, Brandgans) en als foerageergebied
voor de Bruine kiekendief (Tauw, 2007) .
In de toekomstige situatie bestaat de Noord-Bovenpolder uit getijdennatuur in het kader

van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch (Tauw, 2007). Het getijdennatuurgebied bestaat
uit water met getijde-werking (een nevengeul), een getijde strook en (moeras)bos (Dienst
Landelijk Gebied, 2007). Het buitendijkse gebied valt in het geheel onder het natuurdoeltype
zoetwatergetijdenlandschap, klei-oermoeras (Provincie Zuid-Holland, 2005).
Zeedijk
De Zeedijk grenst buitendijks geheel aan de Ecologische Hoofdstructuur van Zuid-Holland
(categorie Unatuurgebied U[groen]), zie Afbeelding 5.24) De buitendijkse natuurgebieden ter

hoogte en ten zuiden van de Kop van 't Land zijn reeds ingericht als natuurgebied. Deze
bestaan gedeeltelijk uit doorgeschoten grienden ten oosten van de Zeedijk, en gedeeltelijk
uit begraasde weilanden ten zuiden van de Zeedijk. De Noord-Bovenpolder, die in de
toekomstige situatie wordt ingericht als getijdennatuurgebied ligt buitendijks ten noorden
van de Zeedijk. Zie voor de huidige en toekomstige natuurwaarden van dit gebied de
beschrijving bij de Wantijdijk. AIle buitendijkse gebieden vallen in het geheel onder het
natuurdoeltype zoetwatergetijdenlandschap, klei-oermoeras (Provincie Zuid-Holland,
2005).
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Buitendijk
De Buitendijk grenst buitendijks in zijn geheel aan de Ecologische HoofdsrructuuI van ZuidHolland (categorie "natuurgebied" (groen] en "waternatuurgebied" [lichtblauw]), zie
Afbeelding 5.24. Binnend ijks maakt het bos bij gemaal Prinsenheuvel onderdeel uit van de
Ecologische Iioofdstructuur. De (water)natuurgebieden zijn reeds ingericht aJs
natuUl·gebied. Deze bestaan buitendijks uit doorgeschoten grienden en rietruigten en
binnendijks uit aangeplant loofbo (£s, Populier). De wezenlijke waalden en kenmerken van
de gebieden zijn niet door de provincie Zuld-Holland beschreven, zodoende wordt in plaats
hiervan volstaan met een beschrijving van de aanwezige natuurdoe1typen. De buitendijkse
gebieden vallen onder het natuurdoeltype zoetwatergetijdenlandschap (klei-oermoeras).
Het bosperceel bij gemaal Prin enheuvel valt onder het narullrdoeltype ",inheemse
boscultuur".
BiJmendijks wordt daarnaast in de Louisapolder in het kader van het project j ieuwe
Dordtse Biesbosch recreatiegebied gerealjseerd Lnet "natuurwetenschapp'elijke waarden"
(Gemeente Dorruecht, 2008), dil gebled maakt echter geen onderdeel uit van de Ecologische
Hoofdstructuur.

5.4.2

STED ELlJKE ECOlOGISCHE STRUCTUUR

Aan de Stede1ijke Ecologische Structuur (SES) Hgthet Beleidsplan Stedelijke Ecolog ische
Structuur 2008 - 20]3 ten grondslag. Doelste1ling van de Stedelijke Ecologische Structuur
(SES) van de gemeente Dordrecht is behoud en ontwikkeli.ng van natuur met een optimale
diversiteit, waaibij zovee1 mogelijk wordt uitgegaan van gebiedseigen soorten en habitats.
De SES wi! hiertoe komen door ontwikkeling van een optimaaLnetwerk van leefgebieden,
stapstenen en verbindingszones voor flora- en fauna, dal' aansluit op naluur in het
buitengebied. fu Afbeelding 5.25 is de ligging van de SES van Dordrecht weergegeven.
Afbeelding 5.25

Plankaart Beleldsplan Stedelijke
Ecologische structuur 20082013
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Wantijdijk

De Wantijdijk maakt onderdeel uit van de Wantijzone van de SES. Binnen de Wantijzone
wordt beoogd om de verbinding tussen de verschillende gebieden waterige natuur langs het
Wantij te hersteIlen. Hiertoe zet men in op het realiseren van zoetwatergetijdennatuur
(wilgenvloedbos, rietgors met struweel) en binnendijkse natuur (bos en struweel,
mantelzoomvegetaties, zoetwatermoeras). Het gebied ten westen van de Wantijdijk, de
"Driehoek Bildersteeg", is binnen de SES aangemerkt als "waterige natuur".
Zeedijk

De Zeedijk maakt onderdeel uit van de zone "Groene linten door stad en land" van de SES.
Binnen deze zone wordt beoogd het leefgebied van diverse dieren te vergroten door het
natuurlijker inrichten van de monotone groen gebieden. Daarbij is met name het "groene
lint" (de bomenrij) langs de Zeedijk relevant.
Buitendijk

De Buitendijk maakt geen deel uit van de SES van Dordrecht.

5.5

BESCHERMDE SOORTEN: FLORA- EN FAUNAWET

In onderstaande paragrafen is per soartgroep weergegeven welke beschermde soorten in en

nabij welke dijkvakken aanwezig zijn. Van iedere beschermde soort is tevens de
beschermingsstatus weergegeven.

5.5.1

BROEDVOGELS

AIle dijkvakken zijn van belang als broedgebied voar vogels. In het kader van de Flora- en
faunawet is vooral de aanwezigheid van jaarrond beschermde vaste broed- en
verblijfplaatsen relevant (categorie 1 tot en met 4). In de onderzoeksgebieden bij de Zeedijk
en Buitendijk zijn dergelijke vaste broed- en verblijfplaatsen aanwezig. Daarnaast zijn nabij
deze dijken nesten aanwezig van soorten die niet jaarrond zijn beschermd, maar waarvan
inventarisatie weI gewenst is (categorie 5). Een overzicht van de aanwezige soorten van de
categorieen 1 tot en met 5 is opgenomen in Tabe15.12.
TabelS.12

In de onderzoeksgebieden
aanwezig territoria van vogels

500rt
Boerenzwaluw

Categone

Dl j kvak

Aantal nesten

Categorie 5

Buitendijk

17

Zeedijk

6
12

Boomkruiper

Categorie 5

Buitendijk

Bosuil

Categorie 5

Buitendijk

5
2

Zeedijk

1

Buitendijk

2

Zeedijk

1

Buitendijk

1
1

met jaarrond beschermde
nesten

Zeedijk

Buizerd
Ekster

Categorie 4
Categorie 4

Zeedijk
Gekraagde roodstaart

Categorie 5

Wantijdijk

2

Buitendijk

6

Zeedijk

5

Wantijdijk

1

Groene specht

Categorie 5

Buitendijk

2

Grote bonte specht

Categorie 5

Buitendijk

6

Zeedijk

3

Buitendijk

1

Havik
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IJsvogel

r

Categorie 5

r
; ;.
Pimpelme(!S

Categorie 5

Spreeuw

Categorie 5

;.

r
;.

r
Zwarte kraai

Categorie 5

r
;

r

In bijlage 2 is cen volledige Hjs! opgenomen met de aanwezige broedvogels in de
onderzoeksgebieden.
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Afbeelding 5.26

Nabij de Zeedijk aanwezige
jaarrond beschermde nesten

Legendil
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Afbeelding 5.27

------

Nabij de Buitendijk aanwezige
jaarrond beschermde nesten.
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GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN

AIle dijkvakken zijn geschikt als leefgebied voor tal van algemene beschermde (tabell)
grondgebonden zoogdieren. Daarnaast zijn enkele gebieden die grenzen aan de dijkvakken
geschikt als leefgebied van zwaarder beschermde soorten.
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Tabe15.13

In de onderzoeksgebieden
aanwezige beschermde

Soort

Flora- en faunawet

Dijkva k

Bosmuis

Tabell

Wantijdijk, Zeedijk, Buitendijk

Dwergmuis

Tabell

Egel

Tabell

grondgebonden zoogdieren en

Haas

Tabel 1

hun status.

Hermelijn

Tabel 1

Huisspitsmuis

Tabel 1

Konijn

Tabel 1

Mol

Tabel 1

Ree

Tabel 1

Rosse woelmuis

Tabell

Veldmuis

Tabell

Vos

Tabell

Wezel

Tabell

Woelrat

Tabell

Noordse woelmuis

Tabel 3

Waterspitsmuis
Bever

Tabel 3

Zeedijk, Buitendijk
Buitendijk, aanwezigheid bij Zeedijk niet uit te
sluiten

Tabel 3

Wantijdijk (aan Wantij), Zeedijk, Buitendijk

Noordse woelmuis

Bij de Buitendijk is de Noordse woelmuis bij het veldonderzoek van 2009 aangetroffen bij de
het Janusplaat en de Koekplaat (NWC, 2010). De soort was in de periode 2000 - 2008 ook al
vastgesteld in diverse buitendijkse gebieden nabij de Buitendijk (ARCADIS, 2006; Mostert,
2008), behalve nabij de Spoorslootgriend en tussen de Moerdijkbruggen. Ondanks gericht
onderzoek in 2009 is de soort hier niet vastgesteld.
Tevens is de soort in de periode 2000 - 2008 vastgesteld in de bUitendijkse gebieden nabij de
Zeedijk en het Wantij (ARCADIS, 2006; Mostert, 2008). Tijdens het veldonderzoek in 2009
zijn aileen individuen gevangen bij de Zeedijk; bij de Wantijdijk zijn geen Noordse
woelmuizen vastgesteld (NWC, 2010). Het kleine buitendijkse oeverland dat grenst aan de
Wantijdijk is gezien het zeer geringe oppervlak niet van belang als leefgebied voor de soort.
Waterspitsmuis

Bij het veldonderzoek in 2009 is de Waterspitsmuis aangetroffen in de bUitendijkse
oeverlanden van de Buitendijk, maar niet bij Zeedijk en de Wantijdijk (NWC, 2010). Bij
inventarisaties in 2000 ten zuiden van de Zeedijk ("natuurpad") de Waterspitsmuis
vastgesteld (Haan, 2001). Het is daarom niet uit te sluiten dat in tijden dat de populatie
groter is, de Waterspitsmuis ook in de oeverlanden van de Zeedijk voorkomt. Naar
verwachting is het onderzoeksgebied echter niet van groot belang van de soort.
Het kleine buitendijkse oeverland dat grenst aan de Wantijdijk is gezien het zeer geringe
oppervlak niet van belang als leefgebied voor de soort.
Bever

Er zijn beverburchten aangetroffen na bij de Wantijdijk aan de noordoever van het Wantij,
aan de noordoever verder stroomopwaarts van de Wantijdijk en bij de Moerdijkbruggen bij
de Buitendijk (ARCADIS, 2006; Mostert, 2008; NWC Advies, 2010). De buitendijkse
oeverlanden die direct grenzen aan de dijken herbergen geen burchten, maar maken wei
onderdeel uit van het leefgebied van de soort. Zeer regelmatig worden (vraat)sporen van
Bevers aangetroffen.
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Afbeelding 5.28

Verspreiding zwaarder
beschermde zoogdieren ten
opzichte van de Buitendijk.

Bron gegevens: NWC. 2010.
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VLEERMUIZEN
Jachtgebieden en routes

Aile dijkvakken herbergen jachtgebieden en routes van algemene tot vrij algemene
vleermuizen. De meer besloten gebieden (bosschages, rietruigte, bebouwing) zijn daarbij
van belang voor meerdere soorten.
Wantijdijk

Nabij de Wantijdijk is de Bildersteeg en het Bilderbos van belang als jachtgebied voor de
Gewone en Ruige dwergvleermuis en de Gewone grootoorvleermuis. Het Wantij is

I074595071.A

ARCADIS

I S8

NATUURONDERZOEJ

daarnaast beperkt van belang als jachtgebied / route voor de Laatvlieger en Watervleermuis
en/ of Meervleermuis.
Zeedijk
De bomenrijen aan de Zeedijk worden gebruikt als jachtgebied en migratieroute door de
Gewone- en Ruige dwergvleermuis. De bebouwing en de oostzijde van de Heerenweg is
tevens van belang als jachtgebied voor de Gewone grootoorvleermuis. Het open oeverland
ten oosten van de Zeedijk wordt door meerdere individuen van de Watervleermuis gebruikt
als jachtgebied, een soort die relatief weinig wordt waargenomen op het Eiland van
Dordrecht (NWC, 2010).
Buitendijk
Verspreid over het onderzoeksgebied zijn jachtgebieden aanwezig van de Gewone
dwergvleermuis en de Gewone grootoorvleermuis. Het deelgebied bij Prinsenheuvel en de
Kalisgriendjes zijn van belang als jachtgebied van de Ruige dwergvleermuis. Van de
Laatvlieger zijn meerdere individuen verspreid over het seizoen waargenomen. Het ZuidMaartensgat wordt door enkele Meervleermuizen (m.n. in het najaar) en enkele Rosse
vleermuizen gebruikt als foerageergebied. De Sluiskil is tot slot van belang als jachtgebied
van de Watervleermuis. (NWC, 2010)
TabelS.14

In de onderzoeksaanwezige
jachtgebieden en routes van

Gewone dwergvleermuis

Flora- en
faunawet
Tabel 3

Ruige dwergvleermuis

Tabel3

Rosse vleermuis
Laatvlieger

Tabel 3
Tabel 3

500rt

vleermuizen.
Bron gegevens: NWC. 2010.

Gewone grootoorvleermuis Tabel3

Watervleermuis

Tabel 3

Meervleermuis

Tabel 3

DiJkvak
Wantijdijk
Zeedijk
Buitendijk
Wantijdijk
Zeedijk
Buitendijk
Buitendijk
Wantijdijk
Zeedijk
Buitendijk
Wantijdijk
Zeedijk
Buitendijk
Wantijdijk
Zeedijk
Buitendijk
Wantijdijk
Buitendijk

Functie
Jachtgebied
Jachtgebied, route
Jachtgebied
Jachtgebied
Jachtgebied, route
Jachtgebied
Jachtgebied
Jachtgebied
Jachtgebied, route
Jachtgebied
Jachtgebied
Jachtgebied
Jachtgebied
Mogelijk jachtgebied
Jachtgebied
Jachtgebied
Mogelijk jachtgebied
Jachtgebied

Verblijfplaatsen

Wantijdijk
In het onderzoeksgebied bij de Wantijdijk zijn ten zuidwesten van de dijk in de bomen ten
zuiden van het binnendijkse eilandje twee paarverblijfplaatsen aanwezig van de Gewone
dwergvleermuis (NWC, 2010). De aanwezigheid van zomer- en winterverblijfplaatsen van
vleermuizen kan worden uitgesloten.
Zeedijk
Nabij de Zeedijk is een paarverblijfplaats van circa 6 individuen van de Gewone
grootoorvleermuis aangetroffen in een binnendijkse boom (NWC, 2010). In de overige in het
plangebied aanwezige bebouwing en bomen heeft gericht onderzoek plaatsgevonden naar
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zomer- en paarverblijfplaatsen van vleermuizen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van
vleermuizen kan worden uitgesloten.
Buitendijk
In het onderzoeksgebied van de Buitendijk is in de vakantiewoning bij Prinsenheuvel een
paarverblijfplaats aanwezig van de Gewone dwergvleermuis. Ten westen van het gemaal
Prinsenheuvel, buiten het onderzoekgebied, is in een boom aan de Zanddijk een paarplaats
aanwezig van de Ruige dwergvleermuis (NWC, 2010). De aanwezigheid van
zomerverblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen in het plangebied kan worden
uitgesloten. In de binnendijkse bosschage nabij het gemaal Prinsenheuvel worden als gevolg
van de afwezigheid van holten geen verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen
verwacht (dit is in de toekomst weI mogelijk door een toenemende stamdiameter).
Winterverblijfplaafsen
In de bunker aan de Buitendijk bij gemaal Prinsenheuvel is een kleine winterverblijfplaats

van de Gewone grootoorvleermuis aanwezig (in 2009-2010 werden drie overwinterende
dieren aangetroffen). Tevens is bekend dat in de bunker enkele Watervleermuizen
overwinter en (mededeling R. Haan, NWC Advies). Deze bunker wordt jaarlijks geteld door
de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland. Ook in de winter 2008-2009 zijn in deze bunker van
beide soorten overwinteraars aangetroffen. In een bunker nabij de Spoorslootgriend is
daarnaast in de winter van 2009-2010 1 overwinterende Gewone grootoorvleermuis
waargenomen (NWC, 2010).
De overige bunkers aan de Buitendijk en de Zeedijk zijn niet ingericht als
winterverblijfplaats voor vleermuizen. Deze bunkers zijn niet van belang als
winterverblijfplaats voor vleermuizen.
Tabe1S.1S
In de onderzoeksgebieden
anwezige verblijfplaatsen van
vleermuizen .

500rt
Paarverblijfplaatsen
Ruige dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Wi nterverblijfplaatsen
Gewone grootoorvleermuis
Watervleermuis

Flora- en faunawet

Dijkvak

Tabel3
label 3
label 3

Buitendijk,
Wantijdijk, Buitendijk
Zeedijk

label 3
label 3

Buitendijk
Buitendijk

In bijlage 3 is een volle dig kaartenaverzicht opgenomen met de aanwezige jachtgebieden,
routes en verblijfplaatsen van vleermuizen in de onderzoeksgebieden.

5.5.4

REPTI ELEN EN AMFIB IE EN
In de dijkvakken kan op grand van habitatgeschiktheid en bekende verspreidingsgegevens

(RAVON, 2007; ARCADIS, 2006) de aanwezigheid van zwaarder beschermde amfibieen en
reptielen worden uitgesloten. WeI worden algemene beschermde amfibieen verwacht. Deze
komen naar verwachting in de binnendijkse wateren rond alle dijkvakken voor.
TabelS.16
Mogelijk in de
onderzoeksgebieden
aanwezige beschermde

500rt
Bruine kikker
Gewone pad
Groene kikker-complex
Kleine watersalamander

Flora- en faunawet
label 1
label 1
Tabel 1
label 1

Dijkvak
Wantijdijk, Zeedijk, Buitendijk

amfibieen en reptielen
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5.5.5
Tabe15.17
In de onderzoeksgebieden
aanwezige beschermde

VISSEN
Soort

Flora- en faunawet

Dijkva k

Kleine modderkruiper

Tabel2

Wantijdijk, Zeedijk, Buitendijk

Grote modderkruiper
Bittervoorn

Tabel3

Zeedijk

Tabel3

Wantijdijk, ZeedUk, Buitendijk (buitendijks)

Tabel 2

Buitendijk, mogelijk bij Wantijdijk (Wantij)
en Zeedijk

Tabel 3

Mogelijk incidenteel bij de Buitendijk

vissoorten .
Rivierdonderpad
Rivierprik

Kleine modderkruiper
In de binnendijkse watergangen nabij alle dijkvakken is de Kleine modderkruiper (tabe12)

aangetroffen. Daarnaast is ten noorden van de Kop van 't Land een buitendijkse vangst
gedaan. Nabij de Buitendijk maken de voormalige kreken onderdeel uit van het leefgebied
(NWC, 2010).
Grote modderkruiper

De Grote modderkruiper (tabe13) is bij het veldonderzoek in 2009 op een locatie binnendijks
bij de Zeedijk aangetroffen (NWC, 2010). Waarschijnlijk maakt de betreffende watergang
onderdeel uit van de populatie van de soort in de polder. Op grond van het verrichte
onderzoek en het aanwezige habitat kan het voorkomen rondom de andere dijktrajecten
worden uitgesloten.
Bittervoorn
De Bittervoorn (tabe13) is tijdens het onderzoek in 2009 aangetroffen buitendijks nabij de

Buitendijk (NWC, 2010). Van de soort zijn in 2007 in de binnendijkse kreken diverse
exemplaren gevangen. Nabij de Zeedijk is binnendijks bij gemaal Staring in 2007 de
aanwezigheid van de soort vastgesteld (mededeling J. de Bruijn, NWC Advies). Tijdens het
onderzoek in 2009 is de soort hier niet aangetroffen.
Rivierdonderpad
De Rivierdonderpad (tabe12) is tijdens het onderzoek uit 2009 buitendijks bij de Buitendijk

aangetroffen (NWC, 2010). Daarnaast kunnen in het Wantij en in het Zuid-Maartensgat
Rivierdonderpadden voorkomen. Dit geldt ook voor de grotere polderwateren ter plaatse
van de gemalen die met de dijktrajecten kruisen. De Rivierdonderpad is in 2007 binnendijks
vastgesteld nabij het gemaal Staring bij de Zeedijk (mededeling J. de Bruijn, NWC Advies).
Rivierprik
In de grotere buitendijkse wateren kan tevens de aanwezigheid van de Rivierprik niet

worden uitgesloten. De Rivierprik is ondanks gericht onderzoek in 2009 niet aangetroffen.
Het open water in het plangebied is naar verwachting niet of zeer beperkt van belang voor
deze soort.
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Afbeelding 5.29

Verspreiding zwaarder
beschermde vissen nabij de
Wantijdijk en Zeedijk.
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Bran gegevens: NWC, 2010.
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Afbeelding _
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Verspreiding zwaarder
beschermde vissen nabij de
Buitendijk
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Bron gegevens: NWC. 2010.

•

RiVlOldonderpad Klein, modd,rt<rulpor

BllIorvoom

•
•

5.5.6

•

1- 3

1-3

.

3-5

3- 5

-

Huldig dljklraoo

••

•

Ver.preldlng zwaarder
beschermde vlnen
Bultendljk

Qa ARCADIS

ONGEW ERV ELDEN

Tabe15.18

Mogelijk in de dijkvakken
aanwezige beschermde
soorten uit overige Taxa .

Rivierrombout

Tijdens het onderzoek uit 2009 zijn ondanks gericht onderzoek geen waarnemingen gedaan
van de Rivierrombout. De Rivierrombout is in het verleden op diverse locaties aangetroffen
in de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch (ARCADIS, 2006), hierbij ging het met name om
locaties met dynamische omstandigheden dicht aan de rivier (zandstrandjes, strekdammen).
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Dergelijke omstandigheden ontbreken nabij de dikvakken. Larven van de soort worden niet
verwacht in de buitendijkse wateren aan de Buitendijk, Zeedijk en de Wantijdijk. WeI
kunnen volwassen zwervende exemplaren worden aangetroffen.
Platte schijfhoren

Van de Platte schijfhoren (tabe13) is het voorkomen in de Biesbosch bekend (Reemer, M.,
J.T. Smit, 2007). Onduidelijk is welk belang de Dordtse Biesbosch vertegenwoordigd voor de
soort. De soort wordt in veel gevallen in ondervuilde (meso- tot eutrafe) watergangen in het
laagveengebied aangetroffen met een grote diversiteit aan (onder)waterplanten. Dergelijke
habitats zijn niet nabij de dijktrajecten aanwezig, hoewel watergangen met enige bedekking
aan waterplanten weI aanwezig zijn. Op het Eiland van Dordrecht zijn enkele
waarnemingen van de soort bekend uit de periode voor 1998 en uit de periode 1998 - 2002.
Na 2002 is de soort niet teruggevonden, maar ook niet voldoende onderzocht. (Gmelig
Meyling, A.W., A. Boesveld, 2008). Naar de aanwezigheid van de soort in de
onderzoeksgebieden is in 2009 gericht onderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkornsten
van dit onderzoek kan de aanwezigheid van de soort in de onderzoeksgebieden worden
uitgesloten (NWC, 2010).

5.5.7

VAATPLANTEN

In de directe omgeving van de alle dijkvakken zijn groeiplaatsen aanwezig van diverse

algemene beschermde soorten (tabel1) vaatplanten aanwezig. Tevens komen in de
buitendijkse oeverlanden van de Buitendijk, Zeedijk en Wantijdijk Spindotters (tabeI2)
algemeen verspreid v~~r. De soort is op nationale schaal zeldzaam, maar komt vanwege de
getijdenwerking en de overstromingsdynamiek algemeen in de buitendijkse
onderzoeksgebieden voor (zie voor de verspreiding Afbeelding 5.31 en Afbeelding 5.32).
Binnen de onderzoeksgebieden zijn met name grate dichtheden aanwezig buitendijks aan
het Wantij en ten noorden van de Kop van 't Land.
TabelS.19

In de onderzoeksgebieden
aanwezige groeiplaatsen van
beschermde vaatplanten.

500rt
Zwanenbloem
Dotterbloem
Spindotterbloem
Brede wespenorchis
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Tabell
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 1

Dij kvak
Wantijdijk, Zeedijk, Buitendijk
Wantijdijk. Zeedijk. Buitendijk
Wijd verspreid aanwezig aan de Buitendijk,
Wantijdilk en Zeedijk,
Zeedijk, Buitendijk
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Afbeelding 5.31

De nabij de Wantijdijk en
Zeedijk aanwezige
groeiplaatsen van de
Spindotter (zwarte stippen).
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Afbakening en
effectbesch rijvi n9
6.1

AFBAKENING

Als gevolg van het realiseren van de dijkversterkingen kunnen in beginsel de onderstaande
effecten optreden. Bij de beschrijving van de (potentiele) effecten is onderscheid gemaakt
tussen tijdelijke effecten en permanente effecten (zie Tabe16.20). Per type effect is de
relevantie weergegeven, deze worden in onderstaande paragrafen toegelicht.
Permanent I

Tabe16.20

Mogelijke effecten van de

Ablotische effecten

Relevantle

A.l Verstoring (geluid.

+

tiJdeliJk
A. Tijdelijk

dijkversterking uitgesplitst in

A.2 Verdroging

-

Grondgebonden zoogdieren. amfibieen. vissen.
vaatplanten. habitattypen en natte natuurtypen

effecten.

A3.0nopzettelijk

+

doden, verwonden

Legenda:

Broedvogels. niet-broedvogels. grondgebonden
zoogdieren en vleermuizen

licht en beweging)

tijdelijke en permanente

Relevante soortgroepen

B. Permanent

B.l Verstoring (geluid.

+ relevant effect

licht en beweging)

- geen relevant effect

B.2 Verdroging

Broedvogels. grondgebonden zoogdieren.
vleermuizen. amfibieen en vissen

-

Broedvogels, niet-broedvogels. grondgebonden
zoogdieren en vleermuizen

+

Natte natuurtypen

-

Grondgebonden zoogdieren. amfibieen, vissen,

B.3 Versnippering

+

Grondgebonden zoogdieren. vleermuizen

B.l Ruimtebeslag

+

vaatplanten, habitattypen.

Broedvogels. niet-broedvogels. grondgebonden
zoogdieren. vleermuizen. vissen, vaatplanten.
habitattypen en natuurtypen.

6.1.1

A . TlJDELIJKE EFFEGEN

A. 1 Verstoring (ge/uid, licht, beweging)

Door werkzaamheden op en rondom de dijktrajecten kan door geluid, licht en beweging
verstoring optreden van broedvogels, niet-broedvogels (pleisterende vogels),
grondgebonden zoogdieren en vleermuizen (jachtgebied, routes, verblijfplaatsen).
De effecten van verstoring tijdens de aanlegfase worden meegenomen.
A.2 Verdroging
In de aanlegfase vindt geen onttrekking plaats van grondwater (bemaling e.d.), zodoende is

er tijdens de aanlegfase geen sprake van verdroging van leefgebieden van dieren,
groeiplaatsen van vaatplanten, habitattypen en natte natuurtypen.
De effecten van verdroging tijdens de aanlegfase worden niet meegenomen.
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A3. Onopzettelijk doden, verwonden

Door werkzaamheden op het land kunnen, afhankelijk van de uitvoeringswijze en -periode,
broedvogels, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen (verblijfplaatsen), amfibieen en
vissen onopzettelijk worden verwond of gedood.
De effecten van onopzettelijk verwonden of doden tijdens de aanlegfase worden
meegenomen.

6.1.2

B. PERMANENTE EFFECTEN
B.1 Verstoring (geluid, licht en beweging)

Na realisatie van de dijkversterkingen is er bij geen van de alternatieven ten opzichte van de
huidige situatie geen sprake van een toename of een verandering van de aard van het
gebruik op en rondom de dijktrajecten. Extra verstoring van broedvogels, niet-broedvogels,
grondgebonden zoogdieren en vleermuizen Qachtgebieden, routes, verblijfplaatsen) als
gevolg van geluid, licht en beweging kan dan ook op voorhand worden uitgesloten.
De effecten van verstoring na realisatie van de dijkversterkingen worden niet
meegenomen.
B.2 Verdroging

Bij de alternatieven voor de Buitendijk waarbij een kwelscherm wordt geplaatst kan door
een afname van kwel sprake zijn van verdroging van binnendijkse natuurtypen. Effecten op
buitendijkse natuurwaarden en aan oppervlaktewater gebonden binnendijkse
natuurwaarden kunnen op voorhand worden uitgesloten. Op natuurwaarden bij de
Wantijdijk en de Zeedijk worden geen effecten verwacht als gevolg van verdroging.
De effecten van verdroging na realisatie van de dijkversterkingen worden meegenomen.
B.3 Versnippering
Bij alternatieven voor de Buitendijk waarbij sprake is van een permanente omvorming van

buitendijkse oeverlanden tot een hoger gelegen berm kan sprake zijn van versnippering
voor grondgebonden zoogdieren. Daarnaast is versnippering relevant bij de Zeedijk waarbij
de bomenrij van belang is voor vleermuizen (routes, jachtgebieden).
De effecten van versnippering na realisatie van de dijkversterkingen worden
meegenomen.
B.4 Ruimtebeslag

Door extra ruimtebeslag na realisatie van de dijkversterkingen kunnen leefgebieden en/ of
groeiplaatsen van de volgende natuurwaarden permanent verloren gaan: broedvogels, nietbroedvogels, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen (verblijfplaatsen, jachtgebied),
vissen, vaatplanten, habitattypen en natuurtypen.
De effecten van ruimtebeslag na realisatie van de dijkversterkingen worden
meegenomen.

6.2

EFFECTBESCHRIJVING
De effectbeschrijving is ingedeeld per dijktraject waarbij onderscheid is gemaakt tussen
tijdelijke en permanente effecten. Per dijktraject is een beschrijving van relevante effecten in
Tabe16.21 weergegeven .
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Tabe16.21

Effectbeschrijving van de
alternatieven van de
dijkversterking.

6.2.1

A. TIJ DELlJKE EFFECTEN
A. 1 Verstoring
Wantijdijk en Zeedijk

Bij de Wantijdijk en Zeedijk kan bij aile alternatieven tijdelijke verstoring optreden tijdens
de uitvoering. Hierbij gaat het om geluidsverstoring in het buitendijkse bosgebied en om
verstoring door beweging, licht en geluid in het open gebied. Hierdoor kunnen, afhankelijk
van de uitvoeringsperiode, negatieve effecten optreden op broedvogels, niet-broedvogels,
de jachtgebieden van vleermuizen (licht) en de Bever (burcht aan de overzijde van het
Wantij). Het trillen van damwanden uit altematief la en de buitendijkse werkzaamheden uit
altematief 2 gaan naar verwachting gepaard met een grotere mate van verstoring
(intensiteit, gebied) dan de werkzaamheden uit altematief 1. Bij altematief 1 worden
negatieve effecten verwacht (-). Deze nemen bij altematief la en 2 toe, maar blijven lokaal (). Indien damwanden in buitendijks water worden getrild, treden ook negatieve effecten op
vissen op.
Buitendijk
Alle altematieven resulteren in een zekere mate van verstoring tijdens de uitvoering.
Buitendijkse werkzaamheden resulteren, afhankelijk van de uitvoeringsperiode, -wijze en duur, in een tijdelijke verstoring van broedvogels, niet-broedvogels, vleermuizen, vissen en

de Bever. In de open deelgebieden nabij de dijk is de verstoring als gevolg van beweging
waarschijnlijk maatgevend (met name voor niet-broedvogels en Bever). In gesloten gebieden
(bos, rietruigte) speelt verstoring als gevolg van geluid een belangrijke rol (met name voor
broedvogels). Bij werkzaamheden in het water is geluidsverstoring door geluid / trillingen
het meest relevant (met name voor vissen, Bever). Bij de altematieven waarbij een
kwelscherm wordt geplaatst, is aangenomen dat geluidsverstoring (trillen van damwanden)
maatgevend is. Voor vleermuizen is met name licht relevant. Ais gevolg van verstoring door
licht tijdens de uitvoering kunnen jachtgebieden en migratieroutes van vleermuizen tijdelijk
verslechteren, bij uitvoering in de herfst en winter kan de winterverblijfplaats van
vleermuizen bij Prinsenheuvel in belang afnemen.
De altematieven 3 en 4 (geen kwelscherm) resulteren, doordat het grootste dee I van de
werkzaamheden binnendijks wordt uitgevoerd, in een (relatief) kleinschalige verstoring
buitendijks, waarbij sprake is van negatieve effecten op broedvogels en niet-broedvogels (-).
Overige altema tieven resulteren in een dusdanige grootschalige verstoring van diverse
soorten dat er sterk negatieve effecten optreden (- -).
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A.2 Onopzettelijk doden, verwonden

Wantijdijk en Zeedijk
Door de werkzaamheden voor de dijkversterking kUlU1en vis sen en amfibieen in
binnendijks water worden verwond en/ of onopzettelijk gedood . Ook kunnen noordse
woelmuizen gedood worden bij werkzaamheden in het buitendijks rietland. Daarnaast
kunnen nesten van broedende vogels verloren gaan. Hierdoor treedt een beperkt negatief
effect op (0/ -).
Buitendijk
De realisatie van alternatief 3, 3a, 4 en 4a kan resulteren in het onopzettelijk doden /
verwonden van vissen bij werkzaamheden in het buitendijkse water, broedvogels bij het
verwijderen van bomen en noordse woelmuis bij werkzaamheden in het buitendijks
rietland (0/ -). Alternatief 5 en Sa heeft door de grate overlap met leefgebieden van relevante
soorten de graotste kans op sterke negatieve effecten door het verwonden en/ of doden van
dieren (- -).
Overigens kunnen de effecten die beschreven worden onder dit criterium (deels) worden
voorkomen door het werken met een ecologisch werkprotocol (zie mitigerende
maatregelen) .

6.2.2

B. PERMANENTE EFFECTEN
82 Verdroging

Buitendijk
Na realisatie van de dijkversterking kUlU1en negatieve effecten optreden als gevolg van
verdroging. Bij alternatief 3a, 4a en Sa neemt de binnendijkse kwel met ongeveer 25% af (zie
MER, onderdeel water) Onduidelijk is hoe dit doorwerkt op de actuele en potenties van het
natuurtype "inheems bos" bij de Prinsenheuvel. Gezien de schaal van het bosgebied gaat
het om een kleinschalige verslechtering (-). Bij alternatieven zonder kwelscherm treden geen
permanente effecten op door verdroging (0) .
8.3 Versnippering

Wantijdijk en Zeedijk
Bij aile alternatieven voor de Zeedijk wordt de in de huidige situatie aanwezige bomenrij
verwijderd. Als gevolg hiervan gaat een migratieroute voor de Gewone en Ruige
dwergvleermuis verloren. Hierdoor treedt een permanent versnipperend effect op (-) .
Buitendijk
Alternatieven 3, 3a, 4 en 4a hebben geen versnippering tot gevolg (0). In de alternatieven 5
en Sa worden de buitendijkse oeverlanden permanent omgevormd tot een hoger gelegen
berm. Gezien de beperkte breedte van de oeverlanden he eft dit tot gevolg dat de lokale
uitwisseling van grondgebonden zoogdieren (Noordse woelmuis, Waterspitsmuis) tussen
verschillende deelgebieden wordt verminderd (-).
8.4 Ruimtebes/ag

Wantijdijk en Zeedijk
Bij alternatief 1 en la voor de versterking van de Wantijdijk en Zeedijk kUlU1en als gevolg
van permanent ruimtebesla~ functionele leefgebieden van beschermde vissen verdwijnen
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door het dempen van bestaande watergangen. Door het creeren van nieuw binnendijks
water (teensloot) gaat er per saldo geen leefgebied verloren (0).
Bij alternatief 1, 1a en 2 voor de versterking van de Wantijdijk en Zeedijk kunnen als gevolg
van de bomenvrije zone bomen verdwijnen. Hierdoor worden langs het Wantij individuele
bomen gekapt. Deze bomen maken geen onderdeel uit van het leefgebied van beschermde
so orten, dus van permanent ruimtebeslag is geen sprake. WeI neemt langs het Wantij het
habitattype Vochtige alluviale bossen (subtype A) in oppervlak af. Het gaat om beperkt
ruimtebeslag op dit habitattype, omdat dit aIleen buitendijks bij de knik in de dijk bij het
Wantij voorkomt (0/-). De versterking van de Zeedijk resulteert in de Noord-Bovenpolder
in een permanent ruimtebeslag. De buitendijkse steunberm heeft echter een dusdanig flauw
talud (1:7) dat het in de toekomst naar verwachting kan bijdragen aan een grotere lengte aan
land-waterovergangen, zodat dit als een positieve invloed op de potentiele natuurwaarden
van het zoetwater-getijdegebied wordt beoordeeld. Het ruimtebeslag van de buitendijkse
berm van de Zeedijk ten zuiden van de Kop van 't Land he eft een beperkt negatief effect
door het verlies van leefgebieden van soorten die in rietland leven. Door de positieve
invloed van de buitendijkse berm in de Noord-Bovenpolder wordt het totale effect van het
ruimtebeslag voor de Wantijdijk/Zeedijk bij alternatief 1 en la als beperkt positief
beoordeeld (0/ +), bij alternatief 2 is sprake van een grater buitendijks ruimtebeslag
waardoor een negatief effect optreedt (-).

Buitendijk
De alternatieven voor de versterking van de Buitendijk resulteren in een verschillend
buitendijks ruimtebeslag. Bij de vierkante versterking (alternatieven 4 en 4a) treedt een
beperkt ruimtebeslag op ter hoogte van de Spoorslootgriend. Hierdoor worden buitendijks
groeiplaatsen van de Spindotterbloem weggenomen. Daarnaast is er binnendijks sprake van
een ruimtebeslag bij het bos bij gemaal Prinsenheuvel (-).
De binnendijkse alternatieven (alternatief 3 en 3a) hebben buitendijks geen ruimtebeslag,
maar weI een binnendijks ruimtebeslag (Bos gemaal Prinsenheuvel). Door het permanente
ruimtebeslag van alternatieven 3 en 3a worden de huidige waarden en potenties van het
natuurdoeltype "inheems bos" (binnendijks) kleinschalig negatief bemvloed en worden
braedterritoria van vogels weggenomen (-) .
De buitendijkse versterking (alternatief S en Sa) resulteert in bijna de volledige lengte van de
dijk in een buitendijks permanent ruimtebeslag. Hierdoor nemen de habitattypen Vochtige
alluviale bossen (subtype A), Ruigten en zomen (subtype B), en Slikkige rivieroevers in
oppervlak af, neemt het leefgebied van de Noordse woelmuis en Waterspitsmuis in
oppervlak at, verdwijnt broedgebied van diverse broedvogels en neemt het natuurdoeltype
"klei-oermoeras" in oppervlak af. Het oppervlaktebeslag voor alternatieven S en Sa
resulteert zodoende voor meerdere habitattypen en soorten in een grote negatieve effecten (- ).
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8eoordeling effecten
aIternatieven
7.1

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN: NATURA 2000-GEBIED

In onderstaande tabel is voor de verschillende altematieven een beoordeling gemaakt van

het effect op beschermde natuurgebieden; Natura 2000-gebieden. Daarbij is de
effectbeschrijving onderverdeeld in vier beoordelingscriteria, waama een totale beoordeling
is gegeven van het effect van het altematief. Onder de navolgende tabel worden de
belangrijkste effecten toegelicht.
Tabe17.22

De effecten van de
alternatieven op Natura 2000gebieden

De totale beoordeling per altematief is een weergave van het risico op significant negatieve
gevolgen per altematief. Voor het totaaloordeel geldt de volgende legenda:

Vanaf de score "0/-" zijn risico's op significant negatieve effecten op de IHD's uit te sluiten.

7.1.1

WANTIJDIJK EN ZEEDIJK

Criteria en relevante IHD's

Als gevolg van tijdelijke verstoring kunnen, afhankelijk van de uitvoeringsperiode,
negatieve effecten optreden op verschillende soorten (zie hoofdstuk 6). Voor het Natura
2000-gebied Biesbosch zijn de volgende so orten met een IHD relevant: broedvogels
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(Blauwborst, Rietzanger, IJsvogel), niet-broedvogels (m.n . Grauwe gans, Grutto, Krakeend,
Pijlstaart, Smient, Wintertaling) en de Bever.
Bij alternatief 1, la en 2 is er buitendijks bij de Zeedijk sprake van een beperkt ruimtebeslag
in het Natura 2000-gebied. Daarbij is er sprake van ruimtebeslag op de volgende soorten
met een IHD: Noordse woelmuis en Blauwborst (b). Ook is er sprake van beperkt
ruimtebeslag op het habitattype Vochtige alluviale bossen (subtype A)
Effectbeoordeling

Op grond van de criteria voor het bepalen van het risico op significant negatieve effecten
(zie hoofdstuk 3; toetsingskader) is:
• voor alternatief 1 en la een risico op significant negatieve effecten niet uit te sluiten (-),
hierbij gaat het om de Bever, Grutto (n), Pijlstaart (n) Er is sprake van een beperkt
negatief effect op vochtige alluviale bossen (subtype A);
• er voor alternatief 2 sprake van een groot risico op significant negatieve effecten (- -) op
de Noordse woelmuis. Daarnaast kan een risico op significant negatieve effecten op de
Bever, Grutto (n) en Pijlstaart (n) niet worden uitgesloten. Er is sprake van een beperkt
negatief effect op vochtige alluviale bossen (subtype A);.

7.1.2

BUITENDIJK
Criteria en re/evante /HD's

• Ais gevolg van tijdelijke verstoring kunnen, afhankelijk van de uitvoeringsperiode, -wijze
en -duur, negatieve effecten optreden op verschillende soorten (zie hoofdstuk 6). Voor
het Natura 2000-gebied Biesbosch zijn de volgende soorten met een IHD relevant:
broedvogels (Blauwborst, Bruine kiekendief, Rietzanger, IJsvogel), niet-broedvogels (m.n.
Krakeend), Bittervoorn, Rivierdonderpad, Meervleermuis en de Bever.
• In de alternatieven S en Sa is er sprake van een versnipperende werking in het Natura
2000-gebied. Het betreft hier de Noordse woelmuis.
• De alternatieven voor de versterking van de Buitendijk resulteren in een verschillend
buitendijks ruimtebeslag in het Natura 2000-gebied Biesbosch. De binnendijkse
alternatieven (alternatief 3 en 3a) hebben buitendijks geen ruimtebeslag, buitendijks
ontstaan zelfs nieuwe land-water overgangen op plaatsen waar deze ontbreken. Bij de
vierkante versterking (alternatieven 4 en 4a) treedt een beperkt ruimtebeslag op ter
hoogte van de Spoorslootgriend. Hierdoor treedt echter geen ruimtebeslag op voor
soorten of habitattypen met een IHD. Tegelijkertijd worden op plaatsen waar land-water
overgangen in de huidige situatie ontbreken, geleidelijke overgangen gecreeerd. De
buitendijkse versterking (alternatief 5 en Sa) resulteert in bijna de volledige lengte van de
dijk in een buitendijks permanent ruimtebeslag op het Natura 2000-gebied (circa 18,7 hal.
Hierdoor nemen de habitattypen Vochtige alluvia Ie bossen (subtype A), Ruigten en
zomen (subtype B), en Slikkige rivieroevers in oppervlak af, neemt het leefgebied van de
Noordse woelmuis in oppervlak af, verdwijnt leefgebied van de Bittervoorn en verdwijnt
broedgebied van kwalificerende broedvogels (Rietzanger, Blauwborst).
Effectbeoordeling

Op grond van de criteria voor het bepalen van het risico op significant negatieve effecten
(zie hoofdstuk 3; toetsingskader) is:
• voor de alternatieven 3, 3a, 4 en 4a een risico op significant negatieve effecten niet uit te
sluiten (-). Hierbij gaat het om Bruine kiekendief (b), Rietzanger (b), IJsvogel (b),
Krakeend (n), Meervleermuis, Bever, Bittervoorn en Rivierdonderpad.
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• er voor de alternatieven S en Sa een groot risico op significant negatieve effecten (- -) op
meerdere IHD's. Hierbij gaat het om de Noordse woelmuis, Ruigten en zomen (subtype
B) en Slikkige rivieroevers. Daarnaast kan een risico op significant negatieve effecten op
de volgende IHD's niet worden uitgesloten: Meervleermuis, Rietzanger (b), Bruine
kiekendief (b), Bever, Bittervoorn, Rivierdonderpad en Vochtige alluvia Ie bossen
(subtype A).

7.2
Tabe17.23
De effecten van de
alternatieven op EHS en SES

De totaalscore is het netto effect van het alternatief op de waarden (areaal, kwaliteit,
samenhang) van de EHS en SES. Voor het totaaloordeel geldt de volgende legenda:

Significant negatieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken door
grootschalige verslechtering kwaliteit en/of kwantiteit EHS, en / of;
Sterke negatieve invloed of ecologisch functioneren EVZ, en / of;
Grootschal
SES.
Significant negatieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken door
kleinschalige verslechtering kwaliteit en/of kwantiteit EHS, en / of;
Beperkte negatieve invloed of ecologisch functioneren EVZ, en / of;
Kleinschal'
SES.

+

7.2.1

Geen of zeer beperkte positieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken
..,~"v;;nn SES en Ecol
ische Verbindin szones
Positieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken door kleinschalige
verbetering kwaliteit en/of kwantiteit EHS. en I of;
Beperkte positieve invloed of ecologisch functioneren EVZ, en / of;
Kleinschali
SES.
Positieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken door grootschalige
verbetering kwaliteit en/of kwantiteit EHS. en / of;
Sterke positieve invloed of ecologisch functioneren EVZ. en I of;
Grootscha

WANTIJDIJK EN ZEEDIJK

• De versterking van de Zeedijk ten zuiden van de Kop van 't Land bemvloedt de actuele
natuurwaarden van de EHS. Ais gevolg van verstoring (geluid. licht, beweging ) kan een
kleinschalige verslechtering van de kwaliteit van de EHS optreden waardoor bij alle
alternatieven naar verwachting een significant negatief effect op de wezenlijke waarden
en kenmerken optreedt (-).
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• AIle alternatieven voor de versterking van de Zeedijk resulteren in de NoordBovenpolder in een permanent ruimtebesla~ op de EHS, wat dankzij de dimensionering
een positieve invloed heeft op de potentH!le natuurwaarden van het zoetwatergetijdegebied. Het ruimtebeslag van de buitendijkse berm van de Zeedijk ten zuiden van
de Kop van 't Land heeft een beperkt negatief effect op de potenW~le natuurwaarden van
de EHS. Door de positieve invloed van de buitendijkse berm in de Noord-Bovenpolder
wordt het totale effect van het ruimtebeslag voor de W antijdijk/ Zeedijk bij alternatief 1
en la als beperkt positief beoordeeld (0/ +), bij alternatief 2 is sprake van een groot
buitendijks ruimtebeslag waardoor een zeer negatief effect optreedt (- -).
• Bij de alternatieven voor de versterking van de Wantijdijk kan als gevolg van
ruimtebeslag een zeer beperkt negatief effect optreden op de SES, naar verwachting heeft
dit geen invloed op werking van de SES. De Zeedijk grenst niet aan de SES, zodoende
zijn effecten op voorhand uit te sluiten.

7.2.2

BUITE NDIJ K

• AIle alternatieven resulteren in een zekere mate van verstorin~ tijdens de uitvoering.
Buitendijkse werkzaamheden resulteren in een tijdelijke verstoring van actuele
natuurwaarden. De potenties worden niet negatief beinvloedt. De alternatieven 3 en 4
(geen kwelscherm) resulteren, doordat het grootste deel van de werkzaamheden
binnendijks wordt uitgevoerd, in een (relatief) kleinschalige verstoring, waarbij een
significant negatieve effect op de wezenlijke waarden en kenmerken wordt verwacht (-).
Overige alternatieven resulteren in een dusdanige grootschalige verstoring dat er een
grootschalige verslechtering van de actuele waarden van de EHS wordt verwacht (- -).
• Na de aanlegfase kunnen negatieve effecten optreden als gevolg van verdro~in~. Bij
alternatief 3a, 4a en Sa is onduidelijk hoe dit doorwerkt op de actuele en potenties van het
natuurdoeltype "inheems bos" bij de Prinsenheuvel. Gezien de schaal van het bosgebied
wordt dit als een kleinschalige verslechtering van de kwaliteit van de EHS beoordeeld (-).
Bij alternatieven zonder kwelscherm wordt geen EHS beinvloedt door verdroging, een
significant negatief effect door verdroging wordt dan ook uitgesloten (0) .
•

Versnipperin~

beinvloedt bij alternatief S en Sa op locale schaal de wezenlijke waarden

en kenmerken negatief (-).
• De alternatieven voor de versterking van de Buitendijk resulteren in een verschillend
ruimtebesla~

in de EHS. De binnendijkse versterking (alternatief 3 en 3a) heeft een

binnendijks ruimtebeslag (Bos gemaal Prinsenheuvel). In totaal gaat het om ongeveer 20
hectare. Door het permanente ruimtebeslag van alternatieven 3 en 3a worden de huidige
waarden en potenties van het natuurdoeltype "inheems bos" (binnendijks) kleinschalig
negatief beinvloed, waarbij er een significant negatieve effect optreedt op de EHS (-). Bij
de vierkante versterking (alternatief 4 en 4a) treedt tevens buitendijks ruimtebeslag op ter
hoogte van de Spoorslootgriend (in totaal gaat het om ongeveer 20 hectare. Waardoor een
vergelijkbaar effect op de EHS optreedt (-). De buitendijkse versterking (altematief 5 en
Sa) resulteert in bijna de volledige lengte van de dijk in een buitendijks permanent
ruimtebeslag in de EHS. Binnendijks treedt een beperkter ruimtebeslag op ten opzichte
van alternatief 3, 3a, 4 en 4a. In totaal is het permanente ruimtebeslag op de EHS 32,9 ha.
Door het permanente ruimtebeslag van alternatief 3 worden de huidige waarden en
potenties van de natuurdoeltypen "inheems bos" (binnendijks) en "klei-oermoeras"
grootschalig negatief beinvloed, waarbij er een Significant negatieve effect optreedt op de
wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS (- -).
• De Buitendijk grenst niet aan de SES, zodoende zijn effecten op voorhand uit te sluiten.
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BESCHERMDE SOORTEN FLORA- EN FAUNAWET
In onderstaande tabel is voor de verschillende alternatieven een beoordeling gemaakt van

het effect op het aspect beschermde so orten Flora- en faunawet. Daarbij is de
effectbeschrijving onderverdeeld in drie beoordelingscriteria, waarna een totale beoordeling
is gegeven van het effect van het alternatief. Onder de tabel worden de belangrijkste effecten
toegelicht.
Tabe17.24

De effecten van de
alternatieven op flora en fauna

De totale beoordeling per alternatief is een weergave van de beoordeling van het criterium
dat voor dit alternatief het meest negatief scoort. Daarmee is de totaalscore een beoordeling
van het risico op het overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet per
alternatief. Voor het totaaloordeel geldt de volgende legenda:

Verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden overtreden. Gunstige staat van
betreffende soort verslechtert sterk.
Verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden overtreden . Gunstige staat van
betreffende soort verslechtert.
Verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden mogelijk overtreden. Geen
loed

o
0/+

de

e staat van instandhoudin van de betreffende soort.

Geen overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Geen invloed op
de unsti
staat van instandhoud
van de betreffende soort.
Geen overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet . Geen invloed op
de unsti e staat van instandhoud

+

7.3.1

van de betreffende soort.

Geen overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet . Beperkte
staat van instandhoudi
van de betreffende soort.

WANTIJDIJK EN ZEEDIJK

• Door kunstlicht tijdens de uitvoering kunnen jachtgebieden en migratieroutes van
vleermuizen worden verstoord, dit heeft mogelijk een locale verslechtering van de
gunstige staat van instandhouding tot gevolg (-). Ook kan de Beverburcht aan de
overzijde van het Wantij door geluid en beweging worden verstoord en kunnen jaarrond
beschermde nesten tijdelijk worden verstoord (-).
• Door de werkzaamheden voor de dijkversterking kunnen vissen en noordse woelmuizen
worden verwond en/ of onopzettelijk gedood. Hierbij worden verbodsbepalingen
overtreden, afhankelijk van de soort kan de gunstige staat van instandhouding
verslechteren (-)
• Bij alternatief 1 en la voor de versterking van de Wantijdijk en Zeedijk kunnen als gevolg
van permanent ruimtebeslag verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden
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overtreden. Hierbij gaat het vooral om functionele leefgebied van beschermde vissen
(Kleine modderkruiper, Grote modderkruiper) door het dempen van bestaande
watergangen. Door het creeren van nieuw binnendijks water (teensloot) gaat er per saldo
geen leefgebied verloren, waardoor de gunstige staat van instandhouding voor deze
soorten niet in het geding komt. Migratieroutes worden in de zin van de Flora- en
faunawet opgevat als onderdeel van de vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. Met het
verwijderen van de bomenrij langs de Zeedijk (waar een migratieroute langs loopt) wordt
naar verwachting de functionaliteit van verblijfplaatsen van de Gewone en Ruige
dwergvleermuis aangetast (-).Bij alternatief 2 is daarnaast sprake van ruimtebeslag op
zwaarder beschermde soorten (Noordse woelmuis), een negatieve invloed op de gunstige
staat van instandhouding is niet aan de orde vanwege nieuwe kansen in de NoordBovenpolder (door het flauwe talud van de dijk ontstaan extra kansen voor leefgebied
van de Noordse woelmuis).

7.3.2

BU ITENDIJK

• Ais gevolg van verstoring door licht tijdens de uitvoering kunnen jachtgebieden en
migratieroutes van vleermuizen tijdelijk verslechteren, bij uitvoering in de herfst en
winter kan de winterverblijfplaats van vleermuizen bij Prinsenheuvel in belang afnemen.
Door geluidsverstoring en beweging kan het leefgebied van Bevers tijdelijk verslechteren.
Ook kunnen door geluidsverstoring tijdelijk vaste broed- en verblijfplaatsen en overige
nestlocaties verstoord raken. Deze effecten resulteren bij alternatief 3 en 4 (beide zonder
kwelscherm) in overtreding van verbodsbepalingen en een verslechtering van de
gunstige staat van instandhouding van deze soortgroepen (-). Bij alternatieven 3a en 4a
(met kwelscherm) en alternatieven S en Sa resulteert dit naar verwachting in een sterke
verslechtering van de instandhouding van deze soortgroepen (- -).
• De realisatie van alternatief 3, 3a, 4 en 4a kan resulteren in het onopzettelijk doden /
verwonden van vis sen bij werkzaamheden in het buitendijkse water en broedvogels bij
het verwijderen van bomen (0/-). Alternatief S en Sa he eft door de grate overlap met
leefgebieden van zwaarder beschermde soorten de grootste kans op een sterke
verslechtering van de gunstige staat van instandhouding door het verwonden en/ of
doden van dieren (- -).
Overigens kunnen de effecten die beschreven worden onder dit criterium (deels) worden
voorkomen door het werken met een ecologisch werkpratocol (zie mitigerende
maatregelen).
• Ais gevolg van ruimtebeslag wordt bij aIle alternatieven binnendijks bij het bosje bij
Prinsenheuvel een vaste braed- en verblijfplaats van de Buizerd weggenomen, hierbij
worden verbodsbepalingen overtreden maar de gunstige staat van instandhouding is niet
in het geding. Bij aIternatieven 4, 4a, S en Sa worden buitendijks groeiplaatsen van de
Spindotterbloem weggenomen, dit leidt tot een overtreding van de verbodsbepalingen
maar niet tot een verslechtering van de gunstige staat van instandhouding (0/-). Bij
alternatief 5 en Sa treden echter effecten op voor meerdere soortgroepen (ook vissen
[Bittervoorn, Rivierdonderpad], Noordse woelmuis, Waterspitsmuis), waardoor een
aanzienlijke verslechtering van de gunstige staat van instandhouding wordt verwacht (- ).
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7.4

I

LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE

Bij de leemten in kennis en informatie die voor het aspect "beschermde gebieden: Natura
2000" van belang zijn, moet onderscheid worden gemaakt tussen wat van de alternatieven
bekend is en wat de stand van de kennis is over de aanwezigheid van beschermde
natulUwaarden:
• .Ren leemte die van belang is VOOl' het bepaLen van de tijdelijke effecten is de
uitvoeringswijze en -duur. Bij de voodjggende b oordeling van de alternatieven ziJn op
beide punten aannamen gedaan. De voorliggende beoordeling is daarmee een worst-case
inschatling van de tijdelijke effecteIl.
• Een leem.te die van belang is voor het bepalen van perma nente effecten is de uiteindelijke
dimensionering van de buitendijkse maatregelen (bermen, onderwatertalud). Deze
a£metingen vormen namelijk de randvoorwaarden voor het eventuele ontstaan / herstel
van natuurwaarden.
Aanvullend kan het voJgende worden opgemerkt:
Specifiek voor de EHS en SES is het effect van verdroging op het bos bij PrinsenheuveJ van
belang. Hr dientnader in beeJd te worden gebracht in welke mate de kweJstroom ter plaatse
wordt bemvloed en hoe dit doorwerkt op de acluele en. potenti.eie natuurwaarden van dit
bos.
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Mitigerende
maatregelen
In dit hoofdstuk worden de mitigerende maatregelen geformuleerd waarmee negatieve

effecten op beschermde natuurwaarden deels worden voorkomen. Compenserende
maatregelen worden niet genomen. Voor de dijkversterking wordt een natuurinclusief
ontwerp opgesteld, wat inhoudt dat het ontwerp zo wordt aangepast dat negatieve effecten
zoveel mogelijk worden voorkomen.

8.1

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN: NATURA 2000-GEBIED

Om negatieve effecten van de altematieven te mitigeren kan worden gedacht aan de
onderstaande oplossingsrichtingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen
voor tijdelijke effecten en maatregelen voor permanente effecten:
MAATREGELEN VOOR
TlJDELlJKE EFFECTEN

1. De dijkversterking gefaseerd uitvoeren in ruimte en tijd zodat negatieve effecten van

lokale aard zijn en buiten gevoelige perioden optreden. Daarbij wordt specifiek aandacht
besteed aan de volgende punten:
a. Broedseizoen (15 maart -15 augustus) ontzien bij werkzaamheden aan (deel)trajecten
die grenzen aan belangrijke broedgebieden;
b. Nazomer, herfst en winter ontzien bij werkzaamheden aan (deel)trajecten die grenzen
aan belangrijke pleisterplaatsen voor niet-broedvogels.
2. De geluidbelasting en trilling bij de realisatie van kwelschermen en/ of damwanden
beperken (niet heien of trillen nabij kwetsbare deelgebieden en/ of in kwetsbare
perioden).
3. Leefgebieden van soorten binnen de ligging van de werkzaamheden in het minst
kwetsbare seizoen ongeschikt maken, indien noodzakelijk in combinatie met het
wegvangen van soorten.
4. Aanvoerwegen en depots zo veel mogelijk binnendijks voorzien.
5. Buitendijkse lichtverstoring voorkomen door geen gebruik te maken van nachtelijke
verlichting, verlichting sterk te beperken en te richten, of verlichtte delen van het Natura
2000-gebied af te schermen.
6. Tref bij werkzaamheden in het buitendijkse water maatregelen om het onderwater geluid
/ trillingen te beperken.

MAATREGELEN VOOR
PERMANENTE EFFECTEN

7. Het vergroten van buitendijks voorland waar dit nauwelijks aanwezig is of dat in de
huidige situatie niet van belang is voor soorten en habitattypen met een IHD, in
combinatie met bijvoorbeeld het creeren van een onderwatertalud (t.b.v. de
dijkverbetering). Mits de buitendijkse voorlanden niet te hoog worden gedimensioneerd
(binnen invloed van rivierdynamiek en/ of zoetwatergetijde) kunnen hier waardevolle
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natuurwaarden op ontstaan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het habitattype Ruigten en
zomen waar een uitbreidingsopgave voor het oppervlak voor is geformuleerd.
8. Het geschikter maken van het leefgebied van de Noordse woelmuis en Waterspitsmuis
door het aanleggen van nieuw leefgebied (natuurvriendelijke oevers) 6f het verbeteren
van bestaand leefgebied (beheer gericht op deze soorten)
9. Beperken van buitendijks ruimtebeslag door het nemen van technische maatregelen
(damwanden e.d.).
10.Yersnipperende werking van de dijk en buitenberm voor Noordse woelmuis
verminderen door het creeren van een begroeiing van ruigtekruiden (extensiever beheer).
Il.Het omvormen van de niet-kwalificerende bossen ten zuiden van Prinsenheuvel tot
Vochtige alluviale bossen (subtype A). Oit kan gedaan door het vergroten van de
getijdedynamiek in deze bossen door het graven van prielen en bodemverlaging, het
bestrijden van de exoot springbalsemien en het stimuleren van bosverjonging en de
kruidlaag door groepsgewijze kap.

8..2

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN: EHS EN SES
Voor de mitigerende maatregelen die voor het aspect "beschermde gebieden: EHS en SES"
van belang zijn, wordt verwezen naar de maatregelen beschreven onder het aspect
"beschermde gebieden: Natura 2000". Aanvullend kan het volgende worden opgemerkt:
12.Beperk binnendijks het ruimtebeslag op het bos bij de Prinsenheuvel. Hier is de huidige
altematieven een teensloot gedimensioneerd. Nagegaan dient te worden of deze
watergang niet bijvoorbeeld om het bos heen gelegd kan worden. Oit kan tevens het
mogelijke effect van het gedeeltelijk wegvallen van de binnendijkse kwel verminderen.

BESCHERMDE SOORTEN: FLORA- EN FAUNAWE
Voor de mitigerende maatregelen die voor het aspect "beschermde soorten Flora- en
faunawet" van belang zijn, wordt verwezen naar de maatregelen beschreven onder het
aspect "beschermde gebieden: Natura 2000". Aanvullend kan het volgende worden
opgemerkt:
13.Stel, om onopzettelijk verwonden en/ of doden van soorten te voorkomen, een ecologisch
werkprotocol op. Naar verwachting kunnen door een zorgvuldige uitvoering van de
werkzaamheden op dit punt negatieve effecten grotendeels worden voorkomen .
I4.Het toekomstige leefgebied van beschermde vissen (en amfibieen) kan aanzienlijk
worden vergroot door de teensloot te climensioneren met een voldoende breedte (enkele
meters) en een natuurvriendelijke oever « 1:5).
15.Momenteel is onzeker wat gaat er met de buitendijkse kazemat bij Prinsenheuvel gaat
gebeuren. Deze kazemat is van belang als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Een
inpassing in de plannen verdient aanbeveling, zodat permanente effecten kunnen
worden uitgesloten.
16.Richt buitendijks enkele kazematten in als winterverblijfplaats voor vleermuizen,
zodoende wordt de verstoring van huidige winterverblijfplaats (buitendijkse kazemat
Prinsenheuvel) gemitigeerd.

I074595071.A

ARCADIS

182

NATUURONDERZOE J

HOOFDSTUK

Beoordeling effecten

MMA
9.1

AlG EM EE N

In het kader van dit project wordt het MMA gezien als het alternatief waarbinnen de meest

milieuvriendelijke varianten worden gecombineerd, aangevuld met mitigerende
maatregelen
Het MMA bestaat uit twee delen, de Wantijdijk/Zeedijk en de Buitendijk. Het MMA voor
de Wantijdijk/Zeedijk bestaat volledig uit variant 1a uit het MER. Het MMA voor de
Buitendijk bestaat volledig uit alternatief 4. Bij de beoordeling van de effecten van het MMA
op de beschermingskader zijn de maatregelen 1 tot en met 6 en 11 tot en met 14, zoals deze
in hoofdstuk 8 worden beschreven, meegewogen in de effectscores. Maatregel 7 is standaard
al opgenomen bij alle altematieven voor de Buitendijk.

9.2

BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN: NATURA 2000-GEBIEDEN

In onderstaande tabel is v~~r het MMA een beoordeling gemaakt van het effect op

beschermde natuurgebieden; Natura 2000-gebieden. Daarbij is de effectbeschrijving
onderverdeeld in vier beoordelingscriteria, waarna een totale beoordeling is gegeven van
het effect van het MMA. Onder navolgende tabel worden de belangrijkste effecten
toegelicht.
Tabe19.25

MMA

De effecten van het MMA op

WantlJdlJkl ZeedlJk

BUltendlJk

Ref.

la

4

A.l Verstoring

0

-

-

B.2 Verdroging

0

0

0

B.3 Versnippering

0
0

0

0

B.4 Ruimtebeslag

0

01+

Totaal

0

Natura 2000-gebieden
Criterium

.

.

De totale beoordeling per alternatief is een weergave van het risko op significant negatieve
gevolgen per alternatief
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9.2.1

WANTIJDU K EN ZEED IJ K
Criteria en relevante IHD's
Door de gunstige uitvoeringsperiode voor de relatief verstorende werkzaamheden en het

voorkomen van lichtverstoring, kunnen negatieve effecten als gevolg van tijdelijke
verstoring (zie hoofdstuk 6) worden beperkt. Voor het Natura 2000-gebied Biesbosch zijn de
volgende soorten met een rHO relevant: broedvogels (Blauwborst, Rietzanger, IJsvogel),
niet-broedvogels (m.n. Grauwe gans, Grutto, Krakeend, Pijlstaart, Smient, Wintertaling) en
de Bever. Effecten op vogels zijn naar verwachting goed te mitigeren, effecten op de Bever
zijn door jaarrande aanwezigheid lastiger te mitigeren (-) . Bij het MMA is er geen sprake
van versnippering, verdroging op ruimtebeslag in het Natura 2000-gebied (0).
Effectbeoordeling
Op grand van de criteria voor het bepalen van het risico op significant negatieve effecten

(zie hoofdstuk 3; toetsingskader) is voor het MMA in dit stadium een risico op significant
negatieve effecten niet uit te sluiten (-), hierbij gaat het om de Bever.

9.2.2

BU ITEND IJ K
Criteria en relevante IHD's
• Als gevolg van tijdelijke verstoring kunnen, afhankelijk van de uitvoeringsperiode, -wijze

en -duur, negatieve effecten optreden op verschillende soorten (zie hoofdstuk 6). Door
gefaseerd te werken, treden voorallokale effecten op, waarbij door de gunstige
uitvoeringsperiode voor de relatief verstorende werkzaamheden, het ontzien van
kwetsbare locaties en het voorkomen van lichtverstoring, een beperkt negatief effect
wordt verwacht (-). Voor het Natura 2000-gebied Biesbosch zijn voor het MMA de
volgende soorten met een IHD relevant: braedvogels (Blauwborst, Bruine kiekendief,
Rietzanger, IJsvogel), niet-broedvogels (m.n. Krakeend), en de Bever.
• Het MMA resulteert niet tot verdraging en versnippering in het Natura 2000-gebied (0).
• Het MMA he eft door het Buitendijks creeren van een geleidelijke land-water overgang op
locaties waar deze in de huidige situatie ontbreekt een licht positieve invloed op het
criterium ruimtebeslag. Mogelijk ontstaan op deze locaties mogelijkheden voor het
habitattype ruigten en zomen.
Effectbeoordeling
Op grand van de criteria voor het bepalen van het risico op significant negatieve effecten

(zie hoofdstuk 3; toetsingskader) is voor het MMA een risico op significant negatieve
effecten niet uit te sluiten (-). Hierbij gaat het om Bruine kiekendief (b), Rietzanger (b),
IJsvogel (b), Krakeend (n), en de Bever.

9.

BE CHERMDE NAT URGEBIEDEN: EHS EN SES
In onderstaande tabel is voor het MMA een beoordeling gemaakt van het effect op

beschermde natuurgebieden; EHS en SES. Daarbij is de effectbeschrijving onderverdeeld in
vier beoordelingscriteria, waarna een totale beoordeling is gegeven van het effect van het
MMA. Onder navolgende tabel worden de belangrijkste effecten toegelicht.
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Alternatieven

label 9.26

WantlJdlJkl ZeedlJk

BUltendlJk

Ref.

la

4

0
0
0
0
0

-

.

0
0
0/+

0
0
0/-

De effecten van de
alternatieven op EHS en SES

Criterium
A.1 Verstoring
B.2 Verdroging
B.3 Versnippering
B.4 Ruimtebeslag

lotaal

-

-

De totaalscore is het netto effect van het altematief op de waarden (areaal, kwaliteit,
samenhang) van de EHS en SES

9.3.1

WANTIJDIJK EN ZEEDIJK

• De versterking van de Zeedijk ten zuiden van de Kop van 't Land bemvloedt de actuele
natuurwaarden van de EHS. Tijdens de uitvoering van de werkzaarnheden kan als
gevolg van verstoring (geluide licht, beweging ) een kleinschalige verslechtering van de
kwaliteit van de EHS optreden. Door de gunstige uitvoeringsperiode voor de relatief
verstorende werkzaarnheden en het voorkomen van lichtverstoring treedt naar
verwachting een kleinschalig significant negatief effect op (-).
• Er zijn geen effecten van versnippering en verdroging (0).
• Het MMA voor de Wantijdijk heeft geen ruimtebeslag in de EHS, de versterking van de
Zeedijk resulteert in de Noord-Bovenpolder in een permanent ruimtebeslag op de EHS.
De buitendijkse steunberm heeft echter een dusdanig flauw talud (1:7) dat het in de
toekomst naar verwachting kan bijdragen aan een grotere lengte aan landwaterovergangen, zodat dit als een positieve invloed op de potentiiHe natuurwaarden
van het zoetwater-getijdegebied wordt beoordeeld. Het ruimtebeslag van de buitendijkse
berm van de Zeedijk ten zuiden van de Kop van 't Land heeft een beperkt negatief effect
op de potentiele natuurwaarden van de EHS. Door de positieve invloed van de
buitendijkse berm in de Noord-Bovenpolder wordt het totale effect van het ruimtebeslag
voor de Wantijdijk/Zeedijk bij het MMA als beperkt positiefbeoordeeld (0/ +).
• Bij het MMA voor de Wantijdijk kan als gevolg van ruimtebeslag een zeer beperkt
negatief effect optreden op de SESe naar verwachting heeft dit geen invloed op werking
van de SES. De Zeedijk grenst niet aan de SES, zodoende zijn effecten op voorhand uit te
sluiten.

9.3.2

BUITENDIJK

• Het MMA resulteert in een zekere mate van verstoring tijdens de uitvoering. De
werkzaamheden resulteren, afhankelijk van de uitvoeringsperiode, -wijze en -duur, in
een tijdelijke verstoring van actuele natuurwaarden. De potenties worden niet negatief
bemvloedt. Bij de locaties waar een kwelscherm wordt geplaatst, is aangenomen dat
geluidsverstoring (trillen van damwanden) maatgevend is (zie beoordeling Natura 2000).
Door gefaseerd te werken, treden voorallokale effecten op, waarbij door de gunstige
uitvoeringsperiode voor de relatief verstorende werkzaarnheden, het ontzien van
kwetsbare locaties en het voorkomen van lichtverstoring, een beperkt risico op een
significant negatief effect op de EHS wordt verwacht (-).
• Het MMA heeft geen versnippering tot gevolg (0).
• Tot slot kunnen tijdens de aanlegfase geen negatieve effecten optreden als gevolg van
verdroging (0) ..
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• Het MMA heeft een binnendijks ruimtebeslag (Bos gemaal Prinsenheuvel) op de EHS. In
totaal gaat het om 20 ha. Door het permanente ruimtebeslag van het MMA, dat door
mitigatie is geminimaliseerd, worden de huidige waarden en potenties van het
natuurdoeltype "inheems bos" (binnendijks) kleinschalig negatief bemvloed.
Tegelijkertijd kunnen door het realiseren van een buitendijkse vooroever waar deze in de
huidige situatie ontbreekt op kleine schaal kansen ontstaan voor het natuurdoeltype
zoetwatergetijdenlandschap (klei-oermoeras). Op de schaal van de totale dijkversterking
treden naar verwachting beperkte negatieve effecten op als gevolg van het ruimtebeslag
van het MMA (0/-).
• De buitendijk grenst niet aan de SES, zodoende zijn effecten op voorhand uit te sluiten .

.4

BESCHERMDE SOORTEN: FLORA- EN FAUNAWET
In onderstaande tabel is voor het MMA een beoordeling gemaakt van het effect op het

aspect beschermde soorten Flora- en faunawet. Daarbij is de effectbeschrijving
onderverdeeld in drie beoordelingscriteria, waarna een totale beoordeling is gegeven van
het effect van het MMA. Onder de tabel worden de belangrijkste effecten toegelicht.
Alternatieven

Tabe19.27

WantlJdlJk/ ZeedlJk

BUitendlJk

Ref.

1a

4a

A.1 Verstoring

0

-

-

A.2 Onopzettelijk doden, verwonden

0

0/-

0/-

-

0/-

De effecten van de
alternatieven op flora en fauna

Criterium

8.4 Ruimtebeslag

0

Totaal

0

I"

...

;

.

De totale beoordeling per alternatief is een weergave van de beoordeling van het criterium
dat voor dit alternatief het meest negatief scoort. Daarmee is de totaalscore een beoordeling
van het risico op het overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet per
alternatief.

9.4.1

WANTIJDIJK EN ZEEDIJK

• Door het MMA kan tijdens de uitvoering de Beverburcht aan de overzijde van het Wantij
door geluid en beweging worden verstoord en kunnen jaarrond beschermde nesten
tijdelijk worden verstoord (-).
• De realisatie van het MMA kan resulteren in het onopzettelijk doden I verwonden van
vissen bij werkzaamheden in het binnendijkse water (0/-). Deze effecten worden
grotendeels voorkomen door het werken met een ecologisch werkprotocol.
• Bij het MMA voor de versterking van de Wantijdijk en Zeedijk kunnen als gevolg van
permanent ruimtebeslag verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden
overtreden. Hierbij gaat het vooral om functionele leefgebied van beschermde vissen
(Kleine modderkruiper, Grote modderkruiper) door het dempen van bestaande
watergangen. Door het creeren van nieuw binnendijks water (teensloot) gaat er per saldo
geen leefgebied verloren, waardoor de gunstige staat van instandhouding voar deze
soorten niet in het geding komt. Migratieroutes worden in de zin van de Flora- en
faunawet opgevat als onderdeel van de vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. Met het
verwijderen van de bomenrij langs de Zeedijk (waar een migratieroute langs loopt) wordt
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naar verwachting de. funclionaliteit van verblijfplaatsen van de Gewone en Ruige
dwergvleermuis aangetast (-).

9.4.2

BUITENDIJK

• Door verstoring (geluid, beweging) kan het leefgebied van Bevers tijdelijk verslechteren.
Ook kunnen door geluidsverstoring tijdelijk vaste broed- en verblljfplaatsen en overige
nestlocat~es verstoord raken. Door gefaseerd te werken, treden voorallokale eHecten op,
waarbij door de gW1stige uitvoeringsperiode voor de relatiefverstorende
werkzaamheden, het ontzien van kwetsbare locaties en het voorkom.en van
lichtverstoring, een lokale verslechtering van de gunstige staat van deze soortgroepen (-)
wordt verwacht.
• De realisalie van het MMA kan resulteren in het onoI?z ttelijk dode.n / verwonden van.
vissen bi; werl<zaamheden in het buitendijkse water (0/ -). Deze effecten worden
grotendeeis voorkomen door hel werkert met een ecologisch werkprotocol.
• Als gevolg van ruimtebeslag wordt bij aile alternatieven binnendijks bij het bosje bij
Prinsenheuvel een vaste broed- en verblijfplaats van de Buizerd weggenomen, hierbij
worden verbodsbepalingen overtreden maar de gunstige staat van instandhoudingis niet
in. het geding.
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Websites:

• httB:/lwww.synbisy.al.terra.ni/natura2000/
• www.libellennet.nl
• www.minlnv.nl
• www.natuurloket.nl

1074595071 A

ARCADIS

189

NATUURONDERZOEK I

• www.ravon.nl
• www.waarneming.nl
• www.watermarkt.nl
• www.waterstat.nl
• www.zoogdieratlas.nl
• www.zuid-holland.nl
• www.zwgzh.nl
Mondelinge informatie:

• NWC Advies, Dhr. R. Haan, Dhr. J. Bruijn;
• Staatsbosbeheer, Dhr. T. Muusse;
• LNV-DLG, Mw. J. Jonkers.
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Onderbouwing vervaardiging habitattypenkaart

Onderzoeksgebied

Voor de oeverlanden van het Natura 2000-gebied De Biesbosch die aan het dijktraject
grenzen, dient een habitattypenkaart te worden opgesteld. Het gaat om drie deelgebieden
langs de onderstaande dijktrajecten (zie ook Afbeelding 33):
• Wantijdijk (ten oosten van Dordrecht)
• Zeedijk (nabij de Kop van 't Land)
• Buitendijk (langs het ZUid-Maartensgat ten zuiden van Dordrecht)

Buitendijk
Afbeelding 33
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Ligging dijktrajecten Wantijdijk, Zeedijk en Buitendijk. In rood is aangegeven waar de
dijkversterking plaats gaat vinden, het paarse deel geeft het gebied waarvoor een
habitattypenkaart vervaardigd is (ca. 80 meter vanaf de buitenteen).

Afbakening

Het uitgangspunt voor het maximale buitendijkse ruimtebeslag in het Natura 2000-gebied is
gebaseerd op buitendijkse ingrepen (ingraven kleidek) tot op 80 m van de buitenteen van de
huidige dijk. Het binnendijkse deel is niet relevant voor dit onderzoek, omdat dit buiten de
Natura 2000 begrenzing valt. Het gekarteerde oppervlak langs elk dijkvak is terug te vinden
2

in Tabe128. Minimum oppervlakte voor vast te stellen habitattypen is standaard 100m ,
voor de bostypen is deze 1000m2 (Leeswijzer Natura 2000 profielendocument, LNV).
Lengte van de te onderzoeken dijktrajecten en oppervlakte gebied waarvoor een
habitatkaart vervaardigd moet worden.
Dijktraject
Wantijdijk

Lengte

Oppervlakte onderzoeksge bied

80m

0.04 ha

Zeedijk

750 m

6 ha

Buitendijk

4800 m

38,4 ha

Tabe128

Natura 2000-gebied De Biesbosch

Voor de aangetroffen kwalificerende habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen
geformuleerd in het Natura 2000-gebied De Biesbosch (zie Tabe129).
Habitat

Doelsteli ng oppervlakte

Doeisteli ing kwalitelt

vochtige alluviale bossen
(zachthoutooibossen H91 EO A)

behoud

verbetering

ruigten en zomen
(harig wilgenroosje H6430 B)

uitbreiding

behoud

slikkige rivieroevers
(H3270)

uitbreiding

verbetering

Tabe129

Resu/taat

Hieronder worden per dijkvak de voorkomende kwalificerende habitattypen, zoals
aangegeven op de habitattypenkaart, besproken. Ook wordt vermeld waarom de overige
delen geen kwalificerend habitattype zijn.
Wantijdijk

Vochtige alluviale bossen - zachthoutooibossen (H91 EO_A)

Het hier aanwezige wilgenbos staat in de zone die onder invloed staat van getij, matig tot
gering dynamisch (bron: ecotopenkaart). Gedurende het veldbezoek is zachthoutooibos met
een ondergroei van moeras- en ruigteplanten aangetroffen. Ook is de beyer in de omgeving
waargenomen. Hiermee voldoet dit wilgenbos aan de criteria van het habitattype H91EO_A
vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)
Aangetroffen kenmerkende soorten van het kwalificerende habitattype vochtige alluviale
bossen - zachthoutooibossen (H91EO_A)
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Soort
bever

Categorie voor H91 EO_A
constante soort bij goede
abiotische toestand en goede
biotische structuur

Opmerking
waargenomen in omgeving

Tabel30
Niet-kwalificerende habitattypen
De overige delen van het buitendijkse gebied van de wantijdijk kwalificeren niet, vanwege
het ontbreken van de juiste structuur en karakteristieke soorten
Zeedijk

Niet-kwalificerende habitattypen
In de oeverlanden langs de Zeedijk zijn geen kwalificerende habitattypen aangetroffen. De

aanwezige rietlanden bevatten geen karakteristieke soorten van ruigten en zomen (H6430)
en voldoen daarmee niet aan de criteria van dit habitattype. Ook bevindt zich er een
grasland binnen zomerkades, die intensief begraasd wordt. Door deze vorm van
landgebruik ontbreekt het in dit grasland aan karakteristieke soorten en heeft het niet de
juiste vegetatiestructuur, waardoor het geen kwalificerend habitattype vormt.

Buitendijk

Vochtige alluviale bossen - zachthoutooibossen (H91EO_A)

Een deel van het aanwezige wilgenbos in het noordoostelijke deel van het dijkvak bevindt
zich in de zone die onder invloed staat van overstromingen (ecotopenkaart). In het rapport
"Bedreigde plantengemeenschappen Rijn/Maasmonding 1992-2000" is dit gedeelte
gekarteerd als vegetatietype veldkersooibos (38Aa3). Daarnaast is gedurende het
veldbezoek waarschijnlijk ook lissenooibos aangetroffen (38Aa2). Bovendien zijn in de
omgeving de beyer en de grote bonte specht waargenomen. Het voldoet daarmee aan de
criteria voor het habitattype H91EO_A vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)
(Afbeelding 34). Hetzij weI in matige vorm gezien de verruiging van de ondergroei met
grote brandnetel. Dit is te wijten aan de afname van getijdendynamiek in het gebied.

Afbeelding 34 Vochtig alluviaal bos (zachthoutooibos) langs de Buitendijk.
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Aangetroffen kenmerkende soorten van het kwalificerende habitattype vochtige alluviale
bossen - zachthoutooibossen (H91EO_A)
Soort

Categorie voor H91 EO_A

Opmerking

bever

constante soort bij goede

waargenomen in omgeving

abiotische toestand en goede
biotische structuur
grote bonte specht

constante soort bij goede biotische

waargenomen in omgeving

structuur

Tabe131
Ruigten en zomen - harig wilgenroosje (H6430_B)

Een deel van het aanliggende rietland in het noordoostelijke deel van het dijkvak is
waarschijnlijk een kwalificerend habitattype (Afbeelding 35). In het rapport "Bedreigde
plantengemeenschappen Rijn/Maasmonding 1992-2000" is dit gedeelte gekarteerd als
vegetatietype rivierkruiskruid associatie (32Ba1). Dit type maakt onderdeel uit van het
verbond van harig wilgenroosje, welke behoort tot het habitattype H6430_B ruigten en
zomen (harig wilgenroosje). Omdat het veldwerk is uitgevoerd aan het einde van het
groeiseizoen, was het niet mogelijk om definitief vast te stellen of dit vegetatietype daar op
dit moment nog voorkomt. Derhalve is het noodzakelijk in het voorjaar / zomer 2010 een
veldbezoek te brengen om karakteristieke en niet-algemene plantensoorten van dit
habitattype beter vast te kunnen stellen. Van minimaal een gedeelte lijken de
structuurkenmerken van dit rietland, zoals hoogte en bedekking, gunstig voor dit
habitattype.

Afbeelding 35 Waarschijnlijk ruigten en zomen (harig wilgenroosje) langs de Buitendijk
Aangetroffen kenmerkende soorten van het kwalificerende habitattype ruigten en zomen
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5likkige rivieroevers (H3270)

Ben gedeelte van de vegetatie langs de oever kwalificeert voor het habitattype H3270
slikkige rivieroevers (Afbeelding 36). Ben gedeelte van het vegetatietype is in mozalek
vorm met andere vegetaties aanwezig. Het exacte vegetatietype kon niet vastgesteld
worden, maar gezien de soortsamenstelling betreft het hier waarschijnlijk Associatie van
waterpeper en tandzaad (29Aal) en Associatie van blauwe waterereprijs en waterpeper
(8Aa2).

Afbeelding 36 Slikkige rivieroevers langs de Buitendijk
Aangetroffen kenmerkende soorten van het kwalificerende habitattype slikkige rivieroevers
(H3270)
Soort

Categorie voor H3270

Opmerklng

blauwe
waterereprijs
klein vlooienkruid

karakteristieke soort

plant verspreid aangetroffen

karakteristieke soort
genoemd op Rode Lijst
karakteristieke soort

plant verspreid aangetroffen

witte waterkers
riviertandzaad

karakteristieke soort
genoemd op Rode Lijst

plant lokaal aangetroffen
plant verspreid aangetroffen

Tabe133

Nief-kwalificerende habifattypen

Aan het noordoostelijke uiteinde van dit dijkvak bevindt zich een oud zanddepot
(Afbeelding 37). Het hier aanwezige wilgenbos staat in de overstromingsvrije zone
(ecotopenkaart) en bovendien bevindt het zich, gezien het gebruiksverleden, niet op
alluviale bodem. Hiermee voldoet het niet aan de criteria voor habitattype H91EO_A
vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen).
Het aanliggende rietland (Afbeelding 37) en het rietland net ten noordoosten van de
Prinsenheuvel (Afbeelding 38) bevatten geen karakteristieke soorten van ruigten en zomen
(H6430) en voldoen daarmee niet aan de criteria van dit habitattype.
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Afbeelding 37 Het oude zanddepot aan het noordoostelijke uiteinde van de Buitendijk
(rood) en het aanliggende rietland (geel). Niet kwalificerende habitattypen.

Afbeelding 38 Het rietland (rood) net ten noordoosten van de Prinsenheuvel. Niet
kwalificerende habitattypen.
Halverwege de buitendijk net ten zuidwesten van de Prinsenheuvel bevinden zich drie
stukken wilgenbos die niet kwalificeren als vochtig alluviaal bos (Afbeelding 39). In de
kruidlaag van het meest noordoostelijke bosje komt de exoot springbalsemien voar met een
bedekking van meer dan 5%. Hiermee voldoet dit stuk bos niet meer aan de criteria voor dit
habitattype. De ander twee stukken bos voldoen voor wat betreft de structuur en de
voorkomende soorten ook niet aan de criteria van dit habitattype.

Afbeelding 39 De 3 wilgenbossen halverwege de Buitendijk net ten zuidwesten van de
Prinsenheuvel. Niet kwalificerende habitattypen.
Het rietland aan het zUidwestelijke uiteinde van de Buitendijk (Afbeelding 40) bevat geen
karakteristieke soorten van ruigten en zomen (H6430) en voldoet daarmee niet aan de
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criteria van dit habitattype. Hier bevindt zich ook nog een stuk gedegradeerd slikkige
rivieroever (Afbeelding 40). Op het moment van het veldbezoek bevatte het niet de
karakteristieke soorten van het habitattype slikkige rivieroevers (H3270), waardoor het niet
meer voldoet aan de criteria van dit habitattype. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het
afnemen van de getijdendynamiek in het deelgebied.

Afbeelding 40 Het rietland (rood) en het stuk gedegradeerd slikkige rivieroever (geel) aan
het zuidwestelijke uiteinde van de buitendijk. Niet kwalificerende habitattypen.
De overige delen van het te karteren gebied bestaan uit begraasde graslanden. Door deze
vorm van landgebruik ontbreekt het in deze graslanden aan karakteristieke soorten en
hebben ze niet de juiste biotische structuur, waardoor ze niet een kwalificerend habitattype
vormen.
Bronnen

•
•
•
•

Ecotopenkaart Rijn-Maasmonding, 2006 (DID-RWS)
Leeswijzer Natura 2000 profielendocument, LNV
Profielendocumenten habitattypen (LNV)
A.S. Kers & J.W. Bergwerff. Bedreigde plantengemeenschappen Rijn/Maasmonding
1992-2000. Verspreiding in de oeverlanden van Hollandsche IJssel, Lek, Noord, Oude
Maas, Beneden-Merwede, Boven-Merwede, Spui, Dordtsche Kil, Biesbosch, Afgedarnde
Maas, Haringvliet, Hollandsch Diep, Arner & Bergsche Maas (DID-RWS, 2003)

• Heukels Flora van Nederland (2005)
• Weeda, E.J., J..H.J., Schaminee & L. Van Duuren, 2003. Atlas van Plantengemeenschappen
in Nederland. deel3: Kust & binnenlandse pioniermilieus. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
• J.A.M. Janssen en J.H.J. Schaminee, 2003. Europese natuur in Nederland. Habitattypen.
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Uitkomsten broedvogelonderzoek
Navolgend overzicht geeft weer welke broedvogels van de Rode lijst, met een
instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000-gebied Biesbosch en/of jaarrond door de
Flora- en faunawet beschermde nesten nabij de dijktrajecten zijn vastgesteld .
Soort
Blauwborst

Boerenzwaluw

Boomkruiper

Bosuil

Dijkvak

Aantal territoria

Buitendijk

27

Zeedijk

2

Wantijdijk

2

Buitendijk

17

Zeedijk

6

Buitendijk

12

Zeedijk

5

Buitendijk

2

Zeedijk

1

Bruine kiekendief

Buitendijk

2

Buizerd

Buitendijk

2

Zeedijk

1

Buitendijk

1

Ekster

Zeedijk

1

Wantijdijk

2

Buitendijk

6

Zeedijk

5

Wantijdijk

1

Gele kwikstaart

Zeedijk

1

Groene specht

Buitendijk

2

Grote bonte specht

Buitendijk

6

Gekraagde roodstaart

Zeedijk

3

Havik

Buitendijk

1

Huismus

Buitendijk

1

Zeedijk

10

Zeedijk

13

Huiszwaluw
IJsvogel

Kneu
Koolmees

Koekoek

Matkop

I074595071 .A

Buitendijk

1

Zeedijk

1

Zeedijk

2

Buitendijk

26

Zeedijk

12

Wantijdijk

3

Buitendijk

4

Zeedijk

4

Wantijdijk

2

Buitendijk

4

Zeedijk

3
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Soort

Dijkvak

Aantal territoria

Nachtegaal

Buitendijk

2

Pimpelmees

Spreeuw

Rietzanger

Ringmus

Siobeend

Tureluur

Buitendijk

4

Zeedljk

12

Buitendijk

27

Zeedijk

4

Buitendijk

10

Wantijdijk

3

Buitendijk

2

Zeedijk

3

Buitendijk

1

Zeedijk

1

Buitendijk

2

Zeedijk

2

Veldleeuwerik

Buitendijk

3

Wielewaal

Buitendijk

1

Zwarte kraai

Buitendijk

4

Zeedijk

5

Wantijdijk

1
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Kaartbijlage verspreiding vleermuizen

Afbeelding B.41

Verspreiding jachtgebieden en
routes vleermuizen nabij de
Wantijdijk en Zeedijk.

•

Bran gegevens; NWC, 2010.

•

•

•
•
•

••
Legenda

Jichtgebledtn en
routes vleermulzen

_ ftIIdlg ttiktrace
GrooCoorvleermuis Ridge dwergvleermuls
Gewone dwergvleennuls • 0 - 5
• 0- 5

•
•

0- 5
5 _ 10

Laatvlieger
•

0-5

•

.

I074595071 .A

WanUJdlJklzeedljk

Watervleermuis

0- 5

5-10

~ ARCADIS

7.

0

TS

.!O

~ ..

ARCAPIS

1101

NATUURONDERZOEK I

Afbeelding 8.42
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Verspreiding
paarverblijfplaatsen nabij de
Wantijdijk en Zeedijk.

Bran gegevens: NWC. 2010.
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Afbeelding 8.43

Verspreiding jachtgebieden en
routes van vleermuizen nabij
de Buitendijk.
Bron gegevens: NWC. 2010.
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Afbeelding B.44
Verspreiding verblijfplaatsen
vleermuizen nabij de
Buitendijk.

Bron gegevens: NWC, 2010 .

Laglinda

IAl Gewone "-llYleennuiS
[B] Gewane groolOOlllleermuls
-

VerbUj'pI.ll8en Vleermulzen
Buil8ndijll
.... (.Qf ' 1tSlO

Hultlg dljlltmcll

(Q ARCADIS
-, ............_
f"~"""~,,,

J"

1074s95071 A

ARCADIS

1,04

NATUURONDERZOEK I

(olofon
OPDRACHTGEVER:

Waterschap Honands~ D~l ta

STATUS:
Definitief

AUTEURS:
M.J. I3reedveld

ARCADISNederland bv

J.N. Ohm

ARCADIS Nederland bv

A. Tabak

ARCADIS Nederland bv

GECONTROLEERD DOOR:

J.W.D. Hollander

A RCADIS Nederland bv

VRIJGEGEVEN DOOR:

Kees Lazonder

ARCA DlS Nederland bv

ARCAD1S NEDERLAND BV
PolarLsavenue 15
Posfblls 410
2130 AK Hoolddo.rp
Tel 023 5668 411
Fax 023 5611 575
www.arcadis.nl

@ARCADIS. Aile rt!chten voorbehoudM . Behoudens
uitzonderingen door de wet gesteld. mag z~mde r
schriftelijk.e loestemming van de rechlhebbenden niels uil
dit document worden verveelvoudigd en/of opcnbaar
worden gemaakl door middel van druk. fOlokopie, digltale
reprodud le of anderszlns.

ARCADIS

[

105

Bijlage 9
Verkenning van conditie, levensvatbaarheid en
verplantbaarheid bomenobjecten
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EEN VERKENNING VAN DE CONDITIE,
LEVENSVERWACHTING EN
VERPLANTBAARHEID VAN VIER
BOMENOBJECTEN IN HET
RIVIERENLANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN
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Onderzoeker speciale teeltkundlge vraagstukken bomen/bossen
Centrum landschap, Alterra Wagenlngen UR
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Samenvatting
In het kader van de geplande dijkverzwaringsprojecten is het voorjaar van 2010 een
verkenning uitgevoerd naar de conditie, levensverwachting en verplantbaarheid van 4
boomobjecten In het rivierengebied ten zuiden van Dordrecht:
een rij essen tangs de Zeedijk;
6 grote populleren blj de veerstoep Kop van 't Land
een rij knotwilgen aan de voet van de Zeedijk
een populierengroep buitendijks bij de Prlnsenheuvet
Op verzoek van belangenpartijen (Natuur- en vogetwacht, stlchtlng Wantij, Vereniglng Behoud
Blesbosch) zijn daarblj ook de ecologlsche aspecten en tandschappelljke waarden betrokken.
Vanuit diverse redenen, met name de hoge kosten en gemiddeld lage slaglngskansen van een
verplanting, de beperkte resterende levensduur en de matlge conditie van sommlge bomen
wordt voor de essen- en knotwilgenbeplanting geadviseerd af te zlen van verplantlng en wordt
voorgesteld om ter vervanglng van de oudere bomen na de dljkverzwaring op nog nader te
bepalen plaatsen In de dlrecte omgeving nleuwe beptantlngen aan te teggen met jong
plantmaterlaal (Iaanboomformaat). Eenzelfde voorstel geldt ook voor de bel de
popullerengroepen, maar deze zouden eventueel kunnen worden behouden door ze In de
dljkverzwarlng In te passen, ulteraard voor zover dat technlsch ultvoerbaar en verantwoord Is
met het oog op de hoofdfunctie van de waterkering.
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Inleiding (achtergrond en doel)
In het kader van op handen zijnde dijkverzwaringsprojecten is door het Waterschap Hollandse
Delta is aan Alterra Wageningen UR gevraagd om een onafhankelijk oordeel te geven over een
kwalitelt van vier boombeplantlngen in het rivierengebied ten zulden van Dordrecht. De
vraagstellingen daarbij waren als voigt:
• Is het haalbaar om de bomen te verplaatsen naar een locatie a) in maalveld; b) aan het
ulteinde van de nleuwe berm of c) op de nieuwe berm (voor al deze optles: kan het
ultvoeringstechnisch, kan het boomtechnlsch, wat Is de slagingskans, wat kost het)?
• Welke optles zljn er nog meer? Wat plelt voor/tegen?
Verder moet er een beoordeJing van de algemene condltie van deze bomen komen. Vanult
belangenpartijen (Natuur- en vogelwacht, stichtlng Wantij, Verenlglng Behoud Blesbosch) Is
gevraagd om ook ecologlsche aspecten in de beoordeling mee te nemen. Het hlerbij de door
belangenpartijen gehanteerde format Is weergegeven In de bljlage bij dit rapport.
Omdat het voor de verplantbaarheld van bomen nlet zo relevant Is op welke groelplaats ze
uiteindelijk komen te staan (ervan ultgaande dat deze geschlkt is, of geschikt gemaakt wordt
voor de groei van bomen) en omdat daar welnig kengetallen bestaan over de verplantkosten
van zeer zware bomen (waarblj ook de lengte en (on)mogelljkheden van het transport alsmede
de verplantmethode zeer bepalend zijn) Is er slechts een zeer globale Indicatle van de kosten
te geven. Een verplanting van een zeer zware boom IIgt al gauw tussen 50.000 en 70.000 Euro
, per boom, maar kan daar soms substantleel van afwijken, onder meer afhankelijk van
verplantlngsgeschiktheld (zie de hieronder genoemde aspecten), de zorg (waaronder de
noodzakelijke voorberelding) die men er aan besteedt en de rlslco's die men In dlt opzicht durft
te lopen (ook omdat het ultelndelijke resultaat soms pas na jaren zlchtbaar Is en de vraag kan
worden gesteld of de boom dankzij of ondanks de verplanting Is overleden). De vraagsteliing Is
derhalve als voIgt gearticuleerd:
a.
b.
c.
d.
e.
is;
f.

bepallng van het huidlge ontwlkkellngsstadium en de vitalltelt van de bomen;
bepallng van de levensverwachtlng In gelijkblljvende standplaatssltuatle;
het toekennen van een beoordeling aan de beplantlngen per punt van de
puntenwaarderlng van het NWC format;
bepallng van de verplantbaarheid van de bomen;
Indien verplantbaar; de verplantkosten (globaal Indicatlef), Indlen verplantlng mogelljk
aangeven van realistlsche alternatleven (o.a. nleuwe aanplant, welke groelplaats, welke
boomsoort, welke boommaat, et cetera?)

In dit rapport wordt per object een beknopte beschrijving gegeven van de werkwljze, de
bevindlngen, de conclusles en de achtergronden/onderbouwing van de aanbevellngen die
daaraan kunnen worden ontleend. Allereerst zal in het kort worden Ingegaan op wat algemene
achtergronden van, en overweglngen blj, het verplanten van grote bomen.
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Verplantbaarheid van grote bomen
De teehnisehe mogelijkheden vandaag aan de dag laten het in principe toe om zowat iedere
"zware" boom te verplanten. De kosten van een verplanting stijgen eehter exponentieel
naarmate de boom groter is en het zijn dan vaak de kosten die de mogelijkheden van een
verplanting begrenzen. Ook nemen de risieo's op het mislukken van een verplanting toe
naarmate de boom groter is en er meer teehnisehe "hoogstandjes" aan te pas komen, maar dlt
is ook sterk afhankelijk van de methode die men gebruikt en de tijd die er is om een boom op
verplanting voor te bereiden. Daarnaast zijn ook boombiologisehe faetoren bepalend voor
zowel de (teehnisehe) verplantbaarheid als het slagen van een verplanting. Ziekte, eonditie,
kroonopbouw, struetuur (onder andere a.g.v aantasting door houtrot) opbouw en kwaliteit en
ruimtelijke ontwikkeling van het wortelstelsel en de duur van de zgn. verplantsehok zijn daarin
riehtlnggevende, zo niet doorslaggevende aspeeten. Zo kan het voor een grote boom, met een
maat van 25 em stamdoorsnede ca. 13 jaar duren voor het oorspronkelljke wortelvolume weer
is bereikt terwljl een minder zware (10 em) maar 5 jaar duurtl. Omdat er een sterke eorrelatie
zit tussen het wortelvolume en de bovengrondse ontwikkeling hoeft het geen betoog dat In dat
geval beter een liehtere maat (die sneller weer aanslaat en bovendien ook nog ook een
snellere jeugdgroei heeft) op de uiteindelijke plaats kan worden geplant, omdat deze qua
ontwlkkeling de oudere boom zal inhalen. Het doel van een verplanting is immers dat de boom
met optlmaal behoud van eeologlsche- en landsehappelijke waarden zo snel mogelijk, en In
gezonde toestand, weer zljn funetle op de nieuwe standplaats kan vervullen. Een andere, niet
onbelangrljke bijkomstlgheld Is dat tot aan het moment dat het oorspronkelijke wortelvolume
nog nlet Is berelkt een verplante boom in een stress-sltuatle verkeert, wat hem gevoellger
maakt voor aantastingen door zowel parasieten als zgn. gelegenheidsparasleten. Een notolr
voorbeeld daarvan is de aantastlng van verplante bomen door bastkevers zoals de
elkensplntkever en de eikenpraehtkever die een gehele aanplant soms geheel kunnen
"ruineren".
Ulteraard zal het verplanten c.q. Het toepassen van zware bomen een bepaald doel moeten
dienen.
Dat kan zijn ingegeven door bijvoorbeeld polltleke motieven, architeetonlsche overweglngen
(het snel "aankleden" van een gebouw of Inrichten van een groene struetuur), of anderszins.
In een landsehappelljk gebled zal de toepasslng van zware bomen soms ook worden
afgemeten aan een duurzame en beheertechnlsch betaalbare instandhouding van een
beplantlng. Maar ook dit Is afhankeJljk van de doelstelling en sehaalgrootte. Enerzljds zal
daarblj de noodzaak tot een gevarleerde leeftljdopbouw verspreld over meerdere beplantingen
In een bepaald gebled (waarbij beplantlngen afwisselend tijdig worden verjongd) een punt van
overweging zijn. Anderzljds kan het vanult architectonlsche overweglngen wenselljk zijn om
julst de unlformitelt van een beplantingselement zo lang mogelljk In stand te houden (door het
tussenplanten van zwaardere maten op opengevallen plaatsen). Dlt is echter een dlscussle
apart waarop in dit rapport verder niet wordt Ingegaan. De rapportage beperkt zieh tot het kort
aangeven per object van de belangrijkste aspeeten die de reallteltswaarde c.q. haalbaarheld
van een verplantlng bepalen.

I

Watson, G. 1985. Tree size affects root regeneration and top growth after transplanting. Journal of Arboriculture 11
(2): 37-40.
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Werkwijze
De verkenning heeft zich beperkt tot een bovengrondse inspectie op basis van bovengronds
ulterlljk zichtbare kenmerken, een en ander tevens volgens het inmiddels in de
boomverzorgingswereld gangbare VTA-protocoI 2 • Voor de waardering van de diverse
landschappelljke en ecologlsche waarden is het NWC format aangehouden. Min of meer
opvallende zaken zljn daarbij fotografisch vastgelegd. De Inspecties zljn ultgevoerd op 9 maart
en 21 april 2010.
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2 Mattheck, C. & H. Breloer. 1994. Handboek Boomveiligheid. Pius Floris Producties, Almere-Haven
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Bevindingen
1. POPULIEREN PRINSENHEUVEL

,

Boomsoort: Populus

X

canadensis 'Serotina'
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Topografisehe loeatie: 51.45.11.00 N / 4.40.00.00 E (Google Earth)
Aantal: 6
Leeftijd: ca. 90 jaar
Hoogteklasse: 25 meter
Plantafstand: variabel, kleinste afstand: ca. 3 m; grootste afstand ca. 10 m
Stamomvang op borsthoogte: gemiddeld ca. 3 meter
Conditie: redelijk tot goed.
Struetuur: storm-/sneeuw-/ijzelsehade in het verleden, beperkte hoeveelheid dood hout in de
kroon > 4 5 em dlkte. Afgezien van wat kroonsehade (die overlgens nog geen invloed hebben
op de resterende levensduur) geen opvallende structuurgebreken.
Bedreigende dierlljke aantastlngen: Horzelvllnder: vrljwel afwezigi Wilgenhoutrups en
boktorren: nlet waargenomen.
Bedreigende Infectlezlekten, inclusief houtparasitalre schimmels: nlet ontdekt aan de nog
staande bomen.
VTA klasse: normale controle, verwijdering zwaar dood hout uit de kroon.
Tolerantle voor grondophoglng: matlg tot redelljk
Verplantbaarheld: zeer sleeht, vanwege grootte en ouderdom. Ook de omvangrijkheid van het
wortelstelsel (en dus veel wortelverlles tljdens het opnemen va de boom) Is hlerln een
zwaarwegende factor. Ook zal de kroon van de boom om een transport van de boom mogelijk
te maken de kroon fors moeten worden teruggesnoeld Door vakmensen wordt vrljwel
unanlem ontraden c.q. nlet zlnvol geacht om populleren van deze afmetingen en ouderdom
nog te verplanten
Verplantkosten: n.v.t toepasslng, maar zeer hoog (schattlng > 20.000 Euro per boom).
Leeftljdsverwachting op de huldlge standplaats: 20 40 jaar.
Levensverwachtlng na verplanting (ongeacht de kwalltelt van de plantplaats): 10 20 jaar.
Belangrljk aspect daarblj is de toegenomen kans op aantastlng door gelegenheldsparasleten
tljdens de periode van de plantschok waarln de bomen verzwakt zljn.

a

a

a

Aigemeen: het gaat hier om een groep van oorspronkelljk 16 (of meer bomen) waarvan er 10
in de loop van de afgelopen jaren zijn geroold. Hlervan resteren aileen nog de stobben. Aan
een aantal stobben Is te zien dat de stamvoet van deze bomen hoi was en soms ook aangetast
door houtrot. Blj de nog resterende bomen was dat nog nlet waarneembaar, maar het op den
duur ontstaan van holle stammen In oude populleren Is een normaal te verwaehten
versehljnsel. Ult een globale telling van de groelringen van de zaagvlakken van de stobben kan
worden afgeleld dat deze bomen 80 a 90 jaar (of welllcht zelfs lets meer) oud waren.
De bomen staan in een min of meer vlak IIggend weiland tussen de waterkant en het talud van
de dljk.

Beoordeling volgens NWC-format
Dendrologlsche waarde: gering, het gaat om een algemeen voorkomende kloon (ras) die In de
vorlge eeuw veelln het rlvierengebied Is aangeplant
Ecologlsche waarde: neutraal, geen speclfleke bljenplant, geen speelfleke c.q. verhoogde
waarde voor (avl)fauna, mede door de afwezlgheid van (door houtrot veroorzaakte) holten.
Esthetlsche waarde: neutraal (geen bijzondere slerkenmerken)
Landsehappelijke waarde: hoog (beeldbepalendheid als groep)
Structurele waarde: neutraal (Indlviduele boomgroep)
Inheemse soort: nee
Ouderdom: hoog
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2. POPULIEREN KOP VAN 'T LAND

)

)

Boomsoort: Populus nigra
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Topografische locatie: 51.47.17.50 N / 4.45.28.00 E (Google Earth)
Aantal: 5
Leeftijd: ca. 90 jaar
Hoogteklasse: 20-25 meter
Plantafstand: variabel, ca. 10 15 meter
Stamomvang op borsthoogte:
boom A (noordelijk boom van de rij van drle aan de oostzijde van de oprit naar het
veer): 3,7 m
boom B (middelste boom van de rlj van drle): 3,3 m
boom C (zuidelijke boom van de rij van drie): 3,0 m
boom D (boom aan de westzijde van de oprit naar het veer nabij de krulsing met de
Zeedijk): 3,5 m
boom E (boom tussen de picknlckplaats en de waterkant): 4,5 m
Condltle: redelijk tot goed.
Structuur: tekenen van zware storm-/sneeuw-/ijzelsehade In het verleden (m.n. boom D),
beperkte hoeveelheld dood hout In de kroon > 4 5 em dikte. Boom E heeft een holte aan de
zuldzijde van de stamvoet, maar deze Jljkt op korte termijn niet ernstig c.q. bedreigend voor
de structuur c.q. breukvastheld van de starn en/of de kwalltelt van de beworteling.
Bedrelgende dierlljke aantastingen: Horzelvllnder: vrijwel afwezlg; Wilgenhoutrups en
boktorren: afwezlg.
Bedreigende Infectleziekten, IncJusief houtparasltalre schlmmels: nlet ontdekt.
VTA klasse: normale controle, verwijdering zwaar dood hout ult de kroon.
Tolerantie voor grondophoglng: redelijk
Verplantbaarheld: zeer sleeht, vanwege grootte en ouderdom. In de vakwereld zal verplanting
van populleren van dit formaat vrljwel unanlem als "onzinnlg" worden bestempeld.
levensverwachtlng na verplanting (ongeacht de kwalitelt van de plantplaats): 10 20 jaar.
Belangrijk aspect daarblj Is de toegenomen kans op aantastlng door gelegenheldsparasleten
(zoals bastbrand door de schimmel Cryptodiaporthe populnea) tijdens de periode van de
plantschok waarin de bomen verzwakt zljn.
leeftljdsverwachting op de huidlge standplaats: 20 40 jaar

a

a

a

a

Aigemeen: het gaat hler om een groep van 5, met daarln (nablj boom D en E), twee jonge
zwarte populleren en een schletwilg (met een stamomvang van resp. 1,5; 1,2, en 1, 0 m). De
bomen A tim D staan In de berm van de hoger IIggende weg, boom E staat lager en
gedeeltelljk in de steenbesehoellng van de waterkant.

Beoordeling volgens NWC-format
Dendrologische waarde: verhoogd. Het gaat wellswaar om een algemeen voorkomende soort,
maar Is Interessant vanuit de toegenomen belangstelling voor de geneneonservatle van
inheemse boomsoorten die al langere tijd van nature In Nederland voorkomen.
Ecologisehe waarde: enlgszlns verhoogd, geen speelfieke bljenplant, wei vormen de (oude)
stambesehadlgingen een mogelijk verhoogde waarde voor (avl)fauna (o.a . de
dwergvleermuls).
Esthetische waarde: neutraal (geen bljzondere slerkenmerken)
landschappelijke waarde: hoog (beeldbepalendheld)
Strueturele waarde: neutraal (Individuele boomgroep)
Inheemse soort: ja
Ouderdom: hoog
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3. KNOTWIlGEN ZEEDIJK

/

Boomsoort: Salix alba
Topograflsche locatie: 51.47.06.00 N / 4.44.53.50 E (westelijke boom) en 51.47.09.50 N /
4.45.06.00 E (oostelijk boom) (Google Earth)
Aantal: 16/17 (een dubbele die strak tegen de buurboom staat)
Leeftljd: ca. 50 60 jaar
Hoogteklasse: 6-10 m

a
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Plantafstand: variabel, oorspronkelijke plantafstand is onvoldoende vast te stellen
Stamomvang op borsthoogte: variabel, grootste ca. 3 meter, maar moeilijk meetbaar vanwege
gespleten stammen.
Conditie: redelijk tot goed. Kroon (takken) ca. 5 6 jaar oud
Structuur: stammen vaak hoi en gespleten.
Bedreigende dierlijke aantastingen: niet meer goed zichtbaar.
Bedreigende infectieziekten, inclusief houtparasitaire schimmels: njet ontdekt, maar de holtes
zijn onmiskenbaar ontstaan door de inwerking van houtafbrekende (saprofytaire) schimmels.
Nog geen symptomen van watermerkziekte aanwezig.
VTA klasse: nauwelijks relevant, normale controle, geringe gevaarzetting, weinig schade te
verwachten bij het omvallen van de bomen.
Tolerantie voor grondophoging: redelijk tot goed
Verplantbaarheid: in principe technisch haalbaar zeker na volgende snoeibeurt en ook t.a.v. de
verwachte grootte van het huldige wortelstelsel maar bij veel bomen wei grote kans op
beschadiging (verder uiteenvallen en inscheuren) van de stam.
Leeftijdsverwachting op de huidige standplaats: 10 20 jaar. Levensverwachting op nieuwe
standplaats: vergelijkbaar.

a

a

Aigemeen: het gaat hier om een rij van 16 knotwilgen (of 17 afhankelijk van wanneer een
gespleten starn als twee afzonderlijke bomen kan/mag worden beoordeeld) De bomen tegen
het talud van een sloot ten noorden van de Zeedijk, op een tussen de dijk en de sloot gelegen
vlakke strook weiland. Veel bomen vertonen reeds de voor knotwilgen bekende
ouderdomsverschijnselen zoals holle en gespleten stam en instablliteit waardoor de bomen
geleidelijk omwaaien, scheefzakken of uiteenvallen. Van een aantal bomen is het serieus de
vraag of ze een verplanting doorstaan zonder geheel uit elkaar te vallen. Alhoewel verplanten,
gezien de omvang van de boom en de te verwachten niet al te grote ultgestrektheid van het
wortelstelsel technisch gezien mogelijk Is, en welllcht ook nog wei betaalbaar (geschatte
kosten ca. 1000 Euro per boom) is het gezien de resterende te verwachten levensduur (10
20 jaar) de vraag of de inspanningen het uiteindelijke resultaat rechtvaardigen. Het is eerder
te overwegen om aan te sluiten bij de gangbare praktijk In dit gebeld waar opengevallen
plaatsten door nieuw plantmateriaal wordt ingeboet die al vrij snel worden gevormd tot
knotboom, waardoor er geleidelijk tevens een meer dynamische leeftijdsopbouw van de
beplanting ontstaat (hetgeen In dlt geval ten goede komt aan de flexlbilitelt en duurzame
Instandhouding over langere termijn). Een voorbeeld van deze "cultuur hlstorlsche' aanpak en
de gevarleerde leeftijdsopbouw is te zien in de in het verlengde lopende rlj knotwilgen die
aansluit aan de westzijde van de rij, maar ook elders in dlt del van het rivlerengebied. Jonge
geplante knotwilgen benaderen al vrij snel de vorm en afmeting van oudere exemplaren en
kunnen de functie daarvan dus vrij snel overnemen (zie ook de afbeelding hieronder waar, in
het verlengde van de bomenrij uit jonge bomen -ca .5 jaar oud- knotwilgen worden gevormd).

a
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Beoordeling volgens NWC-format
Dendrologische waarde: laag. Het gaat am een in Nederland zeer algemeen voorkomende
soort.
Ecologische waarde: verhoogd, bijenplant, oak vormen de (au de) stambeschadigingen een
mogelijk verhoogde waarde voor (avi)fauna. Een rljbeplantlng is een potentiele vlieg/orientatieroute voor bepaalde vleermuissoorten.
Esthetlsche waarde: neutraal (geen bijzondere sierkenmerken, verder is de knotwilg een zo
algemeen voorkomend verschljnsel dat het nlet wordt beschouwd als bijzonder slerkenmerk,
maar eerder als een boom van tweede of derde grootte).
Landschappelijke waarde: enigszins haag (beeldbepalendheld van een bomenrlj)
Strueturele waarde: enlgszlns verhoogd neutraal (bomenrlj zander "strakke" plantafstand)
Inheemse soort: ja
Ouderdom: gemiddeld haag

4. ESSEN ZEEDIJK
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Boomsoort: Fraxinus excelsior
Topografische locatie: 51.47.31.00 N / 4.45.21.50 E (zuid oostelijke boom) en 51.47.48.50 N /
4.44.27.25 E (westelijk boom)
Aantal: 75
Leeftijd: ca. 40 50 jaar
Hoogteklasse: 10 - 16 18 m
Plantafstand: variabel door ultvaJ van bomen in het verleden, oorspronkelijke plantafstand 6,5

a

a

m.
Stamomvang op borsthoogte: varlabel, grootste ca. 2,4 m, kleinste ca. 1,1 m, gemlddeld ca.
1,7 m.
Conditie: gemlddeld redeJijk, maar bij enkele exemplaren matig tot slecht (o.a. de voorste
boom op de foto).
Structuur: stammen soms bastschade en stamscheuren, sommige bomen relatief veel dood
hout In de kroon > 4 5 cm dikte.
Bedreigende dierlijke aantastingen: de wilgenhoutrups, bij sommige bomen aan de
beschadigde stamvoet (a.g.v. aftrappen door vee). Deze aantasting vermlndert de levensduur
van de boom.
Bedreigende infectleziekten, incluslef houtparasitaire schimmels: afwezlg, m.u.v. de
essenbastwoekerzlekte (Pseudomonas savastanol subsp. fraxini). Deze Is nlet direct
bedreigend voor de levensduur van de boom, maar vermlndert de slerwaarde (afstervende
takken) naarmate de boom ouder wordt.
VTA klasse: nauwelljks relevant, normale controle, geringe gevaarzettlng.
ToJerantie voor grondophogJng: welnig tot matlg.
VerpJantbaarheld: van aile bomen slecht, zo niet onmogelijk vooral vanwege de eenzijdige
(scheve) wortelontwlkkeling (welnig in de richtlng van de sloot en veel In de richting van het
talud) en de uitgestrektheld van het (oppervlakklge) wortelstelsel waardoor veel wortelverlles
Is te verwachten. Bovendien zullen de bomen dan weer moeten worden geplant op een qua
vorm gelljkwaardlge groelplaats i.e. aan de rand van een (toekomstige) sloot, waarbij de vraag
zlch voordoet in hoeverre dat mogelijk is. c.q. valt te eomblneren met de hoofdfunctie van die
sloot. De es is een van de soorten die bekend staat om een relatief langdurlge plantsehok.
Verplantkosten voor bomen van deze omvang zljn naar sehatting 5000 10.000 Euro per
boom.
Leeftljdsverwachtlng op de huldlge standplaats: 40 60 jaar. Levensverwachting na
verplanting: sterk varlabel.

a

a

a

Aigemeen: het gaat hler om een rij van 75 essen. Het betreft zaailingen, hetgeen onder meer
af te lelden is ult de aanwezigheld van zowel mannelijke als vrouwelijke exemplaren (beide ca .
50%) en de verschillen In aantasting door de essenbastwoekerzlekte.
De bomen staan op her randje van een talud van een sloot die Iigt achter een strook vlak
liggend weiland ten noord westen van de Zeedljk.

Beoordeling volgens NWC-format
Dendrologlsche waarde: laag. Het gaat om een In Nederland zeer algemeen voorkomende
soort.
Ecologlsche waarde: neutraal tot Iicht verhoogd, geen bijenplant, nog weinig (oude)
stambeschadigingen die een mogelijk verhoogde waarde voor de (avi)fauna betekenen. De
rijbeplanting Is een potentlele vlieg-/orlentatleroute voor bepaalde vleermulssoorten vooral in
deze overigens relatief boomloze omgevlng.
Esthetische waarde: neutraal (geen bijzondere slerkenmerken. Blj sommige soorten al
verlaagd door een onevenwlchtlge kroonopbouw, onder meer a.g.v aantastlng door de
essenbastwoekerzlekte.
Landschappelljke waarde: hoog (beeidbepalendheld als bomenrij in het landschap)
Structurele waarde: neutraal tot enigszins verhoogd (bomenrij met onderbrekingen in de
"strakke" plantafstand)
Inheemse soort: ja
Ouderdom: neutraal (eerste helft volwassen fase).
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Belangrijkste conclusies en aanbevelingen
Geen van de objecten zijn realiter nog verplantbaar met voldoende uitzicht op bevredigend
resultaat. Voor de populieren ligt de voornaamste beperking in de grote omvang van de bomen
en (daarmee) de hoogte van de verplantkosten. Ook de huidige kroonomvang kan naar aile
waarschijnlijkheld niet worden gehandhaafd, wat afbreuk zal doen aan de sierwaarde. Volledig
herstel van de kroonafmetingen gedurende de resterende levensduur na verplanting is nlet
waarschijnlijk.
De belangrijkste beperking van de verplantbaarheid van de essen ligt in de vorm (rulmtelljke
ontwlkkeling van het wortelstelsel: scheef en oppervlakkig ver uitstrekkend. Ook Is de
sierwaarde (ook in de toekomst) van veel bomen verminderd a.g.v. aantasting door de
essenbastwoekerziekte.
V~~r zowel de es als de populleren geldt dat, wll men nog enlge kans van slag en hebben, c.q.
de risico's van een verplanting tot een aanvaardbaar minimum wll beperken, de bomen op
verplanting moeten worden voorbereld. Dit zal een periode van meerdere jaren (5 of meer) in
beslag nemen en de vraag is of die tijd er nog is.
Bij de knotwilgen (die in technlsch en financleel opzicht) van de objecten nog het best
verplantbaar is liggen de rlsico's onder meer In beschadiglngen die vrljwel zeker te verwachten
zljn (verder ulteenvallen en scheuren van de stam)

\-'

V~~r

de essen en de knotwllgen kan men dan ook beter Jnzetten op het planten van nleuwe
bomenrijen of boomgroepen op locaties In de directe nabljheid van de oude, maar buiten de
Invloedsfeer c.q. de voorgeschreven posltle ten opzlchte van de dljk na de verzwarlng. De
keuze van de toekomstlge plantplaats (zandig, venig of kleiig) is daarblj minder van belang
omdat zowel de es als de wilg en populler op al deze grondsoorten kunnen gedijen,
vooropgesteld dat de vochtvoorzlenlng voldoende Is (aile genoemde soorten zijn enigszins
droogtegevoelig). Bereikbaarheld van grondwater Is daarblj geen dwingende noodzaak
wanneer de bomen tot 1 meter dlep (of meer) kunnen wortelen en het vochtleverend
vermogen van de bodem ca. 140 liter (of meer) per m3 bedraagt -wat in de meeste
kleigronden en voldoende humeuze zandgronden ( > 4 % organlsche stof) het geval 15- en de
neerslag vrljelijk kan Infiltreren. Op groelplaatsen waar het grondwater hoog staat moet ervoor
worden gezorgd dat er voldoende zijdelingse wortelontwlkkeling mogelljk Is en er geen
substantiele f1uctuaties In het grondwaterniveau optreden. Overlgens Is de es redelijk tolerant
voor "vernatting" en populieren en wilgen zelfs redelijk tot zeer tolerant. De tolerantle neemt
echter af naarmate de bomen ouder zijn. Ook dlt kan op zlch een beperklng vormen blj het
planten van zware bomen op natte plaatsen.
Ais plantmaterlaal kan voor de essen kan het beste worden ultgaan van norma Ie
laanboommaten (14-16; 16-18, eventueel 18-22), d.w.z. nlet overdreven grote bomen, omdat
jongere bomen sneller aanslaan en een snelle jeugdgroel hebben en zodoende na enlge jaren
de geplante zwaardere maten (waarvan de aanslagperlode, afhankelijk van de grondsoort
soms meer dan 5 jaar bedraagt) zelfs "inhalen".
De nieuwe knotwllgen kan men planten op de wljze zoals in deze streek nog steeds gangbaar
Is, d.w.z. het planten van wilgen die ter plekke worden omgevormd tot knotboom. Desnoods
kan worden overwogen om hler ook al wat zwaardere maten te gebrulken, maar noodzakelljk
Is het nlet omdat ook jonge bomen al snel hun landschappelijke functle zullen vervullen. Met
het oog op mogelijke aanwezlgheld van de watermerkziekte In het materlaal dat ter plekke
aanwezlg Is (dit Is blj knotwilgen lastlg met voldoende zekerheld vast te stellen) wordt
aangeraden om plantmaterlaal aan te schaffen met Nak-tulnbouw (vroeger: NAKB)
keurlngscertlficaat en nlet bomen te planten als langstek dat wordt geoogst van de reeds
aanwezlge bomen.
De twee populierengroepen (Prlnsenheuvel en Kop van 't Land) zijn vooral vanwege hun
monumentale waarde wellicht te behouden wanneer ze kunnen worden opgenomen In de
dljkverzwarlng. Althans wanneer dat vanuit dljkbeschermlngsoogpunt haalbaar is, al dan niet
met speciale technlsche voorzlenlngen zoals extra damwanden, etc. (zle als voorbeeld de
Bomendijk langs de IJssel ter hoogte van Voorst). Hierblj moet bij speciale constructies ook
aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om de bomen -al dan nlet fasegewijs- te
verjongen wanneer ze ultelndelijk door ouderdom afsterven.
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Indien behoud bezwaarlijk C.q. technisch niet mogelijk is, dan kan t.a.v. de populieren op de
Prinsenheuvel worden overwogen om t.z.t. een nleuwe groep bomen terug te planten nabij
dezelfde locatie. Oaarbij kan desgewenst worden gekozen voor een andere populierensoort of
-ras, afhankelijk van de elsen die men stelt aan de habitus en tolerantie voor algemeen
voorkomende (blad)zlekten zoals roest en Marssonina 3 •
Indien op de locatie Kop van t' Land wordt gekozen voor een nieuwe aanplant is wellicht te
overwegen om daarvoor vegetatief vermeerderd materiaal te gebruiken van de bestaande
bomen en op korte termljn daarvan reeds materlaal te vermeerderen. Olt met het oog op het
behoud van potentieel bijzonder genetlsch materlaal van de zwarte populier voor de toekomst.
Over de mogelijkheden, eventuele waarde en wenselljkheid kan desgewenst hiervoor contact
worden opgenomen met de cluster Forest Genetic Resources van het Centrum Genetlsche
Bronnen Nederland (CGN)4.
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3 Zie daarvoor o.a. De 8e Rassenlijst van bomen, uitgegeven door de Raad van Plantenrassen

4 www.cgn.wur.nl
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BIJLAGE: NWC-format

Totaalwaardering van bomen, hauters en andere beplantlng.

Er wordt gekeken near de doorsneds, hoogte, breedte van de kroon en de gezondheld van de beplartlng. Vervolgens !<an er een (arbltralre) totaalwaarde bepaald
worden.
Oeze waarde wordt vastgesteld aan de hand van de volgende factoren:
'"
Esthetiscne waarde - wordt als mool arvaren (bloelwljze) ,
•
LanHschappelljke waards - beeldbepalend
•
Ecologlscha waarde - waarde voor andere flora en fauna
'"
Dendrologlschs waarde - bljzondere soort of cultuurvonn
•
Structurele weards ~ onderdeel ultmakend van'een struotuur
'"
Ouderdom
'"
Inheemse gebledselgen 600rt
In de tabsl staat'de waarderfng die aan de bep/anting gegeven kan worden
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