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1. INLEIDING 
 
In deze inleiding wordt kort ingegaan op de aanleiding van het dijkverbeteringsproject ‘Veiligheid Zuide-
lijke Randmeren’, het projectgebied en de procedures die voor de dijkverbetering gevolgd moeten wor-
den.  
 
1.1. Aanleiding project: verandering in waterwetten 
Na de bijna overstromingen in het rivierengebied in 1993 en 1995 is in 1996 de Wet op de Waterkering 
vastgesteld vanwege nieuwe inzichten over veiligheid en overstromingsgevaar. De Wet op de Waterke-
ring is in 2009 opgegaan in de Waterwet. In deze wet is voor elke dijkring in Nederland het bescher-
mingsniveau vastgelegd in een kans van overstromen. Voor de Gelderse Vallei (dijkring 45) geldt dat 
de primaire waterkering en de hoge gronden bestand moeten zijn tegen hoogwaters die gemiddeld 
1/1.250 jaar voorkomen. Dit is een kans van 0,08 %. Bij het bepalen van deze wettelijke norm is reke-
ning gehouden met het aantal inwoners en de economische waarde van de door dijken beschermde 
gebieden. De ligging van dijkring 45 is weergegeven in afbeelding 1.1. 
 
afbeelding 1.1. Ligging van dijkring 45 met haar primaire keringen en hoge gronden   

 
Bron: Waterwet. 
 
In Nederland komen verschillende typen waterkeringen rondom dijkringgebieden voor. Welke direct bui-
tenwater keren noemen we dijken van categorie A, welke indirect buitenwater keren noemen we dijken 
van categorie C. Aanvankelijk was in 1996 het Markermeer niet aangemerkt als buitenwater in de Wet 
op de Waterkering. De primaire waterkeringen rondom het Markermeer vielen toen in categorie C en 
waren daarom niet toetsplichtig. Inmiddels is in 2002 de Wet op de Waterkering aangepast en wordt het 
Markermeer wel aangemerkt als buitenwater (vergelijkbaar met het IJsselmeer). De primaire waterke-
ringen rondom het Markermeer vallen nu in categorie A. Dit betekent dat de dijken langs de Zuidelijke 
Randmeren ten westen van de Nijkerkersluis, aan strengere normen moeten voldoen dan voorheen.  
 
1.2. Projectgebied 
Het projectgebied (zie afbeelding 1.2) ligt in de provincies Gelderland en Utrecht en omvat de gemeen-
ten Putten, Nijkerk, Bunschoten, Baarn en Amersfoort. Het dijktracé loopt vanaf de Zuidelijke Randme-
ren bij Putten en loopt vanaf Eemdijk verder langs de rivier de Eem tot in Amersfoort, waarna het aan-
sluit op de hoge gronden.  
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Het tracé beslaat een lengte van in totaal 33 kilometer en omvat de volgende dijktrajecten: 
1. Putterzeedijk (aan te passen gebied ligt binnen dijkpaal 30,2 tot dijkpaal 46); 
2. Arkemheense Zeedijk (dp. 55-99); 
3. Oostdijk (dp. 99-116); 
4. Bunschoten/Spakenburg (dp. 116-125,5); 
5. Westdijk (dp. 127,5-148); 
6. Eemdijk (dp. 148-214,5); 
7. Eemlandse dijk (dp. 214,5-237,5); 
8. Slaagse dijk (dp. 244- 274); 
9. Grebbeliniedijk (dp. 274-318); 
10. Valleikanaal (dp. 318-328); 
11. aansluiting hoge gronden (Amersfoort)1. 
 
In 2003 kwam vast te staan dat deze dijken langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem grotendeels niet 
voldeden aan de strengere normen. Toetsing van de waterkeringen in 2006 heeft uiteindelijk uitgewe-
zen dat een lengte van circa 24 kilometer niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen met betrekking tot 
de veiligheid (zie rode lijn in afbeelding 1.2). De waterkering moet daarom mogelijk verbeterd worden. 
Daarnaast bleek uit onderzoek dat de wijken Isselt en De Koppel in Amersfoort onvoldoende hoog lig-
gen, waardoor de aansluiting op de hoge gronden in Amersfoort verbeterd moet worden.  
 
Voor de benodigde dijkverbetering wordt een projectplan dijkverbetering volgens de Waterwet opge-
steld. Voor de onderbouwing van het goedkeuringsbesluit over het projectplan dijkverbetering wordt 
een milieueffectrapportage (m.e.r.2) doorlopen en MER rapport opgesteld. De m.e.r.-procedure wordt 
verder ingeleid in paragraaf 1.4.2 en nader toegelicht in hoofdstuk 9.  
 
afbeelding 1.2. Tracé waterkering (projectgebied is vergroot weergegeven in bijlage I)  

 
                                                                                       
1 Hoge gronden zijn natuurlijke hoge delen van Nederland die niet overstromen bij maatgevend hoogwater. De aansluiting van de dijk 

op de hoge gronden in Amersfoort is echter niet sluitend. De stadswijken de Isselt, Jericho en Jeruzalem (delen van de Koppel) liggen 
(deels) niet hoog genoeg en worden daardoor vanuit het noorden bedreigd door buitenwater vanuit het Markermeer. 

2  Voor de milieueffectrapportage als procedure wordt de afkorting m.e.r. gebruikt, voor het milieueffectrapport MER. 
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1.3. Te doorlopen procedures voor de dijkverbetering 
Ten behoeve van de besluitvorming over de dijkverbetering moet een m.e.r.-procedure worden doorlo-
pen en een projectplan dijkverbetering in het kader van de Waterwet worden opgesteld. 
 
1.3.1. Projectplan dijkverbetering volgens de Waterwet en Hoogwaterbeschermingsprogramma 
Het waterschap Vallei & Eem is als beheerder van de waterkering langs de Zuidelijke Randmeren en 
de Eem verplicht om een projectplan dijkverbetering op te stellen als een waterkering gewijzigd wordt. 
Een projectplan beschrijft de wijziging of aanleg van een waterstaatswerk. De procedure hiervoor is be-
schreven in de Waterwet, de wet die in 2009 de Wet op de Waterkering heeft vervangen. In het dijkver-
beteringsplan wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de wijziging wordt uitgevoerd en 
van de te treffen voorzieningen gericht op het voorkomen of beperken van nadelige gevolgen van de 
uitvoering van het werk.  
 
Het plan tot verbetering van de dijken is opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingspro-
gramma (HWBP) dat is vastgesteld door het rijk. Als voorwaarde voor financiering wordt gesteld dat de 
dijkverbetering uiterlijk in 2015 is gerealiseerd en de verbetering een sober en doelmatig karakter heeft.  
 
1.3.2. M.e.r.-procedure 
Voor de onderbouwing van het goedkeuringsbesluit over het dijkverbeteringsplan wordt een milieuef-
fectrapportage (m.e.r.3) doorlopen. Het opstellen van milieueffectrapport (MER) is verplicht bij het op-
stellen van een projectplan voor een dijkverbetering over een strekking van meer dan 5 km [Besluit 
m.e.r., onderdeel C, categorie 12.2]. 
 
Een m.e.r.-procedure wordt uitgevoerd om voldoende milieu-informatie te verstrekken zodat een goed 
besluit over het dijkverbeteringsplan genomen kan worden door de betrokken bestuursorganen. De 
m.e.r.-procedure voor het project Veiligheid Zuidelijke Randmeren is formeel gestart met de publicatie 
van de ‘startnotitie m.e.r. Veiligheid Zuidelijke Randmeren’ in februari 2005. De richtlijnen, tezamen met 
de startnotitie, vormen het uitgangspunt voor het op te stellen milieueffectrapport (MER). Inmiddels is 
nieuwe m.e.r.-wetgeving vastgesteld, waarbij minder en eenvoudigere regels gelden. Dit project blijft 
echter onder de oude wet vallen, omdat de richtlijnen voor 1 juli 2010 zijn vastgesteld. 
 
Het opstellen van het MER heeft in twee fasen plaatsgevonden (zie ook afbeelding 1.3). In de eerste 
fase heeft het waterschap samengewerkt met Hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht en Rijkswa-
terstaat IJsselmeergebied. In deze fase zijn twee principeoplossingen en een zestal aanvullende maat-
regelen afgewogen voor het bereiken van de vereiste veiligheid (zie kader). Uit deze mogelijkheden is 
de principeoplossing ‘dijkverbetering’ als oplossing gekozen. De alternatieve oplossing ‘beweegbare 
waterkering met aanvullende dijkverbetering’ en de aanvullende maatregelen zijn hiermee afgevallen. 
Dit omdat deze oplossingen minder bijdragen aan de projectdoelen (bescherming tegen overstroming, 
toekomstvastheid, beheer en onderhoud) en daarbij ook ongunstiger zijn qua kosten. Deze oplossingen 
worden in MER fase 2 daarom niet verder uitgewerkt.  
 

                                                                                       
3   Voor de milieueffectrapportage als procedure wordt de afkorting m.e.r. gebruikt, voor het milieueffectrapport MER. 
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principeoplossingen en aanvullende maatregelen in MER fase 1 
Als principeoplossingen zijn het maken van een ‘beweegbare kering met aanvullende dijkverbetering’ en ‘dijkverbetering’ onderzocht. 
De aanvullende maatregelen waren: 
1. aanleg van eilandjes tussen Flevoland en Noord-Holland (voor de kust van Almere);  
2. aanleg van een weerstandsgeul;  
3. aflaten van water naar de Oostelijke Randmeren door het openzetten van de Nijkerkersluis;  
4. grootschalige aanleg vooroevers Markermeer;  
5. aanleg eiland tussen Flevoland en Noord-Holland;  
6. compartimentering door middel van een dam tussen Flevoland en Noord-Holland ter hoogte Hollandse of Stichtse brug. 
 
 
Het voorstel voor de principeoplossing dijkverbetering kwam uit in juni 2007. Belanghebbenden hebben 
in het najaar van 2007 de mogelijkheid gekregen hierop te reageren. De resultaten en de reacties zijn 
door de provincies Utrecht en Gelderland verwerkt in een commentaarnota, die op 25 maart 2008 is 
verschenen. Gelijktijdig met de commentaarnota voor MER fase 1 zijn de richtlijnen voor MER fase 2 
vastgesteld. Daarmee is de eerste fase van het MER Veiligheid Zuidelijke Randmeren en Eem afgeslo-
ten.  
 
In de tweede fase is de keuze voor dijkverbetering verder uitgewerkt ter ondersteuning van het project-
plan zoals bedoeld in de Waterwet. De resultaten zijn in onderliggend rapport verwerkt. Hierbij is het 
MER eerste fase als bijlage bijgevoegd. De m.e.r.-procedure wordt nader toegelicht in hoofdstuk 9. 
 
afbeelding 1.3. De verschillende fasen tijdens en na de m.e.r.-procedure 

 
 
hoofdpunten richtlijnen voor MER fase 2 
In de richtlijnen voor het MER van 25 maart 2008 zijn de inhoudelijke eisen voor MER fase 2 aangege-
ven. De richtlijnen vormen als het ware het ‘spoorboekje’ voor het MER. In de richtlijnen zijn ook enkele 
hoofdpunten aangegeven, dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen 
van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt.  
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Deze hoofdpunten zijn: 
- een duidelijke omschrijving van de ingrepen waaruit de voorgenomen activiteit bestaat; 
- een overzichtelijke vergelijking van alternatieven voor de dijkverbetering; 
- inzicht in de milieugevolgen voor woon- en leefmilieu, ruimtegebruik, bodem en water, natuur, land-

schap en cultuurhistorie; 
- een publieksvriendelijke samenvatting. 
 
In bijlage II is een transponeringstabel opgenomen waarin wordt aangegeven waar in voorliggend rap-
port de hoofdpunten en elementen uit de richtlijnen voor het MER zijn verwerkt. 
 
1.3.3. Betrokken partijen en hun rol 
Initiatiefnemer voor de dijkverbetering is Waterschap Vallei & Eem. Gedeputeerde Staten van de pro-
vincies Utrecht en Gelderland hebben de bevoegdheid om het projectplan dijkverbetering goed te keu-
ren. De provincie Utrecht treedt op als coördinerend bestuursorgaan. Voor de benodigde vergunningen 
treden verschillende bestuursorganen op als bevoegd gezag, zoals de gemeenten Putten, Nijkerk, 
Bunschoten, Baarn en Amersfoort. 
 
Het waterschap Vallei & Eem hecht er om alle belanghebbenden en betrokkenen in het dijkverbete-
ringstraject mee te laten denken over de te nemen maatregelen. Sinds de start van het project is er een 
klankbordgroep opgericht, de zogenaamde adviesgroep. Deze Adviesgroep levert een bijdrage aan de 
discussie en adviseert mee over de te maken keuzes.  
 
Het dijkversterkingsproject is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit be-
tekent dat het rijk het project financiert, onder voorbehoud van de keuze voor een sobere en doelmatige 
oplossing.  
 
1.4. Leeswijzer 
Het veiligheidsprobleem, de doelstelling en het kader voor de dijkverbetering zijn in hoofdstuk 2 be-
schreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de visie op de dijkverbetering, de uitgangspunten voor behoud en 
verbetering van ruimtelijke kwaliteit. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de voorgenomen hoofdactiviteit 
en worden de alternatieven per dijktraject beschreven. Hoofdstuk 5 gaat vervolgens in op de wijze 
waarop de beschrijving en beoordeling van de effecten van de alternatieven plaatsvindt. In hoofdstuk 
6 wordt de uitgangssituatie beschreven waartegen de effecten van de dijkverbetering worden afgewo-
gen. In hoofdstuk 7 zijn vervolgens de effecten van de alternatieven per dijktraject beschreven. Te-
vens vindt in dit hoofdstuk de beoordeling van de effecten plaats. Op basis van de vergelijking van al-
ternatieven en de mitigerende maatregelen wordt in hoofdstuk 8 een Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
(MMA) bepaald. Dit is het alternatief dat de beste voorwaarden combineert voor het milieu (meeste mi-
lieuvoordelen en/of minste milieunadelen). Tevens wordt in dit hoofdstuk een verantwoording gegeven 
van de overwegingen die een rol spelen bij de keuzen voor het voorkeursalternatief (VKA). Deze keuze 
van de initiatiefnemer is ook in dit hoofdstuk weergegeven. In hoofdstuk 9 wordt het vervolg van de 
procedure geschetst, evenals de nog te nemen uitvoeringsbesluiten ten behoeve van de verbeterings-
werken. In hoofdstuk 10 wordt een overzicht opgenomen van de gesignaleerde leemten in kennis en 
informatie en een aanzet tot een evaluatieprogramma. In hoofdstuk 11 wordt een overzicht gegeven 
van de geraadpleegde literatuur. En hoofdstuk 12 tot slot bevat een begrippenlijst. 
 
Er is een aantal bijlagen toegevoegd aan dit milieueffectrapport, waaronder een overzichtstekening van 
het projectgebied (bijlage I). In bijlage II is een transponeringstabel opgenomen waarin wordt aangege-
ven waar in de MER de hoofdpunten en elementen uit de richtlijnen voor het MER zijn verwerkt. Bijlage 
III beschrijft de uitgevoerde veiligheidstoetsen. In bijlage IV is het verslag opgenomen van een eerste 
préselectie van alternatieven. In bijlage V is het beleidskader per thema opgenomen, indien daarvoor 
geen apart rapport is verschenen. In bijlage VI is een inventarisatie van de landschappelijke en cultuur-
historische waarden opgenomen. In bijlagen VII en VIII is de achtergrondrapportage voor het thema 
‘ecologie’ opgenomen en vervolgens het rapport met de Passende beoordeling.  
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In bijlage IX is het achtergrondrapport voor de archeologie toegevoegd. In bijlage X is een notitie toe-
gevoegd met berekeningen voor geluid en trillingen. In bijlage XI is het MER behorende bij de eerste 
fase van het project opgenomen. 
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2. PROBLEEMSTELLING, DOELSTELLING EN KADER 
 
In dit hoofdstuk zijn de achtergronden en resultaten van de verschillende veiligheidstoetsen van de 
dijkvakken samengevat en toegelicht. De probleemanalyse resulteert in een samenvattende probleem-
stelling en doelstelling. Verder zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de oplossing van het 
veiligheidsprobleem aangegeven. 
 
2.1. Normering en hydraulische randvoorwaarden 
Een waterkering moet voldoende waterkerend vermogen hebben om voor het achterland veiligheid te 
kunnen bieden tegen overstroming. Het waterkerende vermogen van de dijk wordt bepaald door de 
hoogte, stabiliteit en doorlatendheid van de dijk. De Waterwet vereist dat de beheerders van primaire 
waterkeringen iedere zes jaar toetsen of dijken en kunstwerken, zoals sluizen en afsluitbare doorgan-
gen in een dijk (coupures), voldoen aan de wettelijke norm voor de veiligheid. 
 
veiligheidsnormering dijken 
In de Waterwet zijn alle overstromingsgevoelige gebieden opgedeeld in dijkringgebieden. Binnen deze 
dijkringgebieden geldt een normfrequentie die uitdrukt welke statistische overstromingskans geaccep-
teerd is. Voor de waterkeringen langs de Eem en de zuidelijke oevers van de Randmeren geldt een 
norm van 1/1.250 per jaar. Dat is een kans van 0,08 % per jaar. Dit betekent dat de waterkering ge-
schikt moet zijn om alle combinaties van waterstanden en golven te weerstaan, die samen een kans 
van voorkomen hebben van één op 1.250 per jaar. Deze norm wordt bepaald door het Rijk en is afhan-
kelijk van de aard van de bedreiging (rivier, zee, meer) en de omvang en het belang van het gebied 
(het aantal inwoners en de economische waarde). 
 
De wettelijke norm voor de veiligheid van de waterkeringen zegt weliswaar iets over het beschermings-
niveau van het achterland, maar niet direct iets over de vereiste hoogte of sterkte van de waterkering. 
De veiligheidsnorm wordt daarom vertaald in een combinatie van waterstanden en golfomstandigheden 
(de hydraulische randvoorwaarden), waaraan de waterkeringen worden getoetst. De beheerders ma-
ken bij het toetsen van de waterkeringen gebruik van de instrumenten die de minister van Infrastructuur 
en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat) vaststelt, zoals de rekenregels in het Voorschrift Toetsen 
op Veiligheid (VTV), en gegevens over waterstanden en golven op bepaalde locaties zoals vastgelegd 
in de Hydraulische Randvoorwaarden (HR).  
 
hydraulische randvoorwaarden plangebied 
In het algemeen worden de waterstanden langs de Eem en de Zuidelijke Randmeren bepaald door de 
afvoer van de Eem, het waterpeil in het Markermeer en bij storm ook door opwaaiing en golven. Uit 
studies blijkt dat de maatgevende omstandigheden voornamelijk worden bepaald door de eigenschap-
pen van de maatgevende storm en slechts in kleine mate door het peil op de Randmeren en de afvoer 
van de Eem. Dit komt doordat bij storm uit het noordwesten het water vanuit het Markermeer wordt op-
gestuwd in de richting van de Zuidelijke Randmeren en de Eem. Deze opstuwing is veel groter dan de 
waterstandsverhoging door de afvoer van de Eem of een relatief hoog meerpeil. Voor een gedetailleer-
de beschrijving van de eigenschappen van de maatgevende storm wordt verwezen naar bijlage IV, pa-
ragraaf 2.2 van het bijlagenrapport van het MER fase 1. In het navolgende tekstkader is een samenvat-
ting gegeven. 
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superstorm 
De waterkeringen langs de zuidelijke Randmeren en Eem moeten een combinatie van waterstanden, wind en golfslag kunnen weer-
staan die 1/1250e keer per jaar kan voorkomen. Dat is kans van 0,08% per jaar. De kans dat zulke condities zich voordoen, lijkt klein, 
maar is wel degelijk aanwezig. Als er een krachtige noordwestenwind staat, stuwt deze het water uit het Markermeer, de Randmeren en 
Eem op. De wind zorgt voor hogere waterstanden en veroorzaakt golven. Naarmate de wind harder waait en over grotere afstanden, 
nemen de waterstand en de golfslag toe. Met name de kracht van de golven wordt onderschat. Hoe langer een golf, hoe meer energie 
hij heeft en hoe harder hij dus op de dijk slaat. In extreme situaties, zoals een flinke storm, kan de druk op de dijken zo hoog worden, 
dat de dijken kunnen bezwijken en het achterliggende land overstroomt. Als de dijken doorbreken, kan zelfs een deel van Amersfoort 
onder water komen te staan. Met die informatie is het waterschap Vallei & Eem nu verplicht om gerichte maatregelen te treffen om het 
achterland nóg beter te beschermen tegen mogelijke overstromingen. Die verplichting moet in 2015 zijn nagekomen. 
 
afbeelding 2.1. opwaaiing en golfoploop (bron: Voorverkenning lange termijn peilbeheer IJsselmeer, Deltaprogramma) 

 
 
Het Waterloopkundig Laboratorium (WL│Delft) heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar het verloop van verschillende stormen. Deze on-
derzoeken zijn gebaseerd op statistische analyses van gemeten stormen. Voor de dijken langs de Eem en de zuidelijke Randmeren is 
voor de bepaling van de maatgevende omstandigheden uitgegaan van de stormschematisatie van WL│Delft en Witteveen+Bos uit 
2005. De eigenschappen van deze maatgevende storm zijn hieronder gepresenteerd: 
- windsnelheid: 33 m/s, overeenkomend met windkracht 12 Bft; 
- windrichting: 300°N, overeenkomend met de richting NWW;  
- duur van de storm: 22 uur, zoals gehanteerd bij HR 2006 [MVW, 2007]. 
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de eigenschappen van de maatgevende storm wordt verwezen naar bijlage IV, § 2.2 van het 
bijlagenrapport MER fase 1. 
 

 
2.2. Toetsen aan veiligheid 
Voorafgaand en tijdens het project zijn diverse toetsingen met verschillende randvoorwaarden (HR) uit-
gevoerd naar de veiligheid van de waterkeringen in het gebied. In bijlage III van dit rapport is een re-
constructie opgenomen van de uitgevoerde veiligheidstoetsen.  
 
Ook heeft een hoogtetoets plaatsgevonden naar de aansluiting van de hoge gronden op de primaire 
waterkering in het stedelijk gebied van Amersfoort om te bepalen op welk traject een hoogteprobleem 
optreedt. Deze toets bestond uit de maatgevende waterstand (HR 2006) +30 cm aan waakhoogte.  
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Een lagere waakhoogte dan 50 cm is toegepast, omdat het maaiveld achter de kade min of meer de-
zelfde hoogte heeft of geleidelijk omhoog loopt.  
 
2.2.1. Getoetste faalmechanismen 
Bij de toetsen zijn dijken, kunstwerken en niet-waterkerende objecten beschouwd. Daarbij speelt een 
aantal faalmechanismen een rol: 
- de kruinhoogte in relatie tot het maatgevende hoogwaterstand en de optredende golfoploop en de 

toelaatbare golfoverslag (zie afbeelding 2.2); 
- de stabiliteit. Daarbij zijn de volgende mechanismen van belang (zie afbeelding 2.1): 

⋅ piping (het gevaar voor zandmeevoerende wellen, ofwel opbarsten); 
⋅ microstabiliteit: aantasting van het binnentalud als gevolg van lokale erosie door stromend 

grondwater vanuit het dijklichaam;  
⋅ macrostabiliteit: vervorming van het dijklichaam door afschuiving van het binnen- of buitentalud; 

- de sterkte van de bekleding (weerstand tegen een golfaanval); 
- de aansluiting van de waterkering op de hoge gronden; 
- de kunstwerken. Daarbij is van belang dat de kunstwerken voldoen aan de wettelijke normen voor 

de veiligheid en dat de kunstwerken op tijd afsluitbaar zijn.  
 
afbeelding 2.2. Faalmechanismen hoogte en stabiliteit  
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2.2.2. Toetsresultaten  
Uit de laatste toetsing (dit is de hertoetsing van de dijken uit 2006, waarbij de HR 2006 zijn gebruikt) is 
circa 24 kilometer van waterkering langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem afgekeurd omdat deze 
niet voldoen aan de veiligheidsnorm van 1/1.250 per jaar. De betreffende dijkvakken voldoen vooral 
niet op de faalmechanismen stabiliteit en piping (opbarsten). Ook de hoogte van de dijken is op een 
aantal plaatsen ontoereikend. Daarnaast is in een aantal wijken in Amersfoort (die niet achter een pri-
maire waterkering liggen) een hoogteprobleem gesignaleerd bij de aansluiting op de hoge gronden in 
Amersfoort. Het grootste gedeelte van dit hoogtetekort zit in de waakhoogtesfeer.  
 
In tabel 2.1 zijn de tekortkomingen aan de bestaande dijken in dijkring 45 en de aansluiting van de ho-
ge gronden samengevat. De aan te passen kunstwerken staan vermeld in tabel 2.2.  
 
tabel 2.1. Tekortkomingen per dijktraject (met uitzondering van de kunstwerken) 
dijkvak deeltraject dijk/dp probleem 

1A 30,2-32,3 stabiliteit buitentalud Putterzeedijk 
1B 36-46 stabiliteit buitentalud 
2A 55-62 stabiliteit buitentalud 
2B 76-80,5 stabiliteit buitentalud 

Arkemheense 
zeedijk 

2C 88,7-99 stabiliteit buitentalud 
99-113,5 (m.u.v. 104-108) piping, stabiliteit buitentalud, tot 113 stabiliteit binnentalud 
104-108 piping, stabiliteit buitentalud, tot 113 stabiliteit binnentalud 

Oostdijk 3 

111,6-116 stabiliteit buitentalud 
4A 116-118,5  hoogte, stabiliteit buitentalud 
4B 118,5-121  hoogte 
4C 122,5-123 hoogte 

keringen in 
Bunschoten-
Spakenburg-
Spakenburg 4D 123-125,5  hoogte en stabiliteit bekleding 

127,5-131 stabiliteit binnentalud 
131-138,5 stabiliteit buitentalud, hoogte 

Westdijk 5  

138,5-148 stabiliteit buitentalud, hoogte, stabiliteit binnentalud 
148-155 stabiliteit buitentalud en binnentalud, hoogte 
155-159,5 stabiliteit buitentalud en binnentalud, hoogte 

6A 

159,5-162,5 stabiliteit buitentalud en binnentalud, hoogte 
162,5-169 stabiliteit buitentalud, hoogte 6B 

 169-171,5 stabiliteit buitentalud, iets hoogte 
171,5-179 soms hoogte 6C 
179-188 stabiliteit buitentalud, soms iets hoogte 
188-204,5 stabiliteit buitentalud, soms iets hoogte 
205-212 stabiliteit buitentalud, soms hoogte  

Eemdijk 

6D 

212,5-214,5 kruinhoogte 
7A 214,5-220,5 beheerbaarheid 
7B 220,5-227 hoogte nabij dp. 223 

227-229,5 stabiliteit buitentalud en piping 

Eemlandse 
dijk 

7C 
229,5-237,5 stabiliteit buitentalud 
244-253 stabiliteit binnentalud, soms hoogte, piping 
253-256 stabiliteit binnentalud, soms hoogte  
256-262 stabiliteit binnentalud, hoogte en piping 
262-268 stabiliteit binnentalud door sloot, hoogte en piping 

Slaagse dijk 8 

268-274 piping, soms kruinhoogte  
274-289 stabiliteit binnentalud 
277,7-282 stabiliteit buitentalud, piping 

Grebbelinie-
dijk 

9A 

289-294, en bij 298 stabiliteit buitentalud, in verband met Coelhorster wetering 
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dijkvak deeltraject dijk/dp probleem 
289-295 piping en stabiliteit binnentalud 
302-304 piping 
305-307 piping, stabiliteit buitentalud 
308 geen probleem, maar aanpassing vanwege inpassing profielen 
309-311,5 mogelijk piping (laagte) 
311,5-315 hoogte 

9B 

315-318 stabiliteit buitentalud 
Valleikanaal 10 318-328 hoogte 
aansluiting 
hoge gronden 

11 Amersfoort hoogte 

 
tabel 2.2. Onvoldoende getoetste kunstwerken 
dp naam/omschrijving probleem 
73,5 Wielse Sluis hoogte en sterkte constructieve onderdelen 
100 Laakse Duiker sterkte constructieve onderdelen en betrouwbaarheid sluiting 
135 Duiker Westdijk (W0) sterkte constructieve onderdelen 
139,5 Duiker Westdijk (W1) sterkte constructieve onderdelen 
155 Coupure Malenstein/Eemdijk 4 piping 
159,5 Coupure Eemdijk 14 piping, hoogte en aansluiting constructie op grondlichaam 
166,5 Coupure Weverling piping, hoogte en aansluiting constructie op grondlichaam 
168,5 Coupure Maatweg eindscore goed, beheerder wenst geen coupure 
171 Coupure Eemdijk 56 eindscore goed, beheerder wenst geen coupure 
173,5 Coupure Eemdijk 86 eindscore goed, beheerder wenst geen coupure 
174 Coupure Pont Eemdijkerzijde eindscore goed, beheerder wenst verbetering coupure 
184,5 Duiker Eemdijk (E6) sterkte constructieve onderdelen 
208 Duiker Zuidereind (Z1) eindscore goed, verlengen bij maatregel 
234 Duiker Zuidereind (Z2) sterkte constructieve onderdelen, piping 
238,5 Duiker Zuidereind (Z3) sterkte constructieve onderdelen, piping 
265 Duiker Slaagse Dijk (S2) piping 
271,5 Coupure in Krachtwerk eindscore goed, beheerder wenst geen coupure 
274 Duiker Slaagse dijk S4 piping 
 
2.3. Probleemstelling: dijken voldoen niet aan de norm 
De conclusie op basis van de toetsresultaten is dat circa 24 km van de dijken van dijkring 45 niet vol-
doen aan de wettelijke veiligheidsnorm van 1/1.250 per jaar. Waterschap Vallei & Eem dient verbete-
ringsmaatregelen te nemen, opdat de dijken van dijkringgebied 45 aan de wettelijke veiligheidsnorm 
voldoen. 
 
De huidige problematiek op het te verbeteren dijktracé is samen te vatten in de volgende bezwijkme-
chanismen: 
- tekort aan kruinhoogte; 
- onvoldoende macrostabiliteit; 
- risico van opdrijven/opbarsten/zandmeevoerende wellen (piping); 
- onvoldoende hoogte in enkele wijken in Amersfoort bij de aansluiting op de hoge gronden; 
- kunstwerken voldoen niet. 
 
De bescherming van buitendijkse gebieden valt buiten de probleemstelling. Deze gebieden vallen im-
mers niet binnen het veiligheidsregime van de Waterwet. Wel worden eventuele effecten op buitendijk-
se gebieden meegenomen in de effectbeschrijving van deze m.e.r.-studie. 
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2.4. Doelstelling 
Doel van de voorgenomen activiteit is: 
- vermindering van de kans op overstroming in bedijkte gebieden: het realiseren van de veiligheid te-

gen overstroming in dijkringgebied 45 op basis van de in de Waterwet vastgestelde veiligheidsnorm 
van 1/1.250 per jaar. Dijkring 45 moet uiterlijk in 2015 voldoen aan de veiligheidsnorm; 

- beheerbaarheid waterkering: het realiseren van duurzaam beheerbare waterkeringen, als integraal 
onderdeel van de te realiseren veiligheid. Het beheer en onderhoud is een belangrijk onderdeel 
hiervan. Het beheer en onderhoud dient in de eerste plaats gericht te zijn op de primaire functie van 
de dijk of het keermiddel als waterkering. Dit sluit de vervulling van andere functies niet uit, voor zo-
ver niet strijdig met de primaire functie; 

- toekomstvastheid: de maatregelen moeten anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dat wil zeg-
gen dat de maatregelen zodanig gerealiseerd worden dat ontwikkelingen gedurende een periode 
van 100 jaar in het ontwerp meegenomen kunnen worden (stijgende meerpeilen, bodemdaling, 
etc.). Om toekomstvaste of duurzame maatregelen te realiseren is een zogenoemd ‘robuust ont-
werp’ van de maatregelen nodig. Volgens de Leidraad Rivieren [ENW, 2007; 2009] betekent ro-
buust ontwerpen: “in het ontwerp rekening houden met toekomstige ontwikkelingen en onzekerhe-
den, zodat de maatregel tijdens de geplande levensduur goed blijft functioneren zonder dat ingrij-
pende en kostbare aanpassingen noodzakelijk zijn”. De geplande levensduur van een dijk is door-
gaans 50 jaar; de levensduur van een beweegbaar keermiddel (kunstwerk) 100 jaar.  

 
Deze studie richt zich niet alleen op het behalen van de geformuleerde doelstelling voor veiligheid en 
duurzaam te beheren primaire waterkeringen, maar ook op het behoud en waar mogelijk de versterking 
van overige gewenste functies en kwaliteiten die een relatie hebben met de huidige waterkering, zoals: 
- bodem en water;  
- landschap; 
- cultuurhistorie en archeologie; 
- natuur; 
- gebruiksfuncties (wonen, werken, ontsluiting en recreatie). 
 
Daarnaast is bij het selecteren van oplossingen om bovenstaande doelen te bereiken rekening gehou-
den met de kosten. Een randvoorwaarde voor financiering van het dijkverbeteringsplan vanuit het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een sobere en doelmatige oplossing. 
 
2.5. Kader voor de dijkverbetering 
Hieronder volgen de voor het project belangrijkste eisen uit wetgeving en beleid. Ook wordt ingegaan 
op de wensen die vanuit ruimtelijke kwaliteit gelden en de initiatieven die hiertoe door derden zijn inge-
bracht. De eisen en wensen zijn van invloed op de ontwerpopgave, zoals opgenomen in hoofdstuk 3. 
 
2.5.1. Planvormend beleidskader 
Bij de planvorming moet rekening worden gehouden met wetgeving en beleid op het gebied van ruimte-
lijke ordening, bodem, water, landschap, natuur en milieu. Uit dit beleid vloeien eisen en beperkingen 
voort voor het dijkverbeteringsproject. De belangrijkste randvoorwaarden voor de planvorming voor de 
dijkverbetering komen voort uit de onderstaande nota’s. Het beleidskader is verder per onderzoeks-
thema gedetailleerd uitgewerkt in de verschillende thematische achtergrondrapporten. 
 
internationaal beleid 
- De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn en heeft tot doel de ecologische en chemi-

sche waterkwaliteit te verbeteren. Op grond van de KRW is ook het Nationaal Waterplan en de be-
heersplannen op- en vastgesteld. De beheersplannen zijn ook verder uitgewerkt door alle provin-
cies en waterschappen. 

- De Vogel- en Habitatrichtlijn, stelt randvoorwaarden en beperkingen aan de invloed op speciaal 
daarvoor aangewezen natuurgebieden, zoals Eem- en Gooimeer zuidoever, de Veluwerandmeren 
en Arkemheen (Natura 2000-gebieden). In beginsel mag de dijkverbetering niet leiden tot negatieve 
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effecten op deze gebieden. De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn sinds 1 oktober 2005 geïmplementeerd 
in de Natuurbeschermingswet 2008 (Nb-wet). 

 
nationaal beleid 
- De Waterwet, hierin is de veiligheidsnorm voor dijkring 45 opgenomen en de procedure voor het 

dijkverbeteringsplan beschreven. 
- De Deltawet, is eind 2009 bij de Tweede Kamer ingediend en biedt de juridische basis voor een 

Deltaprogramma. Het Deltaprogramma bevat de maatregelen die nodig zijn voor waterveiligheid en 
zoetwatervoorziening. Het programma heeft een looptijd van 6 jaar, maar de maatregelen zijn on-
derdeel van een langetermijnperspectief. Het Deltaprogramma bestaat uit een reeks concrete pro-
jecten, maar houdt zich ook bezig met het ontwikkelen en vaststellen van nieuwe waterveiligheids-
normen, of het antwoord geven op de vraag hoe we als samenleving in de toekomst willen omgaan 
met een veranderend zoetwateraanbod en de veranderende zoetwatervraag van de verschillende 
regio’s en gebruikers. Voorbeelden zijn:  
⋅ het wegwerken van achterstanden en het voldoen aan bestaande wettelijke vastgelegde nor-

men; 
⋅ het herijken van de normstelling omdat de normen op een aantal plekken niet meer actueel lij-

ken (verhoging van de normen); 
⋅ het onderzoeken van de mogelijke keuzen waarmee wordt geanticipeerd op zeespiegelstijging 

en veranderde afvoer van rivieren (verhoging IJsselmeerpeil, loskoppeling peilbeheer Marker-
meer-IJsselmeer). 

- De Monumentenwet, die de bescherming van bijzondere monumenten (ondergronds en boven-
gronds) regelt. Bij de inpassing van de dijk zal de aantasting van monumenten of archeologische 
waarden zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. 

- De Natuurbeschermingswet (Nbw), verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, 
bestaande uit Speciale Beschermingszones (sbz’s) op grond van de Europese Vogel- en Habita-
trichtlijn, in de Nederlandse wetgeving. Op grond van de Nbw is het verboden zonder vergunning 
projecten te realiseren die - gelet op de instandhoudingsdoelstellingen - de kwaliteit van het gebied 
kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben. Voor vergunningverlening is dan 
een habitattoets nodig. Centraal staat de vraag of er een kans op een significant negatief effect is. 
Indien dit het geval is dient aan de hand van een passende beoordeling dit effect te worden be-
paald. In het kader van de Natuurbeschermingswet dienen zowel interne effecten (binnen Natura 
2000) als externe effecten (buiten Natura 2000) van het voornemen op de te beschermen soorten 
en habitats te worden onderzocht. 

- De Flora- en faunawet, regelt de bescherming van verschillende in het wild voorkomende planten 
en dierensoorten. Krachtens deze wet mag de directe leefomgeving van beschermde planten en 
dieren niet worden beschadigd, vernield of verstoord. Ruimtelijke plannen moeten vooraf aan deze 
wet worden getoetst. Voor een ingreep in de leefomgeving van sommige beschermde soorten moe-
ten vrijstellingen of ontheffingen worden aangevraagd. Belangrijk daarbij is dat de populatie van 
een groep planten of dieren niet zodanig mag afnemen dat de gunstige staat van instandhouding 
van de soort in gevaar komt. 

- De Nota Ruimte, bevat de visie van het rijk op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Arkem-
heen-Eemland is in de Nota aangewezen als Nationaal Landschap. Als kernkwaliteiten van dit 
landschap worden genoemd: de extreme openheid, de slagenverkaveling en het veenweide-
karakter. Verder wordt ingegaan op de rol van het IJsselmeergebied. Onder het IJsselmeergebied 
wordt in de Nota het IJsselmeer, het Markermeer, de Veluwerandmeren en de buitendijkse gebie-
den langs deze wateren verstaan. In het nationaal ruimtelijk beleid staan voor dit gebied onder 
meer de volgende opgaven centraal: goede inpassing van activiteiten in de waarden van natuur, 
landschap en cultuur, anticipatie op een geleidelijke stijging van het streefpeil van het IJsselmeer-
gebied en versterking van de dijken voor de lange termijn en behoud van de bergingscapaciteit. 

- Het Nationaal Waterplan (NWP), is het rijksplan voor het waterbeleid. Het NWP beschrijft de maat-
regelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige 
generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten. Het NWP vormt 
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het kader voor de Regionale Waterplannen en de Beheerplannen. De verplichtingen om te voldoen 
aan de KRW zijn nieuw opgenomen. Ook is in het NWP het al vastgestelde Hoogwaterbescher-
mingsprogramma en het Deltaprogramma opgenomen (zie onderstaand tekstkader).  
 

 
Deltacommissie en Ontwerp Nationaal Waterplan 
 
doel en kader 
De Deltacommissie (commissie Veerman) adviseerde in september 2008 het kabinet over de wateropgaven voor de toekomst middels 
een rapport en een aantal achtergrondstudies. De conclusies zijn door het kabinet overgenomen en uitgewerkt in het Nationaal Water-
plan. Dit plan werd in december 2009 vastgesteld door de ministerraad. Door de val van het kabinet in 2010 is een deel van het Natio-
naal Waterplan controversieel verklaard, het gaat hier echter om het deel dat dient als structuurvisie. Het heeft geen invloed op beleid 
als het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma.  
 
In het Nationaal Waterplan is weergegeven wat er op nationaal niveau moet gebeuren om klaar te zijn voor de toekomst waarin het 
klimaat verandert. Het rapport van de Deltacommissie beschrijft voor welke klimaatscenario’s we dan klaar moeten zijn en wat dat be-
tekent voor het waterbeheer op de zeer lange termijn. Die lange termijnvisie na het jaar 2100 is nodig om nu ontwikkelingen te kunnen 
voorkomen waar we later spijt van krijgen en om in onze ontwerpen van zaken met een lange levensduur, zoals bijvoorbeeld sluizen, 
rekening te houden met de toekomst. De Deltacommissie geeft in feite aan wat er op de agenda moet komen te staan en het Nationaal 
Waterplan regelt dat dat in de komende jaren in het beleid van alle overheden wordt meegenomen en wat er nog onderzocht moet 
worden.  
 
nieuwe veiligheidsnormen 
De Deltacommissie beveelt aan dat de dijken een factor 10 veiliger moeten worden en dat bestaande dijkverbeteringsprojecten (zoals 
MER Veiligheid Zuidelijke Randmeren) absoluut en voortvarend aangepakt moeten worden. Het kabinet gaat nieuwe normen vaststel-
len op basis van overstromingskansen. De hoogte van de normen wordt in 2011 bepaald met het in beeld brengen van de consequen-
ties van de door de Deltacommissie voorgestelde verhoging van de veiligheidsnormen met een factor 10 in de periode tot 2050. Defini-
tieve besluitvorming over nieuwe normen en eventuele uitvoering van maatregelen om aan die normen te voldoen vindt vanaf 2017 
plaats. Het streven is om uiterlijk in 2050 maatregelen te hebben gerealiseerd. 
 
Markermeerpeil 
In het door de “commissie Veerman” geschetste klimaatscenario wordt er van uitgegaan dat het waterpeil van Markermeer en IJssel-
meer van elkaar losgekoppeld worden. Dus hoeft het peil van het Markermeer in de komende eeuwen niet mee omhoog te stijgen met 
het IJsselmeer dat een beoogd zoetwaterbuffer is. De discussie over en onderzoek naar het loskoppelen van IJsselmeer en Marke-
meer zal komende jaren plaats vinden. De huidige situatie met spuien van Markermeer op IJsselmeer is nog tot 2035 mogelijk. Voor 
het beheergebied van waterschap Vallei & Eem wordt verwacht dat de komende eeuwen de bestaande dijken geen meters opgehoogd 
hoeven te worden.  
 
conclusie 
De dijken langs Zuidelijke Randmeren en Eem voldoen niet aan de wettelijke veiligheidseisen. MER Veiligheid Zuidelijke Randmeren 
wordt opgesteld om vanaf 2011 op voortvarende wijze de dijkverbetering te kunnen uitvoeren. Dit is in overeenstemming met het ad-
vies van de Deltacommissie. Concrete uitvoering van andere adviezen van de Deltacommissie en het beleid volgend uit het Nationaal 
Waterplan vindt op zijn vroegst plaats vanaf 2017. Het advies van de Deltacommissie en het Nationaal Waterplan heeft geen gevolgen 
voor de opgave om in 2015 de primaire waterkering langs Randmeren en Eem aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen. 
 
 
provinciaal en regionaal beleid 
- Het Waterplan Gelderland 2010-2015, waarin de doelen voor het waterbeheer en de maatregelen 

die daarvoor nodig zijn opgenomen. Voor oppervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, regio-
nale wateroverlast, watertekort en waterbodems gelden provinciebrede doelen. 

- Het Waterplan provincie Utrecht 2010-2015 - ‘Richting robuust’, omvat het beleid voor waterveilig-
heid, waterbeheer, -gebruik en beleving van water in de provincie Utrecht voor de periode 2010-
2015.  
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- Het Streekplan Utrecht 2005-2015, waarin de functies van het landelijk gebied zijn omschreven. 
Hierin is ondermeer de begrenzing van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) vastgelegd en is 
aangegeven welke landschappelijke en cultuurhistorische waarden de provincie aan de dijk en haar 
omgeving toekent. 

- Het Waterbeheerplan van het Waterschap Vallei & Eem, waarin het beleid en randvoorwaarden 
voor het dagelijks beheer van de primaire en regionale waterkeringen van Waterschap Vallei & Eem 
zijn vastgelegd. Het waterbeheersplan geeft aan dat de hoofdfunctie van de waterkering niet door 
de andere gebruiksfuncties zoals bewoning, beweiding, verkeer en recreatie moet worden aange-
tast. Het beschikbaar zijn van voldoende ruimte om waterkeringen in de toekomst verder te kunnen 
versterken, is een belangrijk aandachtspunt. 

 
2.5.2. Relatie met andere projecten  
Het dijkverbeterproject van het waterschap kan als katalysator voor de ontwikkeling van een aantal 
plannen in de omgeving van de dijk werken. Het dagelijks bestuur van waterschap Vallei & Eem heeft 
er voor gekozen om een ontwikkelende gedachtenlijn te hanteren bij de m.e.r. voor de dijkverbetering. 
Dat wil zeggen dat de mogelijkheid geboden wordt om plannen en wensen van andere initiatiefnemers 
mee te laten liften met de dijkverbeteringsprocedure. Voorwaarde is dat plannen tijdig zijn ingebracht 
en financiering geregeld is en dat het niet vertragend mag werken voor het dijkverbeterproject. 
 
Dit betekent dat bij het uitwerken van de dijkverbetering rekening wordt gehouden met: 
- andere functies en kwaliteiten op en langs de dijk, zo mogelijk worden overige gewenste functies en 

kwaliteiten versterkt; 
- wensen van derden; 
- medegebruik van de dijk. 
 
De volgende ontwikkelingen worden afgestemd op de mogelijkheden die het dijkverbeteringsproject 
biedt:  
- de streefbeelden van de provincie Utrecht en waterschap Vallei & Eem voor de ontwikkeling van de 

Eem als ecologische verbindingszone (EVZ) en de ontwikkeling van een goede ecologische toe-
stand van het Eemwater (Kaderrichtlijn Water); 

- het aanbrengen van het Grebbelinieprofiel ter versterking van de cultuurhistorische waarde van de 
Grebbeliniedijk; 

- het aanleggen van fiets- en wandelpaden op de dijk en langs de Eem in de gemeente Amersfoort; 
- het aanleggen van een fietspad op de Oostdijk en samenwerking met betrekking tot de dijkverster-

king bij de ontwikkeling Oostmaat in gemeente Bunschoten-Spakenburg. 
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3. VISIE OP DE DIJKVERBETERING 
 
Dit hoofdstuk geeft een visie op de ontwerpopgave voor de dijkverbetering in haar omgeving. De ont-
werpopgave bestaat uit een veiligheidsdeel en een deel ruimtelijke inpassing. Basis voor deze visie zijn 
de in de bijlagen beschreven beleidskaders en analyse van het landschap.  
 
3.1. Ontwerpopgave duurzaam veilige waterkering 
 
veiligheid 
Het hoofddoel van de dijkverbetering is te voldoen aan de veiligheidsnormen. Dit betekent dat minimaal 
moet worden voldaan aan de wettelijke veiligheidseisen voor de bescherming tegen overstroming, con-
form de geldende Hydraulische Randvoorwaarden (HR) en de Waterwet [2009]. Voor het ontwerp wor-
den de hydraulische randvoorwaarden gehanteerd uit de HR 2006. De HR 2006 zijn in het kader van 
de voorloper van de Waterwet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer en 
Waterstaat) opgesteld en door de desbetreffende staatssecretaris vastgesteld. De HR worden elke 6 
jaar herzien. Het betreffende dijktraject is onderdeel van de primaire waterkering in dijkringgebied 45. 
De Hydraulische Randvoorwaarden zijn beschreven in het rapport ‘ontwerpuitgangspunten MER VZR 
fase 2’ [Witteveen+Bos en Grontmij, 2009a]. 
 
Daarnaast is het van belang dat de te verbeteren waterkering voor de te definiëren ontwerpperiode zijn 
waterkerende taak kan blijven vervullen. Hiertoe worden aanbevelingen vanuit de Leidraden en Techni-
sche Rapporten van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW4) toegepast [TAW 1999; ENW, 2007; 
2009]. Randvoorwaarde voor financiering vanuit het rijk is dat de maatregelen sober en doelmatig zijn 
ontworpen. 
 
ontwerpperiode 
Voor het ontwerp van de dijken is een planperiode voorzien van 50 jaar. De tijdshorizon is in dit geval 
‘vastgezet’ op het jaar 2060, om latere aanpassingen in de waterstanden of golfhoogten tijdens het op-
stellen van de plannen te voorkomen. Om toekomstige aanpassingen van de dijk langs de Randmeren 
en de Eem mogelijk te maken wordt een ruimtereservering langs de dijk meegenomen. Deze periode is 
‘vastgezet’ op 100 jaar, namelijk op het jaar 2110. Voor de vaste constructies wordt ook uitgegaan van 
een ontwerphorizon van 100 jaar. 
 
duurzaamheid 
Bij het ontwerp is rekening gehouden met robuustheid, toekomstvastheid en uitbreidbaarheid:  
- robuust ontwerpen betekent: ‘in het ontwerp rekening houden met toekomstige ontwikkelingen en 

onzekerheden, zodat het uitgevoerde ontwerp tijdens de planperiode blijft functioneren zonder dat 
ingrijpende en kostbare aanpassingen noodzakelijk zijn, en dat het ontwerp uitbreidbaar is indien 
dat economisch verantwoord is ‘ [ENW 2007; 2009]; 

- het ontwerp is toekomstvast en biedt voldoende weerstand tegen de faalmechanismen waarvoor de 
dijk nu aangepast wordt, dat wil zeggen keert op die onderdelen gedurende de ontwerpperiode de 
maatgevende hydraulische belasting: 
⋅ het ontwerp houdt hierbij rekening met zetting, klink, bodemdaling en polderpeilaanpassingen in 

de ontwerpperiode (zie kader ‘definities hoogtes en toeslagen’); 
⋅ de hoogte van het ontwerp is gebaseerd op toeslagen voor buistoten en waakhoogte (zie kader 

‘definities hoogtes en toeslagen’); 
⋅ het ontwerp houdt hierbij rekening met klimaatveranderingen in de planperiode. De aspecten 

waar voor wat betreft de toekomstige ontwikkelingen rekening mee moet worden gehouden, zijn 
uitgewerkt in de Leidraad Rivieren; 

 

                                                                                       
4 Het Expertise Netwerk Waterveiligheid kan beschouwd worden als de opvolger van de Technische Adviescommissie Water. 
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- het ontwerp is voldoende uitbreidbaar (flexibel) als in de toekomst bijvoorbeeld door scherpere 
normen, nieuwe inzichten of versnelde klimaatverandering een ‘zwaarder’ ontwerp gerealiseerd kan 
worden zonder dat hiervoor ingrijpende maatregelen nodig zijn. Hiervoor is ook ruimte langs de wa-
terkering gereserveerd. 

 
In 2008 zijn door het rijk strengere voorschriften voor het ontwerpen van robuuste rivierdijken geïntro-
duceerd. Het robuust ontwerpen van dijken vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen op lan-
gere termijn. In 2009 zijn de ontwerpuitgangspunten vastgesteld door het waterschapsbestuur.  
 
In navolgend tekstkader wordt nader ingegaan op definities als de ontwerphoogte van de dijk en de bij-
komende toeslagen. 

 
technische ontwerpfilosofie 
Het bereiken van de vereiste veiligheid kan op meerdere manieren. Voorop staat de randvoorwaarde 
voor financiering vanuit het HWBP: sober en doelmatig ontwerpen. Door rekening te houden met de 
toekomstvastheid, robuustheid en uitbreidbaarheid is een ontwerpfilosofie ontstaan: 
- de dijkverbetering wordt zoveel mogelijk in grond uitgevoerd. Grond heeft de voorkeur boven inno-

vatieve of constructieve verbeteringsmethoden (zoals een damwand of diepwand) in verband met 
de relatief eenvoudige aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid van het dijklichaam. Een met grond 
versterkte dijk is hiermee meer duurzaam naar de toekomst in vergelijking met genoemde construc-
tieve methoden; 

- hierbij verdient binnenwaartse dijkverbetering de voorkeur boven een buitenwaartse verbetering; 
- coupures worden - indien mogelijk - uit de waterkering verwijderd, omdat het afsluiten van de cou-

pures met balken tijdens een storm een groot risico vormt; 
- de hoogte van de dijk moet de maximale hoogwaterstand inclusief de voor het dijktraject relevante 

toeslagen (zie kader ‘definities hoogtes en toeslagen’) voldoende veilig kunnen keren; 
- bij het ontwerp wordt in bebouwd gebied een afwijkend overslagdebiet toegepast. Het overslagde-

biet is het volume water dat per strekkende meter per seconde door de golfbeweging over de dijk 
slaat. Ter beperking van het risico op aantasting van het binnendijkse talud wordt in landelijk gebied 
uitgegaan van een toelaatbaar overslagdebiet van maximaal 1 liter per seconde per strekkende me-
ter. In Eemdijk wordt, vanwege de aanwezige bebouwing, een overslagdebiet toegepast van 0,1 li-
ter per seconde per strekkende meter; 

- waterkerende constructies en kunstwerken in de waterkering dienen te voldoen aan de eisen zoals 
omschreven in de Leidraad Kunstwerken [TAW, 2003]. 

 

 
definities hoogtes en toeslagen 
- Ontwerphoogte: De ontwerphoogte is opgebouwd uit de hoogte van het maatgevend hoogwater (MHW) en de som van parame-

ters als buistoten (zie uitleg hieronder), golfoploop en andere statistische bepalende parameters. Langs rivieren is de minimale 
waarde boven het MHW waaraan de ontwerphoogte moet voldoen (de waakhoogte) meestal 0,50 m (dat wil zeggen dat als de 
parameters opgeteld minder dan 0,50 m bedragen, dat de waarde van de som van het MHW + 0,50 m wordt gebruikt als ont-
werphoogte). 

- Aanleghoogte: Omdat de hoogte van de dijk door verschillende redenen na verloop van tijd daalt, zoals klink van de ondergrond, 
zetting van de opgebrachte grond, et cetera, wordt de dijk nú hoger aangelegd (aanleghoogte) om in 2060 te kunnen voldoen aan 
de hoogte-eisen (de ontwerphoogte).  

- Buistoot: Een buistoot is een plotselinge stijging van de waterstand gedurende een half uur tot enkele uren. Dit verschijnsel treedt 
op bij de passage van een koufront, ten gevolge van luchtdrukdaling. De dijken langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem moe-
ten deze plotselinge stijging kunnen weerstaan.  

- Toeslag robuust ontwerpen: ‘in het ontwerp rekening houden met toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden, zodat het uitge-
voerde ontwerp tijdens de planperiode blijft functioneren zonder dat ingrijpende en kostbare aanpassingen noodzakelijk zijn, en 
dat het ontwerp uitbreidbaar is indien dat economisch verantwoord is’ [ENW 2007; 2009]. 
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afbeelding 3.1. Benodigde hoogte boven maatgevend hoogwater (MHW) inclusief toeslagen 

 
 
3.2. Ruimtelijke opgave 
Deze paragraaf geeft de dijkverbetering als ruimtelijke opgave weer, dat wil zeggen de wijze waarop 
inpassing van de dijkverbetering in de omgeving plaats moet vinden. Om te voorkomen dat er ad-hoc 
oplossingen op of langs de dijk plaatsvinden is een ruimtelijke visie opgesteld die richting geeft aan de 
inpassing van de maatregelen in het projectgebied. De ruimtelijke visie op de dijkverbetering is de in-
richting die vanuit de diverse aspecten samen bezien het meest optimaal is. Deze visie komt voort uit 
de confrontatie tussen de benodigde verbetermaatregelen met de landschappelijke karakteristieken in 
het studiegebied (zie paragraaf 3.2.1) en de doelstellingen van landschap, cultuurhistorie, ecologie, ge-
bruiksfuncties en beheer (zie paragraaf 3.2.2). De visie speelt een belangrijke rol in het ontwerpen en 
selecteren van de verschillende dijkverbeteringsvarianten. 
 
3.2.1. Landschappelijke karakteristieken projectgebied 
Om de landschappelijke karakteristieken van het studiegebied goed weer te geven, is het studiegebied 
verdeeld in vier delen. Op basis van de landschappelijke en cultuurhistorische inventarisatie zijn er in 
hoofdlijnen 4 landschappelijke dijktypen te onderscheiden: 
- Zeedijken (dp. 0-149); 
- Eemdijken (dp. 149-270); 
- Grebbeliniedijk (dp. 270-317); 
- Parkzone (dp. 317-329). 
 
Per dijktype zijn in het kort de belangrijkste waarden aangeven.  
 
zeedijken (Putterzeedijk, Arkemheense zeedijk, Oostdijk en Westdijk) 
Met uitzondering van de dijk in de kern Bunschoten/Spakenburg, vormen deze voormalige Zuiderzee-
dijken een markante scheidslijn tussen de Zuidelijke Randmeren en het wijdse Eemland als achterland. 
Dit achterland kent een uitgestrekt en vlak slagenlandschap met voornamelijk een intensief agrarisch 
karakter, plaatselijk onderbroken door lint- en vissersdorpen, waarvan Bunschoten/Spakenburg) al be-
hoorlijk zijn uitgegroeid. Overigens is de dijk in de kern van Bunschoten/Spakenburg nauwelijks als dijk 
herkenbaar.  
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Langs de Zeedijk laat alleen polder Arkemheen nog relicten zien van het vooroorlogse extensieve ge-
bruik. Daar worden vochtig-drassige bloemrijke hooilanden tussen onregelmatig tot blokverkavelende 
sloten in stand gehouden, ten gunste van een veelheid weidevogels. De oevers van de ondiepe Rand-
meren bestaan uit min of meer brede rietzomen en vervolgens dichte ruigtes die doorlopen over de met 
basaltblokken beklede dijktaluds tot aan de dijkkruin. De nog vrij rustig liggende rietlandjes bieden 
broedhabitat voor belangrijke aantallen water- en rietvogels. Direct binnendijks liggen verspreid en rus-
tig enkele hakhout- of geriefbosjes en doorbraakkolkjes. 
 
De zeedijken langs de Randmeren hebben, naast de hoofdfunctie als primaire waterkering en de na-
tuurfunctie, een niet onbelangrijke recreatieve nevenfunctie. Over de kruin van de dijk loopt een fiets-
pad of een weg (Putterzeedijk, Arkemheense zeedijk, Oostdijk), zodat de dijk aan alle kanten goed be-
leefbaar is. Fietsers en wandelaars kunnen hier genieten van de vergezichten over de Randmeren en 
het polderlandschap met dorpen en steden aan de horizon, het oude stoomgemaal Hertog Reijnhout, 
en de bloemrijke hooilanden van het natuurreservaat Arkemheen van Staatsbosbeheer en binnendijkse 
taluds van de Zeedijk. 
 
afbeelding 3.2. Arkemheense Zeedijk 

 
 
Eemdijken (Eemdijk, Eemlandsedijk, Slaagsedijk) 
De dijk aan de oostzijde van de Eem is aangelegd tegen overstroming vanuit de Zuiderzee. De dijk is 
groen en kronkelig en heeft vaak meer weg van een kade dan van een primaire waterkering. Langs de 
dijk zijn talrijke waaien aanwezig. Langs een groot deel van de dijk loopt een doorgaande weg die af-
wisselend op de dijk en naast de dijk ligt. De dijk is daardoor goed beleefbaar. Aan de verkavelingsrich-
ting is te zien dat het gebied vanaf de rivier de Eem is ontgonnen. 
 
De uiterwaarden hebben hier plaatselijk een redelijk natuurlijk karakter, onlangs versterkt door natuur-
ontwikkeling met moerasjes, die veel vogels jaarrond kunnen bedienen. Overgebleven oude cultuur-
waarden (dorpen Eemdijk en Eembrugge) en landschapselementen zoals knotwilgen, knotelzen en 
kolkjes geven hier accent aan het landschap en contrast met het intensief gebruikte slagenlandschap 
binnendijks. Tussen Baarn en Soest, voorbij de haven voor zand- en grindverwerking, loopt traject 
Eemlandse dijk - Slaagse Dijk langs het weidevogelreservaat Polder de Slaag van Vereniging Natuur-
monumenten. Ook dit natuurgebied is jaarrond van belang voor weide- en watervogels. 
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afbeelding 3.3. De Eemdijk 

 
 
Grebbeliniedijk 
De Grebbeliniedijk bevindt zich op de rand van het kleinschalige landschap van Coelhorst en Hoogland 
op dekzanden van de Gelderse Vallei. Het landschap bestaat uit een onregelmatig conglomeraat van 
onder andere akkers, weilanden, landwegen, landgoedbos, boerderijen, bosschages, hakhoutbosjes, 
elzensingles en houtwallen. Ook de Grebbeliniedijk laat, net als in het directe achterland, een hoge ma-
te van beslotenheid zien op zijn accoladeprofiel met afwisselend ruigten, rietzomen, hakhoutbosjes, 
doornstruwelen, boomgroepen en solitaire bomen. Dit dijklandschap gaat door tot in de westrand van 
Amersfoort in het voormalige landgoederenlandschap van Schothorst.  
 
afbeelding 3.4. Grebbeliniedijk richting Krachtwijk 
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Het dijktracé van Krachtwijk tot aan jachthaven in Amersfoort is aangeven als herkenbaar onderdeel 
van de Grebbelinie als waardevol cultuurhistorisch element. Aan de dijk liggen enkele verdedigingswer-
ken, maar ook vele kazematten. De dijk is beperkt toegankelijk. In het gebied De Schans ligt een oude 
meander van De Eem. 
 
Parkzone (Amersfoort) 
In het centrum van Amersfoort gaat De Eem over in het Valleikanaal. Hier is de dijk niet meer herken-
baar. Deels loopt langs het Valleikanaal een recreatieve route. Recent zijn de oevers hier op een na-
tuurvriendelijk wijze ingericht.  
 
De aansluiting op de hoge gronden loopt rondom de Eem via de wijk de Koppel naar de spoorbrug en 
dan terug langs het Industriekwartier. Nabij het stadscentrum liggen langs de Eem boulevards met aan-
legplaatsen en horecagelegenheden. Meer richting Soest overheerst industrieel gebied. 
 
afbeelding 3.5. Informele route langs de Valleikanaal met natuurvriendelijke oevers 

 
 
3.2.2. Visie op ruimtelijke inpassing 
 
herkenbaarheid van dijk in landschap 
Bij de dijkverbetering moet het kenmerkende karakter van de vier landschappelijke dijktypen zoals be-
schreven in paragraaf 3.2.1 zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk versterkt worden. Het gaat met 
name om de herkenbaarheid van de strijd tegen het water van de Zuiderzee bij de zeedijk en de zicht-
baarheid van de restanten van de talloze dijkdoorbraken bij de Eemdijken.  
 
Bij de Grebbeliniedijk is het karakteristieke, historische Grebbelinieprofiel van belang. De Grebbelinie is 
een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, die werd aangelegd in de achttiende 
eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de periode 1939-1940, toen de linie onder de naam Val-
leistelling de hoofdverdediging vormde van het Nederlandse defensieplan. De waterlinie doorkruist 
twee provincies en twaalf gemeenten. In 2006 hebben deze partijen afspraken gemaakt om de linie te 
herstellen en weer zichtbaar te maken. 
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continuïteit van dijk in landschap 
Om de dijk een samenhangend geheel te laten vormen wat betreft ruimtelijke verschijningsvorm (een-
heid, herkenbaarheid, continuïteit) heeft het bovenal de voorkeur om het profiel en de inrichting van de 
aansluitende dijkvakken zoveel mogelijk overeen te laten komen. Daarbij gaat het met name om de 
continuïteit binnen de vier landschappelijke dijktypen, dus van de zeedijken, Eemdijken, Grebbeliniedijk 
en binnen de parkzone. 
 
behouden en versterken van natuurlijke en cultuurhistorische waarden 
Vanuit oogpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie is het wenselijk om bestaande waarden te be-
houden, te herstellen en waar mogelijk te versterken. Het gaat bijvoorbeeld om de kern van Spaken-
burg als beschermd stadsgezicht of om de resten van dijkdoorbraken (waaien). Ook om de stenen be-
kleding van de zeedijken, die vanuit cultuurhistorisch oogpunt de dijkbeleving beïnvloedt, en waar 
korstmossen op groeien. Tevens gaat het om historische beplanting. 
 
afbeelding 3.6. Waai bij de Eemdijk 

 
 
behoud (binnendijkse) bebouwing en ontsluiting 
Vanuit cultuurhistorie en sociale aspecten is het wenselijk de dijkverbetering zodanig uit te voeren dat 
bebouwing en de bestaande wegen blijven bestaan. Hoewel vanuit cultuurhistorisch oogpunt het de 
voorkeur heeft om het dijktracé zoveel mogelijk te behouden, zal het aantasten van bebouwing met een 
hoofdwoonfunctie zo mogelijk worden ontweken. Spakenburg (gem. Bunschoten) bestaat uit een histo-
rische dorpskern, waarbij de dijkmaatregelen ingepast moeten worden. 
 
behoud en versterking van recreatieve gebruiksfuncties 
Vanuit recreatief oogpunt wordt gestreefd naar behoud en versterking van het recreatief gebruik en de 
recreatieve verbindingsfunctie van de dijk. 
 
duurzaam beheer en onderhoud van de dijk 
Bij de dijkverbetering wil het waterschap toewerken naar bepaalde doelen om beheer en onderhoud te 
vereenvoudigen. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid van de dijk bij 
maatgevend hoogwater en met de toegankelijkheid voor beheer en onderhoud.  
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afbeelding 3.7. Fietspad op de Arkemheense Zeedijk 

 
 
3.2.3. Ontwerpuitgangspunten ruimtelijke inpassing 
De bovenstaande visie heeft verschillende ontwerpuitgangspunten beïnvloedt, die hieronder uitgesplitst 
zijn naar natuur, landschap en cultuurhistorie, gebruiksfuncties en beheerbaarheid. 
 
natuur 
- beschermde gebieden (EHS, Natuurbeschermingswet 1998) worden zoveel mogelijk ontzien. Aan-

tasting kan worden veroorzaakt door ruimtebeslag en effecten op kwaliteit (verdroging; verstoring 
door licht, geluid en beweging); 

- gevolgen voor door de Flora- en faunawet beschermde soorten en Rode lijst-soorten (bijvoorbeeld 
door aantasting leefgebied, verstoring, verdroging, vermesting) worden zoveel mogelijk beperkt;  

- eventueel verlies aan huidige natuurwaarden conform Natuurbeschermingswet/Natura 2000 en de 
Flora- en faunawet worden gecompenseerd;  

- ontwikkelen en behouden van goede leefomstandigheden voor algemene planten- en diersoorten 
die voorkomen in en langs het water; 

- gedempte watergangen in het kader van de dijkverbetering worden gecompenseerd; 
- de bekleding van de dijk en begroeiing in omgeving wordt conform ‘Streefbeelden’ van de beheer-

der. De provincie Utrecht en waterschap Vallei & Eem zijn ‘streefbeelden’ aan het opstellen voor de 
ontwikkeling van de Eem als ecologische verbindingszone (EVZ) en de ontwikkeling van een goede 
ecologische toestand van het Eemwater (Europese Kaderrichtlijn Water). De streefbeelden worden 
afgestemd op de (on)mogelijkheden die de dijk en dijkverbetering oplevert.  

 
landschap en cultuurhistorie (waaronder archeologie)  
- bij de dijkverbetering wordt rekening gehouden met het kader voor Landschap, Natuur en Cultuur-

historie (LNC) van de provincie; 
- het ontwerpen van uitgekiende oplossingen om aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waar-

den op en rond de dijk te ontzien en waar mogelijk te versterken; 
- het behouden van bebouwing, de cultuurhistorie en karakteristieke elementen langs de dijk; 
- het vergroten van de recreatieve waarde van cultuurhistorische objecten;  
- het zoveel mogelijk ontzien van archeologische waarden; 
- waar mogelijk worden de wensen die vanuit derden met betrekking tot cultuurhistorie en landschap 

zijn aangegeven meegenomen bij de dijkverbetering. 
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gebruiksfuncties 
Vanuit het oogpunt van gebruiksfuncties in relatie tot de hoogwaterveiligheid worden de volgende uit-
gangspunten gehanteerd:  
- zoveel mogelijk ontzien van de bebouwing; 
- rekening houden met woongenot (van huis en tuin) en de belevingswaarde van de dijk; 
- zoveel mogelijk voorkomen van (tijdelijke) hinder en schade; 
- zoveel mogelijk behouden huidige verkeersinfrastructuur op en naast de dijk; 
- gedurende de uitvoering zijn de aanliggende percelen te allen tijde bereikbaar. Indien dit tijdelijk 

niet mogelijk is zal dit in nauw overleg met de bewoners en gebruikers plaatsvinden; 
- de dijk moet goed begaanbaar zijn voor recreanten. Dit kan door middel van de aanleg van voet- en 

fietspaden. De mogelijk negatieve invloed op natuurwaarden moet hierbij wel afgewogen worden; 
- de transportroutes tijdens de uitvoering bevinden zich zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom. Dit 

als gevolg van verwachte schade aan de bestaande verkeersinfrastructuur wanneer transportroutes 
binnen de bebouwde kom aanwezig zijn. Voor het transport wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van 
aanvoer over water en het inrichten van tijdelijke loswallen; 

- voor gebruiksfuncties die conflicteren met de beheerbaarheid of veiligheid van de waterkering wordt 
een uitstervingsbeleid voorstaan;  

- alle gebruiksfuncties en hun eisen zijn ondergeschikt aan de functie waterkering en moeten daarom 
voldoen aan de ontwerp eisen. 

 
beheerbaarheid  
Bij de dijkverbetering wil het waterschap toewerken naar bepaalde doelen om beheer en onderhoud te 
vereenvoudigen. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid van de dijk bij maat-
gevend hoogwater en met de toegankelijkheid voor beheer en onderhoud: 
- het waterschap streeft naar waterkeringen die zoveel mogelijk zelfstandig kunnen keren, zonder 

veel menselijke handelingen om de dijk aan de eisen te laten voldoen bij maatgeven hoogwater. De 
huidige coupures in (private) wegen worden daarom waar mogelijk gesaneerd en vervangen door 
een aangepaste kruising van weg met dijk; 

- de dijk moet bij maatgevend hoogwater toegankelijk zijn. De breedte van de kruin moet daarom mi-
nimaal 4 meter zijn. Op plaatsen waar dit grote gevolgen heeft in de omgeving of waar direct bin-
nendijks een goed bereidbare ontsluiting ligt, is een tuimelkade of een kruinbreedte van minimaal  
2 meter acceptabel; 

- het waterschap streeft naar een combinatie van dijkbeheer met een eigen schaapskudde en met 
maaibeheer. Het dijklichaam moet goed toegankelijk zijn met gangbaar machinaal materieel. Het 
waterschap hanteert taluds met een helling van 1:3, vanuit het oogpunt van beheer (en sterkte van 
de dijk). Op plaatsen waar door de aanwezigheid van bebouwing weinig ruimte is kan een taludhel-
ling van minimaal 1:2,5 worden toegepast. 

 
afbeelding 3.8. Coupure bij de Noordweg, Eemdijk 
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4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 
 
Het waterschap hecht veel waarde aan een zorgvuldig ontwerpproces. In dit hoofdstuk is toegelicht hoe 
de alternatieven voor de dijkverbetering tot stand zijn gekomen. Eerst wordt in paragraaf 4.1 ingegaan 
op het ontwerpproces van de alternatieven. In paragraaf 4.2 worden de principeoplossingen voorge-
steld voor de problemen aan de waterkering. Vanaf paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de keuze voor de 
in het MER te beschouwen alternatieven per dijktraject. Daarbij gelden de uitkomsten van de in 2009 
uitgevoerde préselectie van alternatieven (zie bijlage IV) als basis. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een samenvattende tabel met de te onderzoeken alternatieven per dijktraject. 
 
4.1. Ontwerpproces alternatieven 
In deze paragraaf wordt een onderbouwing gegeven van het ontwerpproces. In deze paragraaf gaat het 
om een procesmatige analyse van het keuzeproces. In paragraaf 4.3 wordt de afbakening van de te 
onderzoeken alternatieven per dijktraject uiteengezet. 
 
Het keuzeproces is grofweg verlopen in de volgende stappen: 
1. opstellen principeoplossingen; 
2. ontwerpsessies met de adviesgroep; 
3. alternatievenbeperking (bijlage IV); 
4. ontwerpuitgangspunten (hoofdstuk 3); 
5. grondmechanisch onderzoek; 
6. uitwerking schetsontwerpen; 
7. ontwerpgesprekken; 
8. nadere uitwerking ontwerpen. 
 
 
De effectbeschrijving en -beoordeling van de nader uitgewerkte alternatieven vindt plaats in hoofdstuk 7 van dit MER. Op basis daarvan
worden in hoofdstuk 8 de alternatieven vergeleken en het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) bepaald. Tevens wordt in dit
hoofdstuk de keuze van de initiatiefnemer voor een Voorkeursalternatief (VKA) onderbouwd. 
 
 
1. opstellen principeoplossingen 
Op basis van de faalmechanismen die tijdens de toetsing onvoldoende hadden gescoord, zijn verschil-
lende principeoplossingen uitgewerkt. Deze worden in paragraaf 4.2 besproken. 
 
2. ontwerpsessies met de adviesgroep 
In juni 2008 heeft waterschap Vallei & Eem een zestal ontwerpsessies gehouden met leden uit de Ad-
viesgroep. Tijdens deze ontwerpsessies zijn de mogelijkheden voor oplossingsrichtingen voor de dijk-
verbetering in dijkringgebied 45 gezamenlijk onderzocht. Ook konden de deelnemers hun wensen, ei-
sen en aandachtspunten kenbaar maken ten aanzien van de verbeterwerkzaamheden in de verschil-
lende dijkvakken. Van deze ontwerpsessies zijn verslagen gemaakt. 
 
3. alternatievenbeperking 
Begin 2009 is door het waterschap een bijeenkomst georganiseerd waarin een eerste selectie van op-
lossingsrichtingen voor de dijkverbetering is gemaakt, onder andere vanuit de aandachtspunten van de 
adviesgroep en vanuit de inventarisaties van op en naast de dijk aanwezige waarden en functies. De 
selectie is weergegeven in de notitie ‘Alternatievenbeperking dijkverbetering’, opgenomen in bijlage IV. 
 
4. ontwerpuitgangspunten 
In mei 2009 zijn de ontwerpuitgangspunten voor de dijkverbetering vastgelegd in een notitie ‘Ontwer-
puitgangspunten MER VZR fase 2’. De uitgangspunten zijn beschreven in hoofdstuk 2 en 3. 
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5. grondmechanisch onderzoek 
In 2008 zijn diverse grondboringen gedaan en landmeetkundige opnamen gemaakt. Er waren meer ge-
gevens nodig om het ontwerp voor de dijk te maken. Het grondmechanisch onderzoek was gericht op 
de bezwijkmechanismen waarop de dijk onvoldoende was getoetst. De resultaten zijn ook gebruikt voor 
het maken van de schetsontwerpen. 
 
6. uitwerking schetsontwerpen 
De resultaten van de ontwerpsessies zijn gebruikt bij de uitwerking van de globale ontwerpen per deel-
traject. Op basis van de wensen die op de ontwerpsessies door betrokkenen en diverse diensten en 
overheden zijn ingebracht, zijn globale ontwerpen geschetst. Deze zijn daarna gedetailleerd doorgere-
kend voor eventueel mogelijke uitwerkingen, bijvoorbeeld aanberming versus taludverflauwing. Op de-
ze wijze zijn 1:1.000 situatietekeningen ontstaan, met daarbij de dwarsprofielen van de huidige situatie 
en alternatieven. Deze tekeningen zijn gebruikt om de mogelijkheden toe te lichten bij bewoners en ge-
bruikers en daar eventuele wensen of opmerkingen mee te kunnen nemen bij de keuze voor een voor-
keursalternatief (VKA). 
 
7. ontwerpgesprekken 
Met nagenoeg alle eigenaren, pachters, huurders en gebruikers is gesproken om betere alternatieven 
te ontwikkelen. In de zomer van 2009 zijn diverse veld- en huisbezoeken afgelegd op plaatsen waar de 
geplande dijkverbeteringswerken directe gevolgen hebben voor de bewoners en/of gebruikers van de 
dijk. Tijdens deze gesprekken zijn de schetsontwerpen voorgelegd aan de direct betrokkenen (perceel-
eigenaren, gemeenten, natuurorganisaties en dergelijke). Doel van de gesprekken was om tot een be-
tere afweging van de alternatieven te komen. Op grond van de gespreksresultaten zijn de schetsont-
werpen nog aangepast of geoptimaliseerd. Van de bewonersgesprekken zijn individuele verslagen ge-
maakt welke aan de betrokkenen zijn voorgelegd. Ook reacties vanuit de adviesgroep zijn behandeld. 
 
8. nadere uitwerking ontwerpen 
Het gekozen voorkeursalternatief (VKA) per dijktraject wordt nader gedetailleerd en uitgewerkt in het 
kader van het projectplan dijkverbetering. De geotechnische mogelijkheden waren al nagegaan, maar 
nu is bijvoorbeeld de ontsluiting van panden en terreinen nader uitgewerkt in hellingen, breedte, ver-
harding van op- en afritten. Ook eventueel te plaatsen / aan te passen hekwerken worden nader aan-
geduid. Tevens zijn, indien door het waterschap geaccordeerd, nadere wensen voor betrokkenen op 
tekening aangegeven, c.q. uitgetekend. Het dan resulterende ontwerp is voldoende gedetailleerd om op 
in te spreken. Het ontwerp is opgenomen in de situatietekeningen en dwarsprofieltekeningen bij het 
dijkverbeteringsplan.  
 
4.2. Principeoplossingen 
Om het waterkerend vermogen van de waterkering voor de komende vijftig jaar (ontwerpperiode) veilig 
te stellen moet op een groot aantal plaatsen de dijk worden verbeterd over in totaal circa 24 kilometer 
lengte. De problemen die zich onder maatgevende omstandigheden mogelijk kunnen voordoen zijn:  
- instabiliteit van de taluds; 
- het voorkomen van zandmeevoerende wellen onder de dijk door (piping); 
- tekort aan kruinhoogte.  
 
Voor de bovengenoemde problemen zijn verschillende principeoplossingen mogelijk, zoals weergege-
ven in afbeelding 4.1.  
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afbeelding 4.1. Verbeteringsvarianten  
 

 
 
verbeteren buitenwaartse/binnenwaartse stabiliteit dijklichaam 
De stabiliteit van het talud kan worden verbeterd door het talud te verflauwen aan de kant waar het sta-
biliteitsprobleem optreedt. Er kan ook voor een aanberming of bestorting (maaiveldverhoging) worden 
gekozen, bijvoorbeeld als ecologische waarden aanwezig zijn op de dijk. Als er beperkte ruimte be-
schikbaar is aan de teen van de dijk (bijvoorbeeld door diep water of door de ligging van een weg), kan 
een damwandconstructie worden aangelegd in de (buiten- of binnen-) kruin of teen van de dijk. Deze 
methoden zijn weergegeven in afbeelding 4.2. 
 
verbeteren waterkerende hoogte 
Bij te grote wateroverslag moet de kruin worden verhoogd. In sommige gevallen is het voldoende de 
kruin op te hogen; in andere situaties dient eveneens het buiten- of binnentalud te worden aangevuld 
om de stabiliteit van de dijk te garanderen. In geval van onvoldoende ruimte (bijvoorbeeld door bebou-
wing direct langs de dijk) kan de kruin worden verhoogd met een constructie. Hiervoor kan een perma-
nente keermuur, al dan niet in combinatie met een uitvouwbaar deel, worden geplaatst. 
 
voorkomen opbarsten (piping) 
Het opbarsten (piping) verzwakt de dijk. Onder de dijk vindt een grondwaterstroming plaats, waarbij bo-
demdeeltjes kunnen worden meegenomen. Dit kan worden voorkomen door het aanbrengen van een 
aanberming aan de binnenteen van de dijk. In geval van onvoldoende ruimte aan de binnenteen van de 
dijk, kan klei worden ingegraven aan de buitenteen of aan worden gebracht in de aanberming. De 
breedte is zodanig dat voldoende kwelweglengte aanwezig is tussen intreepunt buitendijks en uittree-
punt achter de dijk. Andere oplossingen zijn het aanbrengen van een kwelscherm (verticale belemme-
ring) en het verleggen van de sloot binnendijks.  
 
combinatie van technieken 
In sommige gevallen zijn meerdere problemen aanwezig op één locatie. Dan kunnen alternatieven ge-
combineerd worden toegepast. Piping en buitenwaartse stabiliteitsproblemen zijn bijvoorbeeld op te 
lossen door een aanberming over ingegraven klei aan te leggen (kleiberm).  
 

Taludverflauwing 

Stabiliteit  buitenwaarts /  
 binnenwaarts: 

Aanberming 

Constructie 

Piping: 

Klei ingraven buitendijks 

Aanberming binnendijks 
Omleggen / dempen sloot 

Verticaal kwelscherm

Kruinverhoging binnendijks 

Kruinverhoging buitendijks 
(+ taludverflauwing) 

a. Permanente muurconstructie 
b. Opklapbare constructie (‘Dutch Dam’) 

Kruinhoogte: 

a b 
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In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de oplossingen (alternatieven) per dijktraject be-
sproken en gevisualiseerd aan de hand van dwarsprofielen. Voor de interpretatie van de dwarsprofielen 
is onderstaande leeswijzer van belang. 
 

 
Bij het ontwerpen van een dijk spelen verschillende elementen van een dijk een rol die hieronder terug-
komen bij de beschrijving van de alternatieven per dijktraject (zie afbeelding 4.2): de benodigde kruin-
hoogte, de breedte van de kruin, de helling van de taluds, de bekleding (steen, asfalt, gras, et cetera), 
de ligging van de dijk, de aanwezigheid en vorm van de bermen en aanwezigheid van voor- en achter-
land. Deze elementen worden bij het technisch ontwerp gebruikt om de dijk te verbeteren.  
 
afbeelding 4.2. Relevante begrippen bij het ontwerp van een dijk [bron: leidraad rivieren, 2007] 
 

 
 

 
leeswijzer dwarsprofielen 
Let op: bij de getoonde dwarsprofielen liggen de Randmeren of de Eem altijd aan de rechterkant (buitendijkse zijde). Aan de linkerkant 
van de getekende dijk langs de Randmeren of de Eem ligt dus altijd het binnendijkse gebied.  
 
legenda 

 aanvulling in grond 

 ontgraven 

 woning 

 constructie  
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4.3. Putterzeedijk 
De Putterzeedijk is verdeeld in twee deeltrajecten van dp. 30,2-32,3 en dp. 36-46. In de volgende para-
grafen worden de deeltrajecten en de alternatieven besproken.  
 
4.3.1. Deeltraject 1A, dp. 30,2-32,3 
 
afbeelding 4.3. Deeltraject 1A (Putterzeedijk) 

 
 
probleem en alternatieven 
Op deeltraject 1A is er een probleem met de stabiliteit van het buitentalud. Hiervoor zijn twee alterna-
tieven in het MER opgenomen (zie afbeelding 4.4). Bij alternatief 1 wordt het buitentalud verflauwd tot 
een helling van 1:4. Er wordt naar gestreefd de huidige basaltstenen terug te plaatsen. In ieder geval 
blijft een stenen bekleding van het buitentalud noodzakelijk. Omdat buitendijks en binnendijks een Na-
tura 2000-gebied aanwezig wordt een tweede alternatief met minder ruimtebeslag beschouwd, namelijk 
het aanleggen van een damwandconstructie.  
 
tabel 4.1. Problemen en alternatieven deeltraject 1A (Putterzeedijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 
1A 30,2-32,3 stabiliteit buitentalud taludverflauwing met helling 1:4 constructie (damwand) 
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afbeelding 4.4. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 1A 
 
alternatief 1, verflauwing buitentalud 
          

 
alternatief 2, damwand 

 
afgevallen alternatieven 
In veel gevallen is zowel taludverflauwing als het aanleggen van een aanberming mogelijk ter voorko-
ming van instabiliteit van de dijk. Een taludverflauwing neemt vaak minder ruimte in (afhankelijk van de 
hellingshoek) en een aanberming heeft vaak meer grondverzet nodig. Een aanberming heeft aan de 
andere kant voordelen voor het beheer. Over het algemeen is één van de twee grondoplossingen ge-
kozen, omdat op voorhand duidelijk is aan te wijzen welke beter past qua ruimtebeslag en dergelijke. 
 
Een taludverflauwing heeft in dit geval de voorkeur boven een aanberming, omdat dan minder ruimte-
beslag optreedt in de smalle Schuitenbeek, er minder grond voor de verflauwing nodig is, en omdat dit 
dijkprofiel beter aansluit bij de niet aan te passen dijktrajecten van de Putterzeedijk. Vanwege deze as-
pecten is ervoor gekozen het alternatief met aanberming te laten vervallen. 
 
4.3.2. Deeltraject 1B, dp. 36-46 
 
afbeelding 4.5. Deeltraject 1B (Putterzeedijk) 
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probleem en alternatieven 
Het probleem dat optreedt op deeltraject 1B is onvoldoende stabiliteit van het buitentalud. Er zijn twee 
alternatieven gekozen om dit probleem op te lossen, beide aan de buitendijkse kant (zie afbeelding 
4.6.). Alternatief 1 is het verflauwen van het buitentalud tot een helling van 1:4. Als alternatief 2 is geko-
zen voor een aanberming. Hier wordt, in tegenstelling tot deeltraject 1A, wel een aanberming meege-
nomen, omdat de Schuitenbeek hier breder is en het extra ruimtebeslag van de aanberming minder 
groot is. Bij de aanberming kan een deel van de huidige stenen bekleding worden gehandhaafd. 
 
tabel 4.2. Problemen en alternatieven deeltraject 1B (Putterzeedijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 
1B 36-46 stabiliteit buitentalud taludverflauwing met helling 1:4 aanberming 
 
afbeelding 4.6. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 1B 
 
alternatief 1, verflauwing buitendijks 

 
alternatief 2, aanberming buitendijks 

 
afgevallen alternatieven 
Zowel buiten- als binnendijks bevindt zich een Natura 2000-gebied. Aan de buitenzijde zijn de rietoe-
vers een aandachtspunt. Het verleggen van de kruin naar de binnenkant is echter niet wenselijk van-
wege de aanwezige weg. Binnendijkse verbeteringen zijn daarom afgevallen. 
 
Het is mogelijk om de stabiliteit te verbeteren door de zandkern in de dijk te vervangen door klei. Dit is 
een ingrijpende operatie, waarbij de hele dijk weggegraven wordt. Voor deze maatregel worden zeer 
veel negatieve effecten (zoals veel grondverzet) en hoge kosten verwacht, in vergelijking met andere 
alternatieven. Ook een eventueel aan te brengen damwandconstructie zou bij deze lengte van het deel-
traject zeer kostbaar zijn en deze oplossing is daarom afgevallen. 
 
4.4. Arkemheense zeedijk 
De Arkemheense zeedijk is verdeeld in drie deeltrajecten. In onderstaande paragrafen is toegelicht wat 
de problemen en oplossingen zijn per deeltraject. 
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4.4.1. Deeltraject 2A, dp. 55-62 
 
afbeelding 4.7. Deeltraject 2A (Arkemheense zeedijk) 

 
 
probleem en alternatieven 
Op deeltraject 2A is de stabiliteit van het buitentalud een probleem. Alternatief 1 is het dempen van de 
sloot die buitendijks ligt (zie afbeelding 4.8.). Aandachtspunt in dit gebied is dat de sloot geen watervoe-
rende functie heeft en niet ecologisch waardevol is, maar wel onderdeel is van het recreatiegebied om 
te verhinderen dat recreanten via de dijk het recreatiegebied betreden. In alternatief 1 is het dempen 
van de sloot onderzocht met het aanbrengen van een nieuwe perceelsafscheiding. Alternatief 1 zal 
vergeleken worden met de huidige situatie en autonome ontwikkelingen om een beoordeling op milieu-
effecten mogelijk te maken. 
 
tabel 4.3. Problemen en alternatieven deeltraject 4A (Arkemheense zeedijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 
2A 55-62 stabiliteit buitentalud buitendijks dempen sloot, en perceelafscheiding aanleggen 
 
afbeelding 4.8. Kenmerkend dwarsprofielen voor deeltraject 2A 
 
alternatief 1, dempen sloot 
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afgevallen alternatieven 
Op dit deeltraject is buitendijks geen Natura 2000-gebied aanwezig (vanwege het voorland). Daarmee 
ontstond een voorkeur voor een buitendijkse oplossing. Na geotechnische berekeningen van de situatie 
blijkt dat het dempen van de sloot voldoende is. Taludverflauwen om de sloot te handhaven heeft geen 
zin, omdat voor de taludverflauwing ook de sloot verlegd zou moeten worden vanwege het nieuwe 
ruimtebeslag. 
 
4.4.2. Deeltraject 2B, dp. 76-80,5 
 
afbeelding 4.9. Deeltraject 2B (Arkemheense zeedijk) 

 
 
probleem en alternatieven 
Ook in deeltraject 2B is het probleem de stabiliteit van het buitentalud. Er zijn twee alternatieven opge-
nomen voor dit deeltraject (zie afbeelding 4.10). Alternatief 1 is het plaatsen van een aanberming. De 
aanberming bestaat uit een steenbestorting, zodat geen erosie zal optreden. Op de bestorting wordt 
voor een groot deel klei geplaatst, zodat op de berm een rietkraag kan ontwikkelen en de berm voor 
onderhoud en beheer berijdbaar wordt. Alternatief 2 is het plaatsen van een constructie (damwand).   
 
tabel 4.4. Problemen en alternatieven deeltraject 2B (Arkemheense zeedijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 
2B 76-80,5 stabiliteit buitentalud aanberming buitendijks constructie (damwand) 
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afbeelding 4.10. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 2B 
 
alternatief 1, aanberming buitendijks 

               
 
alternatief 2, damwand 

 
 
afgevallen alternatieven 
Taludverflauwing is niet in een alternatief opgenomen, omdat het meer ruimtegebruik en materiaal 
vraagt dan een aanberming. Verleggen van de kruin aan de binnendijkse kant is afgevallen, omdat de-
ze maatregel op zichzelf niet voldoende probleemoplossend is.  
 
4.4.3. Deeltraject 2C, dp. 88,7-99 
 
afbeelding 4.11. Deeltraject 2C (Arkemheense zeedijk) 
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probleem en alternatieven 
Het aan te pakken probleem is de stabiliteit van het buitentalud. In alternatief 1 is een aanberming op-
genomen (met bestorting en klei), in alternatief 2 een taludverflauwing en in alternatief 3 een construc-
tie. Het ruimtebeslag van de aanberming en de taludverflauwing is vrijwel gelijk. De alternatieven zijn 
opgenomen in afbeelding 4.12. 
 
tabel 4.5. Problemen en alternatieven deeltraject 2C (Arkemheense zeedijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 
2C 88,7-99 stabiliteit buitentalud aanberming buitendijks taludverflauwing met 

helling 1:5 
constructie (damwand) 

 
afbeelding 4.12. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 2C 
 
alternatief 1, aanberming buitendijks 

 
alternatief 2, verflauwing buitendijks 

 
alternatief 3, damwand 

 
afgevallen alternatieven 
Er zijn geen afgevallen alternatieven. 
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4.5. Oostdijk 
De Oostdijk (zie afbeelding 4.13 en tabel 4.6) kent een samengesteld alternatief. De keus hiervoor is 
hierna toegelicht. 
 
4.5.1. Deeltraject 3, dp. 99-116 
 
afbeelding 4.13. Deeltraject 3 (Oostdijk) 

 
 
probleem en alternatieven 
De problemen op dit (deel)traject hangen samen met piping en stabiliteit van het binnen- en/of buitenta-
lud. Een extra moeilijkheid vormt de voormalige vuilstort met zijn percolaatwater. De onderstaande 
maatregelen maken deel uit van alternatief 1 (zie afbeelding 4.14): 
- binnendijks aanbermen; 
- kwelscherm naast stort; 
- buitendijks aanbermen, eventueel met toevoegen extra klei. 
 
tabel 4.6. Overzichtstabel alternatieven 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 

99-113,5 piping, stabiliteit buitentalud, tot 113 stabiliteit 
binnentalud 

aanbermingen voor en achter de dijk (soms met omleg-
gen sloot) 

104-108 piping, stabiliteit buitentalud tot 113, stabiliteit 
binnentalud 

bij vuilstort met damwandconstructie binnendijks in ver-
band met verontreiniging (kwelscherm) 

3 

111,6-116 stabiliteit buitentalud aanberming buitendijks 
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afbeelding 4.14. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 3 
 
alternatief 1, aanbermingen en kwelscherm, profiel 1 

 
alternatief 1, aanbermingen en kwelscherm, profiel 2 

 
afgevallen alternatieven 
De maatregel die voor het oplossen van de getoetste pipingproblemen (dp. 99-113,5) mogelijk is, is het 
binnendijks aanbermen en het omleggen van de sloot. Naast de voormalige vuilstort (dp. 104-108) 
moet in de sloot een grindkoffer5 aangelegd worden bij het dempen van de sloot (vanwege het perco-
laatwater). Aangezien de grindkoffer onderhoudsgevoeliger is, is gekeken naar een extra maatregel. 
Daarom is gekozen voor het kwelscherm (constructie).  
 
Vanwege de slappe ondergrond ter plaatse neemt een taludverflauwing zowel binnendijks als buiten-
dijks meer ruimte in beslag dan een aanberming. Taludverflauwing is daarom niet nader beschouwd als 
alternatief. Uiteindelijk bleek ook de grindkoffer op voorhand al zo onderhoudsgevoelig dat deze niet is 
meegenomen als (onderdeel van een) alternatief. Ook is het ruimtebeslag van de berm zo groot, dat 
het gebied van de vuilstort kan worden geraakt en hiervoor een sanering nodig is. 
 
4.6. Keringen in Bunschoten-Spakenburg 
Het traject in Bunschoten-Spakenburg is in vier deeltrajecten verdeeld, zie afbeelding 4.15. De deeltra-
jecten kennen enkele overeenkomsten, die hier eerst besproken worden. De trajecten in Bunschoten-
Spakenburg die afgekeurd zijn hebben een hoogtetekort. Omdat Bunschoten-Spakenburg stedelijk ge-
bied betreft, is bij het ontwerpen al zoveel mogelijk ingespeeld op de inpassing in de stedelijke omge-
ving. Als oplossing voor het hoogteprobleem is in de deeltrajecten 4B, 4C en 4D gekozen voor muur-
constructies. Hierin bestaan twee alternatieven: 
- een constructie bestaande uit een vast, permanent deel tot een hoogte van NAP + 1,64 m en een 

opklapbaar deel tot een hoogte van NAP + 2,41 m (de zogenoemde ‘Dutch dam’); 
- een in zijn geheel vaste, permanente muur tot een hoogte van NAP + 2,24 m. 
 
Normaal gesproken wordt een dijk ontworpen voor een periode van 50 jaar. Constructies worden, van-
wege hun geringe uitbreidbaarheid, over het algemeen ontworpen voor een periode van 100 jaar. Van 
dit laatste wordt afgeweken in het geval van de vaste muurconstructie zonder opklapbaar deel. Deze is 
namelijk goed uitbreidbaar indien bij de verankering in de grond rekening wordt gehouden met een mo-
gelijke toekomstige ophoging. Voor deze muurconstructie geldt dan de hoogte NAP + 2,24 m, de ont-
werphoogte voor een periode van 50 jaar. De uitklapbare constructie is niet makkelijk uitbreidbaar en 
wordt ontworpen voor een periode van 100 jaar. De ontwerphoogte voor een periode van 100 jaar is 
NAP + 2,41 m. Het permanente deel van de opklapbare kering komt tot een hoogte van NAP + 1,64 m, 
wat de hoogte is van het maatgevend hoogwater (MHW) voor een periode van 50 jaar met een toeslag 
van 0,24 m.  
                                                                                       
5 Een vorm waarbij de sloot wordt afgedekt met lichte klei en de sloot met grind wordt opgevuld, eventueel met een drain. 
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afbeelding 4.15. Deeltraject 4 (keringen in Bunschoten-Spakenburg) 

 
 
4.6.1. Deeltraject 4A, dp. 116-118,5 (Oostmaat) 
 
probleem en alternatieven 
Op deeltraject 4A (Oostmaat) treedt kruinhoogte tekort op. Er zijn twee alternatieven uitgewerkt (zie af-
beelding 4.16). Alternatief 1 is het ophogen en binnendijks verbreden van de kruin.  
 
Alternatief 2 betreft het ontwikkelingsplan Oostmaat van de gemeente voor het buitendijkse gebied. De 
gemeente heeft in het plan Oostmaat de dijkverbetering meegenomen. Maatregelen in het plan die sa-
menhangen met de dijkverbetering, zijn het verleggen van de dijk en het aanbermen aan buitendijkse 
zijde. In het eerste deel wordt een grondconstructie gemaakt met een buitendijkse berm en parkeerter-
rein, een fietspad op de kruin en een binnendijkse ontsluitingsweg. Op het tweede deel wordt buiten-
dijks een nieuwe haven gegraven en daarlangs een verankerde damwandconstructie gemaakt met 
boulevard en steigers. Op de kruin wordt een fietspad aangelegd en binnendijks wordt woningbouw en 
een parkeergarage ontwikkeld. In het geval de geplande ontwikkelingen niet doorgaan of vertragen zal 
worden teruggegrepen op alternatief 1.  
 
tabel 4.7. Probleem en alternatieven deeltraject 4A (Oostmaat) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 
4A  116-118,5 

(Oost-
maat) 

hoogte, stabiliteit bui-
tentalud 

kruin verhogen en verbreden in grond 
met berm buitendijks 
 

dijkverlegging als onderdeel van 
plan Oostmaat van de gemeente, 
bestaande uit aanleg van een bui-
tendijkse damwand met boulevard en 
steigers, grondlichamen voor de no-
dige hoogte met fietspad op de kruin. 
Binnendijks wordt woningbouw ont-
wikkeld 
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afbeelding 4.16. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 4A 
 
alternatief 1, verbreden 

 
alternatief 2, dijkverlegging 

 
afgevallen alternatieven 
Taludverflauwing is afgevallen omdat, om het stabiliteitsprobleem op te lossen, het talud zeer flauw 
moet worden aangelegd vanwege de bijzondere bodemomstandigheden. Dit kost meer ruimte en grond 
dan een aanberming. 
 
4.6.2. Deeltraject 4B, dp. 118,5-121 (Kerkemaat/ Weikamp) 
 
probleem en alternatieven 
Ook op traject 4B (Kerkemaat/Weikamp) treedt het probleem van kruinhoogte tekort op. Er worden 
twee alternatieven onderscheiden om dit op te kunnen lossen. Alternatief 1 betreft het aanleggen van 
een opklapbare kering (‘Dutch dam’) op de Kerkemaat, zie afbeelding 4.17. Deze kering bestaat uit een 
permanent deel en een opklapbaar deel. Het permanente deel, een keermuur, wordt ongeveer 0,6 m 
hoger dan het maaiveld (NAP + 1,64 m). Het opklapbare gedeelte wordt bij maatgevende omstandig-
heden uitgeklapt. De maximale hoogte van de opklapbare kering wordt op een ontwerphoogte met een 
doel van 100 jaar gemaakt (nog 0,8 m hoger). Alternatief 2 gaat uit van een simpeler ontwerp, namelijk 
een permanente muur op de kade op de Kerkemaat (ongeveer 1,2 m hoger dan de kade). Op het ge-
deelte van de Weikamp wordt in beide alternatieven een volledig permanente muur aangelegd die aan-
gesloten wordt op de bestaande keermuur (in het plantsoen, die al nagenoeg voldoende hoogte heeft). 
 
tabel 4.8. Probleem en alternatieven deeltraject 4B (Kerkemaat/ Weikamp) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 
4B  118,5-121 

(Kerke-
maat/Wei-
kamp) 

hoogte dp 118,5-120 beweegbare kering (hoogte 
NAP + 2,41 m) en deels permanente 
muurconstructie met hoogte NAP + 1,64 
m, dp 120-121 aansluiting op permanente 
muur 

dp 118,5-120 permanente muurcon-
structies met hoogte NAP + 2,24 m 
(met mogelijkheid om later op te ho-
gen tot NAP + 2,41 m), dp 120-121 
aansluiting op permanente muur 
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afbeelding 4.17. Visualisatie alternatief 1 van deeltraject 4B, opklapbare kering 
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afgevallen alternatieven 
Om maatregelen in het centrum van Spakenburg te voorkomen, zijn drie alternatieven voorgesteld die 
om Spakenburg heen gaan (zie afbeelding 4.18). Het gaat om: 
1. Het verleggen van het dijktracé naar dat deel van de Kerkemaat dat nu buitendijks ligt, vervolgens 

via een sluis naar de Havenstraat en vervolgens om de voetbalvelden heen naar de Westdijk (zie 
afbeelding 4.18, oplossing 1). De benodigde hoogte van de sluis is vergelijkbaar met de nodige 
hoogte op de Oost- en Westdijk en bedraagt circa NAP + 3,0 m, in verband met een zwaardere gol-
faanval dan in de bebouwde kom. Vanaf de keersluis wordt naar het randmeer gegaan, waar een 
grondconstructie met fietspad op de kruin om de sportcomplexen heen wordt aangelegd, die nabij 
dp. 131 op de Westdijk aansluit. Omdat de ruimte achter de sportvelden beperkt is, zal een deel 
van de hoog aan te leggen dijk in het Randmeer moeten worden aangelegd.  

2. Het verleggen van het dijktracé naar dat deel van de Kerkemaat dat nu buitendijks ligt, vervolgens 
via een damwandconstructie naar de Westdijk (zie afbeelding 4.18, oplossing 2). Achter de huizen 
aan de Havenstraat wordt een keermuur/damwandconstructie wordt gemaakt, voor de voetbalvel-
den langs. Bij dp. 124+50 m wordt op de Westdijk aangesloten.  

3. Het buitendijks maken van de Kerkemaat en het verleggen van het dijktracé naar de Hoekstraat en 
Havenstraat waarbij muren langs de weg worden aangebracht (zie afbeelding 4.18, oplossing 3). 
Dit tracé was in eerste instantie al wel geopperd, maar afgewezen vanwege de beperkte veilig-
heidsoplossing voor Bunschoten. Dit tracé levert aan weerszijden van de haven evenveel proble-
men met de keermuur op als het volgen van het bestaande tracé door de bebouwde kom. Boven-
dien moet dicht bij de historische kern van Bunschoten een keersluis door de haven worden aange-
legd.  

 
afbeelding 4.18. Alternatieven om kern Spakenburg heen 

 
 
Bovenstaande alternatieven zijn geanalyseerd in een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). 
Een MKBA kan aangeven of een investering in een bepaald project maatschappelijk gezien al dan niet 
een juiste keus is.  
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Uit de vergelijking tussen oplossing 2 en een oplossing door het centrum waarbij ook gebruik gemaakt 
wordt van een opklapbare kering, blijkt dat oplossing 2 enkele voordelen kent. Er komen meer huizen 
binnendijks te liggen en bewoners en ondernemers zullen geen hinder ondervinden van maatregelen 
die in de haven zelf worden genomen. De omvang van deze positieve effecten is echter maar beperkt 
en kan mogelijk wegvallen tegen de nadelige effecten van de keersluis op het gebruik van de haven 
(bevaarbaarheid en verlies ligplaatsen). Analyse van de kosten maakt duidelijk dat de duidelijk hogere 
kosten voor aanleg van de keersluis niet opwegen tegen de baten. Per saldo scoort het alternatief om 
de kern heen ongunstig. Het ligt voor de hand om voor een oplossing door de kern te kiezen [Witte-
veen+Bos, 2010b].   
 
Voor specifiek de Kerkemaat zijn de volgende alternatieven afgewezen:  
- het herstel van de vroegere keermuur achter de huizen op de Kerkemaat is afgewezen, omdat 

sommige huizen zijn afgebroken, omdat sommige huizen nieuw ontwikkeld worden, en er een on-
dergrondse garage aanwezig is onder een appartementencomplex, die door het bouwen van een 
keermuur ontoegankelijk zou worden. Verder zou de keermuur slecht toegankelijk zijn voor onder-
houd en beheer; 

- het bouwen van constructies (zandzakken, schotten) voorafgaande aan de storm is afgewezen, 
omdat er dan een grotere kans op falen is. Het is pas laat bekend dat een storm zal ontstaan en de 
constructies zijn misschien niet op tijd aangelegd. Bovendien is deze oplossing slecht beheerbaar 
omdat het materiaal ergens anders is opgeslagen; 

- een verhoogde boulevard op de Kerkemaat is afgewezen vanwege de hoogteverschillen met de 
huidige kade en de vooraf al duidelijk voorstelbare effecten op het zicht vanuit de huizen en de toe-
gang tot de huizen. 

 
4.6.3. Deeltraject 4C, dp. 122,5-123 (Hoekstraat/ Turfwal) 
 
probleem en alternatieven 
Op deeltraject 4C, ongeveer ter hoogte Hoekstraat 11 tot Turfwal 5, speelt een kruinhoogte tekort. Het 
laagste punt op dit deeltraject ligt in het midden, ongeveer op de plek waar de Hoektraat de Oude Ha-
ven snijdt. Hier ligt het maaiveld op circa NAP + 1,30 m. Hier komt in alle alternatieven een coupure te 
liggen met een drempelhoogte van NAP + 1,64 m en een opklapbaar gedeelte tot NAP + 2,41 m. Naar 
het start en eindpunt van dit traject loopt het maaiveld omhoog. Voor het overige deel van het deeltra-
ject zijn twee alternatieven beschouwd (zie afbeelding 4.21). Bij alternatief 1 wordt een opklapbare 
muur gerealiseerd (maximaal NAP + 2,41 m) die grotendeels verzonken zal zijn in de weg of stoep. 
Verder zal ophoging van het asfalt van de weg plaatsvinden op plaatsen waar het hoogtetekort beperkt 
is (tot circa 0,1 m). Alternatief 2 bestaat uit een vaste muurconstructie (NAP + 2,24 m) op maximaal cir-
ca 0,6 m boven maaiveld. 
 
tabel 4.9. Probleem en alternatieven deeltraject 4C (Hoekstraat/ Turfwal)) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 
4C 122,5-123 

 
hoogte wegophoging en muurconstructie, deels 

beweegbaar, deels permanent (maximale 
hoogte NAP + 2,41 m) en coupure op 
Turfwal 

permanente muurconstructie hoogte 
NAP + 2,24 m (met een mogelijkheid 
om later op te hogen tot NAP + 2,41) 
en een coupure op de Turfwal 

 
afgevallen alternatieven 
Er zijn geen alternatieven afgevallen. 
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4.6.4. Deeltraject 4D, dp. 123-125,5 (Oude Haven) 
 
probleem en alternatieven 
Op deeltraject 4D (Oude Haven) speelt een kruinhoogte tekort en is de bekleding (de straat) niet sta-
biel. Er zijn twee alternatieven beschouwd (zie afbeelding 4.19.). Alternatief 1 betreft de aanleg van 
beweegbare keringen op NAP 2,41 m en het verzwaren van de bestrating. Deze verzwaring bestaat uit 
het aanbrengen van circa een halve meter dikke laag mengsel van zand en cement. Alternatief 2 betreft 
een permanente muurconstructie tussen de weg en het voetpad langs de kade op NAP + 2,24 m met 
enkele beweegbare keringen in toegangen en het verzwaren van de bestrating. 
 
tabel 4.10. Probleem en alternatieven deeltraject 4D (Hongdehemel) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 
4D 123-125,5 

(deel Ou-
de Haven) 

hoogte - 123-124,5 beweegbare muurcon-
structies op hoogte NAP + 2,41 m 

- 124,5-125,5 wegophoging 

- 123-124,5 permanente muurcon-
structies, hoogte NAP + 2,24 m; 

- 124,5-125,5 wegophoging 
 
afgevallen alternatieven 
Alleen de bestrating verzwaren en de straat iets ophogen is onvoldoende om de veiligheid op lange 
termijn te kunnen waarborgen en daarmee niet robuust. Dit alternatief past daardoor niet binnen de 
doelstelling van het project. 
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afbeelding 4.19. Visualisatie alternatieven deeltraject 4C en 4D 
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4.7. Westdijk 
De Westdijk bestaat uit één traject (zie afbeelding 4.23). De alternatieven zijn hieronder toegelicht. 
 
4.7.1. Deeltraject 5, dp. 127,5-148 
 
afbeelding 4.20. Deeltraject 5 (Westdijk) 

 
 
probleem en alternatieven 
Op de Westdijk kunnen verschillende problemen op gaan treden als gevolg van onvoldoende stabiliteit 
van het buitentalud, onvoldoende kruinhoogte en soms onvoldoende stabiliteit van het binnentalud. De 
alternatieven verschillen op het traject tussen 131-138,5. Om het stabiliteitsprobleem op te lossen, kan 
tussen dp. 131-138,5 een aanberming (alternatief 1) of een taludverflauwing (alternatief 2) aan de bui-
tendijkse kant worden gelegd. Aandachtspunt in gedeelte tussen 131,5-132,2 is dat buitendijks mogelijk 
geen berm past. Hier is namelijk een winterstalling voor boten aanwezig, die niet makkelijk verplaatst 
kan worden. Vanwege het grondgebruik wordt tussen 131,5-132,2 ook het alternatief constructie on-
derzocht, als onderdeel van alternatief 3 (‘constructie dp. 132’). Alternatief 3 is verder gelijk aan alterna-
tief 1, daarom is geen apart dwarsprofiel opgenomen in afbeelding 4.21. 
 
De alternatieven zijn niet onderscheidend op de overige delen van het traject van de Westdijk. Op het 
gedeelde tussen dp. 130,5-131 wordt voor de binnendijkse stabiliteit en het hoogteprobleem binnen-
dijks een berm aangelegd. Waar nodig wordt het asfalt op de kruin verhoogd met maximaal 10 cm. Op 
het gedeelte waar de kruinhoogte te laag is (dp. 131-138,5), zal de dijk opgehoogd worden door het as-
falt van de weg te verhogen. Tussen dp. 138,5-148 wordt binnen- en buitendijks een aanberming aan-
gelegd. 
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tabel 4.11. Probleem en alternatieven deeltraject 5 (Westdijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 

127,5-131 stabiliteit binnentalud; 
hoogte van 130,5 tot 
131,5 

kruinhoogte verbeteren 
door bestaande kruin 0-
10 cm op te hogen in as-
falt op de weg. Stabiliteit 
binnendijks met berm in 
grond verbeteren 

in dit gedeelte gelijk aan 
maatregelen alternatief 1 

in dit gedeelte gelijk aan 
maatregelen alternatief 1 

131-138,5 stabiliteit buitentalud, 
hoogte 

in grond verbeteren met 
aanberming; plaatselijk 
is de kruin iets te laag ( 
verbeteren in asfalt op de 
weg, hoogte voldoet wel 
aan toets) 

in grond verbeteren met 
taludverflauwing; plaat-
selijk de kruin iets opho-
gen met asfalt op de weg 

alleen bij 131,5-132,5 
(jachthaven) construc-
tie, verder in dit gedeelte 
gelijk aan maatregelen 
alternatief 1 

5 

138,5-148 stabiliteit buitentalud, 
hoogte, stabiliteit bin-
nentalud 

In grond verbeteren met 
aanberming buiten- en 
binnendijks, plaatselijk is 
kruin te laag (met asfalt 
op weg oplossen, hoogte 
voldoet wel aan toets) 
sloot aan weerszijden dijk 
omleggen 

in dit gedeelte gelijk aan 
maatregelen alternatief 1 

in dit gedeelte gelijk aan 
maatregelen alternatief 1 
 
 

 
afbeelding 4.21. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 5 (Westdijk) 
 
alternatief 1, aanberming, profiel 1 

 
alternatief 2, verflauwing, profiel 1 

 
 
alternatief 1 en 2, profiel 2 

 
afgevallen alternatieven 
Vanwege de makkelijke toepasbaarheid en de geringe effecten is het ophogen van het asfalt de enige 
geselecteerde maatregel voor het oplossen van het kruinhoogtetekort.  
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Tussen dp. 138,5-148 geldt dat gezien de bodemopbouw de taludverflauwing zo flauw zou worden, dat 
het ruimtebeslag gelijk is aan het ruimtebeslag van een aanberming. De aanberming heeft ook minder 
grond nodig. Een aanberming is over het algemeen beter te onderhouden en te beheren. De buitendijk-
se berm biedt voordelen boven de taludverflauwing omdat over de berm een recreatief pad kan lopen, 
gescheiden van de autoweg. Vanwege de positieve punten voor de berm bij hetzelfde ruimtebeslag is 
verflauwing niet verder uitgewerkt. 
 
4.8. Eemdijk 
Het traject in Eemdijk is in vier deeltrajecten verdeeld. 
 
4.8.1. Deeltraject 6A, dp. 148-162,5 
 
afbeelding 4.22. Deeltraject 6A (Eemdijk) 

 
 
probleem en alternatieven 
De problemen op deeltraject 6A hebben te maken met de stabiliteit van buiten- en binnentalud en deels 
met een kruinhoogte tekort. Er zijn drie alternatieven geselecteerd voor dit deeltraject (zie afbeelding 
4.23). Alternatief 1 bestaat grotendeels uit het aanleggen van binnen- en buitendijkse aanbermingen 
voor oplossen van het stabiliteitsprobleem. Op enkele plaatsen is door de aanwezige bebouwing onvol-
doende ruimte voor aanbermingen en zijn daarom constructies opgenomen als onderdeel van het al-
ternatief. Het betreft de delen tussen dp. 152,5-153,7 en 158,5-159,5. Verder wordt de dijk op delen 
opgehoogd, in het eerste deel door ophoging van het asfalt van de weg, vanaf dp. 159 verhoging in 
grond. Alternatief 2 is veelal gelijk aan alternatief 1, behalve tussen dp. 152-158,5, waar de dijk naar 
buiten toe wordt verplaatst, zodat geen damwand hoeft worden aangelegd. De op enkele plekken aan-
wezige steenbekleding komt te vervallen. 
 



Witteveen+Bos 
LEU36-3 Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER fase 2 definitief 02 d.d. 7 april 2011 50

In de zomer van 2010 is vanuit de adviesgroep nog een extra alternatief ingebracht voor de dijkverleg-
ging in het eerste deeltraject van Eemdijk (dp. 152 en dp. 169). Het alternatief betreft de indijking van 
de Maatweg door de aanleg van een nieuwe primaire kering in de polder Bekaaide Maat. Het alternatief 
bestaat uit de aanleg van een waterkering in grond met een hoogte van 3,31 meter en bermen aan 
weerszijden. Langs het Eemmeer wordt de bestaande kade afgraven over een tracé van circa 600 me-
ter. De uit de kade vrijkomende grond wordt toegepast voor de berm buitendijks. Het tracé langs de 
Maatweg tot en met de aansluiting op de Eemdijk, is 1.900 meter lang. De bestaande weg fungeert als 
binnenberm en kan dienst doen als werkstrook. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt de weg 
hersteld. Het tracé Bekaaide Maat voorkomt dijkverbetering tussen dp. 152 en 169 (dit is 1675 meter 
dijk in Eemdijk). Bovendien biedt dit alternatief ruimte voor natuurontwikkeling langs de Eem. 
 
tabel 4.12. Probleem en alternatieven deeltraject 6A (Eemdijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 

148-155 stabiliteit binnentalud 
en buiten, hoogte 

Grondoplossing met aan-
bermingen binnen- en 
buitendijks, van 148-152 
weg op bermhoogte aan-
brengen, tot 149,5 sloot 
binnendijks omleggen, 
vanaf 152 sloot buiten-
dijks omleggen, van 
152,5-153,7 binnendijks 
met damwanden uitvoe-
ren in verband met be-
bouwing en weg. 

Grotendeels gelijk aan al-
ternatief 1. maar vanaf 
152-155 buitendijkse 
dijkverlegging om weg-
omlegging en damwand 
te voorkomen. 

155-159,5 stabiliteit buitentalud en 
binnen, hoogte 

In grond uitvoeren met 
aanberming, verbetering 
naar buiten, van dp. 
158,5-159,5 damwanden 
toepassen in verband met 
dichtere (boerderij) be-
bouwing, sloot buiten om-
leggen. 

Bij 155-158,5 dijkomleg-
ging om wegomlegging te 
voorkomen, verder gelijk 
aan alternatief 1. 
 
 

6A 

159,5-
162,5 

stabiliteit buitentalud en 
binnen, hoogte 

Uitvoering in grond aan 
weerszijden van de dijk 
met aanbermingen, kruin-
hoogte in grond, sloot 
buiten omleggen. 

In dit deel is alternatief 2 
gelijk aan alternatief 1. 

Dijkverlegging door de 
regionale waterkering 
langs de Bekaaide Maat 
om te zetten naar primai-
re kering tussen dp. dp. 
152 en dp. 169 (zie uitleg 
hierboven). 

 
afbeelding 4.23. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 6A 
 
alternatief 1, aanbermingen  
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alternatief 2, dijkverlegging 

 
alternatief 3, dijkverlegging Bekaaide Maat 

 
afgevallen alternatieven 
Oorspronkelijk was voor dit gedeelte taludverflauwing geselecteerd. Vanwege de genoemde redenen 
bij eerdere deeltrajecten, zoals hetzelfde ruimtebeslag en makkelijker beheer, is aanbermen uitgewerkt.  
 
4.8.2. Deeltraject 6B, dp. 162,5-171,5 
 
afbeelding 4.24. Deeltraject 6B (Eemdijk) 

 
 
probleem en alternatieven 
In deeltraject 6B zijn problemen met de stabiliteit van het buitentalud en deels met een kruinhoogte te-
kort. Er zijn twee alternatieven geselecteerd voor dit traject (zie afbeelding 4.25). Alternatief 1 is de 
combinatie van aanbermen en kruin aanvullen op het gedeelte dp. 162,5-169 en op deel dp. 169-171,5 
het omleggen van de sloot en iets aanvullen van de kruin.  
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Alternatief 2 is bij de aanwezige bebouwing de dijk naar buiten toe verschuiven (met het minimum pro-
fiel en een aanberming), waarbij het reliëf tussen de oude en nieuwe dijk wordt afgevlakt (maar de oude 
dijk wordt niet helemaal weggehaald). In dit alternatief wordt op het tweede deel ook de sloot omge-
legd. Bij deeltraject 6A is een alternatief onderzocht dat deels doorloopt over deeltraject 6B (Bekaaide 
Maat). 
 
tabel 4.13. Probleem en alternatieven deeltraject 6B (Eemdijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 

162,5-169 stabiliteit buitentalud, 
hoogte 

Uitvoering met buitendijkse aanber-
ming, sloot buiten omleggen, kruin-
hoogte in grond.  

Kleine dijkverlegging om huizen buiten 
de waterkering te brengen. 

6B 
 

169-171,5 stabiliteit buitentalud, 
iets hoogte 

Alleen sloot omleggen is voldoende, 
kruin met iets grondaanvulling op 
hoogte brengen. 

Dijk iets buitenwaarts verschuiven om hui-
zen buiten de waterkering te brengen. 

 
afbeelding 4.25. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 6D 
 
alternatief 1, aanberming 

 
alternatief 2, dijkverlegging 

 
afgevallen alternatieven 
Zoals ook in eerdere deeltrajecten geldt hier ook dat vanwege de slappe ondergrond taludverflauwin-
gen net zoveel ruimte innemen als aanbermingen, terwijl de laatste maatregel meer voordelen kent. Ta-
ludverflauwing is daarom niet verder uitgewerkt. 
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4.8.3. Deeltraject 6C, dp. 171,5-188 
 
afbeelding 4.26. Deeltraject 6C (Eemdijk) 

 
 
probleem en alternatieven 
In deeltraject 6C (kern Eemdijk) zijn problemen met de stabiliteit van het buitentalud en deels een kru-
inhoogte tekort. Er zijn twee alternatieven geselecteerd voor dit traject (zie afbeelding 4.27). Voor op-
lossen van het hoogteprobleem wordt in alternatief 1 de kruin aangevuld. Vanaf dp. 181 wordt de kruin 
verbreed om beheer en onderhoud te vereenvoudigen. Tussen dp. 179-188 is een aanberming voor-
zien, waarbij de sloot verlegd zal moeten worden. Alternatief 2 verschilt van alternatief 1 tussen dp. 
175-177,5 doordat hier bij de aanwezige bebouwing de dijk naar buiten toe wordt verschoven (met het 
minimum profiel), waarbij het reliëf tussen de oude en nieuwe dijk wordt afgevlakt (de oude dijk wordt 
niet helemaal weggehaald). Hierdoor komt de bebouwing buiten het dijkprofiel te staan. 
 
tabel 4.14. Probleem en alternatieven deeltraject 6C (Eemdijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 

171,5-179 Soms hoogte. Plaatselijk kruin iets verhogen in 
grond. 

Plaatselijk kruin iets verhogen in grond, 
en bij 175-177,5 enige verschuiving dijk 
naar buiten (dijkverlegging) om huizen 
buiten de waterkering te brengen. 

6C 

179-188 Stabiliteit buitentalud, 
soms iets hoogte. 

Buitendijkse aanberming en sloot om-
leggen, kruin in grond iets verhogen. 
Vanaf 181 kruin daarbij verbreden tot 
4 m waar nodig. 

De maatregelen voor alternatief 2 zijn op 
dit gedeelte gelijk aan de maatregelen 
voor alternatief 1. 
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afbeelding 4.27. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 6C 
 
alternatief 1, aanberming, profiel 1 

 
 
alternatief 2, dijkverlegging, profiel 1 

 
 
alternatief 1 en 2, profiel 2 

 
 
afgevallen alternatieven 
Oorspronkelijk was ook hier een verflauwing voorzien als alternatief. 
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4.8.4. Deeltraject 6D, dp. 188-214,5 
 
afbeelding 4.28. Deeltraject 6D (Eemdijk) 

 
 
probleem en alternatieven 
De stabiliteit van het buitentalud is niet voldoende op deeltraject 6D en soms is er ook een kruinhoogte 
tekort. Twee alternatieven zijn hiervoor geselecteerd (zie afbeelding 4.29). Alternatief 1 bestaat uit ta-
ludverflauwing voor het oplossen van het stabiliteitsprobleem en het in grond verhogen van de kruin 
voor het hoogteprobleem.  
 
Op sommige delen ligt de Eem direct langs de dijk (dp. 194-204,5), waardoor het moeilijker is om bui-
tendijks te verflauwen met behoud van de huidige kruin. De kruin wordt dan naar binnen verlegd, waar-
door wel de juiste helling mogelijk wordt. Plaatselijk wordt de kruin aangevuld voor het hoogtetekort. 
Daarom wordt ter plaatse van dp. 194,5-196 de weg verlegd, meer naar aanwezige bebouwing toe.  
 
Op het traject zijn enkele locaties waar binnendijks weinig ruimte beschikbaar is. Bijvoorbeeld bij dp. 
198-199, waar de weg de Eemdijk aan de polderkant vrijwel tegen de aanwezige bebouwing aanligt. 
Op deze locatie wordt de dijk naar buiten toe verlegd, dus naar de Eem toe. Op deze manier kan de 
weg blijven liggen op de huidige locatie. Een constructie is hier niet nodig. 
 
Alternatief 2 is aangepast ten opzichte van alternatief 1 tussen dp. 188-193 en vanaf dp. 211. Bij de 
bebouwing op traject dp. 188-193 is ruimte om de dijk naar buiten te verleggen, zodat de bestaande 
bebouwing verder van de dijk komt te liggen. Vanaf dp. 211 kan een constructie noodzakelijk zijn van-
wege de aanwezigheid van een archeologisch monument (Bisschopswaai). De effecten hiervan worden 
onderzocht in alternatief 2.  
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tabel 4.15. Probleem en alternatieven deeltraject 6D (Eemdijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 

188-204,5 Stabiliteit buitentalud, 
soms iets hoogte. 

Buitentalud verflauwen tot 1:4 en sloot 
buitendijks aanvullen. Kruin in grond 
verhogen. Bij 194-196 weg iets omleg-
gen. Bij 198-199 dijk iets naar buiten 
leggen.  

Dijk naar buiten verschuiven (dijkver-
legging) bij 188-193 om huizen buiten 
de waterkering te brengen. 
 

205-212 Stabiliteit buitentalud, 
soms hoogte, kruin-
breedte. 

Buitentalud verflauwen tot 1:3, kruin in 
grond verbeteren, buitendijkse sloot 
omleggen. 

Op dit deel is het alternatief niet afwij-
kend van alternatief 1. 

6D 

212,5-
214,5 

Kruinhoogte. Kruin verhogen en verbreden in grond. Constructie bij bisschopswaai in ver-
band met een beperkter ruimtebeslag 
op het archeologische monument. 

 
afbeelding 4.29. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 6D 
 
alternatief 1, verflauwing, profiel 1 

 
 
alternatief 1, verflauwing, profiel 2  

       
 
alternatief 2, dijkverlegging, profiel 2  

 
alternatief 2, dijkverlegging, profiel 2 

                       
 
afgevallen alternatieven 
Een constructie over het hele deeltraject is niet nodig, aangezien over grote delen voldoende ruimte 
aanwezig is voor een oplossing in grond. De helling van een nieuwe verflauwd talud wordt 1:4 of 1:3. 
Dit betekent dat een aanberming meer ruimte in zou nemen. Aanbermen is daarom niet geselecteerd. 
De taludverflauwing is opgenomen in alternatief 1 en 2. 
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4.9. Eemlandse dijk 
De Eemlandse dijk is in drie deeltrajecten verdeeld, deze worden hieronder toegelicht. 
 
4.9.1. Deeltraject 7A, dp. 214,5-220,5 
 
afbeelding 4.30. Deeltraject 7A (Eemlandse dijk) 

 
  
probleem en alternatieven 
Op dit deeltraject bestaat een kruinhoogte tekort. Er zijn drie alternatieven gekozen, zie afbeelding 
4.31. Alternatief 1 bestaat uit het verhogen en verbreden van de kruin. Bij het verhogen van de kruin en 
het verbreden van de kruin naar een breedte van 4 m, moet in grote delen de weg aangepast worden 
en soms de daarnaast liggende sloot. De slootverlegging hoeft of mag niet bij de brug van Bisschops-
weg (214,5), de kade van een betonbedrijf (dp. 216) en een opgevulde waai bij dp. 219,5. Op deze lo-
caties vinden speciale oplossingen plaats: 
- onder de brug wordt de huidige situatie gehandhaafd, omdat hier voldoende hoogte aanwezig is;  
- de loswal bij het betonbedrijf wordt gehandhaafd en wordt onderdeel van de dijk gemaakt; 
- bij de oude waai liggen de weg en de sloot om de waai heen, dus geen oplossing nodig. 
 
Tussen 215-220 wordt bij de bebouwing een constructie geplaatst, omdat er onvoldoende ruimte aan-
wezig is bij het verleggen van de weg.  
 
Om de wegomlegging te beperken, kan gekozen worden voor het aanleggen van een tuimelkade. De 
kruin wordt dan wel opgehoogd, maar niet 4 m maar 2 m breed gemaakt. Dit is alternatief 2.  
 
Een andere oplossing is het ophogen en verbreden van de kruin en het verleggen van de weg op de 
kruin van de dijk. Zo heeft de kruinverbreding ook geen directe effecten op bebouwing (met uitzonde-
ring van de ontsluiting), en hoeven geen constructies geplaatst te worden. Dit is alternatief 3. 
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tabel 4.16. Probleem en alternatieven deeltraject 7A (Eemlandse dijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 
7A 214,5-

220,5 
Kruinhoogte. Kruin verhogen en ver-

breden in grond. In grote 
delen weg aanpas-
sen/omleggen inclusief 
soms de sloot (behalve 
bij 214,5 (brug), 216 
(Hop), 219,5 (oude kolk) 
en 220,5 (meer ruimte). 
Bij bebouwing (dp. 215-
220) plaatsen van een 
constructie op de goede 
hoogte, zodat de weg 
kan blijven liggen. (kruin 
verbreden).  

Smalle kruin (2 m) als 
tuimelkade naast de dan 
minder aan te passen 
weg. 
 
 

Kruin verbreden en weg 
op dijk aanleggen (weg 
op kruin). 
 

 
afbeelding 4.31. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 7A 
 
alternatief 1, kruin verbreden 

 
 
alternatief 2, tuimelkade 

 
 
alternatief 3, weg op kruin 

 
 
afgevallen alternatieven 
Alle alternatieven zijn geselecteerd. 
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4.9.2. Deeltraject 7B, dp. 220,5-227 
 
afbeelding 4.32. Deeltraject 7B (Eemlandse dijk) 

 
 
probleem en alternatieven 
Op deeltraject 7B is er een kruinhoogte tekort bij dp. 223. Twee alternatieven zijn (zie afbeelding 4.33.): 
- alternatief 1: het aanleggen van een dijktrace over jachthaventerrein, om de huidige buitendijkse 

bebouwing heen (hier is geen tekening voor beschikbaar); 
- alternatief 2: Het ophogen van de weg en aansluiten op het dijktalud van het fietspad langs de A1. 
 
tabel 4.17. Probleem en alternatieven deeltraject 7B (Eemlandse dijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 
7B 220,5-227 dp 233 Dijktracé op de buitendijkse kant van de 

bebouwing aanleggen (nieuw tracé). 
Ophogen weg en aansluiten op dijk-
talud fietspad langs de A1 

 
afbeelding 4.33. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 7B 
 
alternatief 2, ophogen weg 
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afgevallen alternatieven 
Het aanleggen van een klein stukje tuimelkade aan de overkant van de weg en het plaatsen van een 
coupure over de weg heen (tussen de twee dijken) is afgevallen. Deze oplossing belemmert de aanwe-
zige calamiteitenroute die daardoor deels buitendijks komt te liggen, wat bij maatgevend hoogwater niet 
praktisch is. 
 
4.9.3. Deeltraject 7C, dp. 227-237,5 
 
afbeelding 4.34. Deeltraject 7C (Eemlandse dijk) 

 
 
probleem en alternatieven 
De problemen op deeltraject 7C worden veroorzaakt door de stabiliteit van het buitentalud en deels 
door kans op piping. Er zijn twee alternatieven voorgesteld (zie afbeelding 4.35). Alternatief 1 bestaat 
uit het verschuiven van de kruin naar binnen toe (tussen dp. 227-229,5), waarbij een aanberming op de 
huidige plek achterblijft. Deze buitendijkse berm wordt bedekt met klei. De weg komt over de kruin van 
de dijk te liggen. Binnendijks wordt de sloot verlegd en met klei bekleed.  
 
In het deel tussen dp. 227-229,5 dat direct aan de Eem ligt, wordt de beschoeiing van de Eem vervan-
gen door de provincie. Als deze als damwand wordt ingeslagen met de juiste lengte in verband met de 
kwelweg, dan wordt het aanleggen van een berm uitgespaard. De weg blijft liggen. Dit is alternatief 2. 
 
Vanaf dp. 229,5 moet de stabiliteit van het buitentalud versterkt worden. Hier is gekozen voor een aan-
berming, waarbij de sloot veelal moet worden verlegd. Dit is gelijk voor alternatief 1 en 2. 
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tabel 4.18. Probleem en alternatieven deeltraject 7C (Eemlandse dijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 alternatief 2 

227-229,5 Stabiliteit buitentalud en 
piping. 

Dijk binnenwaarts verleggen (verschuiven 
kruin), zodat berm langs Eem ontstaat (klei), 
dijk met weg op kruin maken, binnendijkse 
sloot verleggen en in klei zetten. 

Beschoeiing vervangen door dam-
wand (damwand in beschoeiing), 
weg op dijk aanleggen. 

7C 

229,5-
237,5 

Stabiliteit buitentalud. Berm buitendijks aanleggen en sloot veelal 
verleggen.  

Op dit deel is het alternatief niet af-
wijkend van alternatief 1. 

 
afbeelding 4.35. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 7C 
 
alternatief 1, verschuiven kruin, profiel 1 

 
alternatief 2, damwand in beschoeiing, profiel 1 

 
 
alternatief 1 en 2, profiel 2 

 
 
afgevallen alternatieven 
Alle alternatieven uit de voorgaande fase zijn geselecteerd. 
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4.10. Slaagse dijk 
De Slaagse dijk is niet opgedeeld. Deeltraject 8 is hieronder toegelicht. 
 
4.10.1. Deeltraject 8, dp. 244-274 
 
afbeelding 4.36. Slaagse dijk 

 
 
probleem en alternatieven 
In dit gebied bleken uit de toetsing verschillende combinaties van problemen te kunnen ontstaan. Hier-
voor zijn onderstaande maatoplossingen bedacht die samenkomen in één alternatief (zie afbeelding 
4.37).  
 
Voor het hoogteprobleem wordt de kruin op de huidige locatie in grond verhoogd. De piping- en stabili-
teitproblemen worden opgelost door binnendijks een aanberming aan te leggen en de sloot om te leg-
gen.  
 
Bij het Werk bij Krachtwijk zijn de volgende twee maatregelen voorgesteld ter voorkoming van het pi-
pingprobleem: 
- damwand-kwelscherm constructie; 
- buitendijks klei aanbrengen. 
 
Deze worden beiden toegepast. 
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tabel 4.19. Probleem en alternatieven deeltraject 8 (Slaagse dijk) 
deeltraject dijk/dp probleem alternatief 1 (aanberming en ophogen) 

244-253 Stabiliteit binnentalud, 
soms hoogte, overal 
kruinbreedte, piping. 

Binnendijks aanberming aanbrengen, sloot verleggen, kruin in breedte (en soms 
hoogte) in grond aanbrengen. Berm in verband met piping in klei uitvoeren, sloot in 
klei leggen. In voorhand over 15 (klei in sloot) à 20 m (sloot in zand) breedte klei 
aanbrengen. 

253-256 Stabiliteit binnentalud 
en soms hoogte en 
kruinbreedte. 

Binnendijks aanberming aanbrengen, kruin in grond verbreden en verhogen, sloot 
binnendijks omleggen. 

256-262 Stabiliteit binnentalud, 
hoogte en kruinbreedte 
en piping. 

Kruin in grond verbreden en verhogen, bij 258-259,5 zandberm in zandgat, bij 256-
258 en 259,5-262 hoger achterland (geen/minder stabiliteits- en pipingprobleem), 
voorland tot Eem in klei brengen. 

262-268 Stabiliteit binnentalud 
door sloot, hoogte en 
kruinbreedte, piping. 

Binnendijks aanberming, kruin in grond verbreden en verhogen, sloot omleggen, 
voorland in klei brengen tot 12m van de dijk, binnendijkse sloot hoeft niet in klei. 

8 

268-274 Piping, kruinhoogte 
(soms). 

Berm (stabiliteit binnentalud geeft ook probleem soms), voor stabiliteit en piping 
damwand bij Krachtwijk (270-274), kruinhoogte in grond (276-280), van 268-270 in 
voorland meer 10 à 15 m klei aanbrengen. 

 
afbeelding 4.37. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 8 
 
alternatief 1, aanberming en ophogen 

 
afgevallen alternatieven 
Eerder is voorgesteld een nieuwe dijk aan te leggen langs de Krachtwijkerweg. Het aanleggen van een 
nieuwe dijk is niet geselecteerd, omdat dat het hoogwaterprobleem voor Amersfoort niet oplost. In de 
polder is de bij de dijkomlegging voorgestelde natuurontwikkeling niet haalbaar, omdat er geen kleiwin-
ning kan plaatsvinden. De polder is bovendien nog in landbouwkundig gebruik.  
 
Hier is gekozen voor aanberming in plaats van taludverflauwing, met name vanwege de combinatie van 
het in klei leggen van het voorland. 
 



Witteveen+Bos 
LEU36-3 Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER fase 2 definitief 02 d.d. 7 april 2011 64

4.11. Grebbeliniedijk 
De Grebbeliniedijk is in twee deeltrajecten verdeeld, deze worden hieronder toegelicht.  
 
4.11.1. Deeltraject 9A, dp. 274-295 
 
afbeelding 4.38. Deeltraject 9A (Grebbeliniedijk) 

 
 
probleem en alternatieven 
In het eerste deel van het Grebbelinietraject zijn de volgende problemen gesignaleerd: deels stabiliteit 
binnentalud, deels piping, deels stabiliteit buitentalud. Hier zijn twee alternatieven geselecteerd, zie af-
beelding 4.39. Op dit traject wordt vanaf dp. 281 in alternatief 1 het Grebbelinieprofiel hersteld. Dat be-
tekent dat er tussenbermen worden aangelegd. Hierop lagen de schutters vroeger. De tussenbermen 
liggen aan de Eemkant (de polder was namelijk geïnundeerd). Verder worden aanbermingen voorzien 
aan het binnen- en buitendijkse talud en het aanvullen van laagtes. Op de dijk wordt een fietspad aan-
gelegd. 
 
Bij alternatief 2 wordt overal een standaardprofiel van 1:3 aangelegd en daarmee het Grebbelinieprofiel 
niet hersteld. De overige maatregelen zijn gelijk aan die van alternatief 1. 
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tabel 4.20. Probleem en alternatieven deeltraject 9A (Grebbeliniedijk) 
deeltra-
ject 

dijk/dp probleem alternatief 1 (Grebbelinieprofiel) alternatief 2 (standaardprofiel) 

274-289 stabiliteit binnenta-
lud 

Berm, met soms omleggen sloot. In dit gedeelte gelijk aan maatregelen alterna-
tief 1. 

277,7-
282 

stabiliteit buitenta-
lud, piping 

Aanvullen laagte soms met klei, klei aan-
vulling en beschoeiing in combinatie met 
binnendijkse aanberming geeft voldoende 
kwelweg. 

In dit gedeelte gelijk aan maatregelen alterna-
tief 1. 

289-294, 
en bij 
298 (Co-
elhorster 
wetering) 

stabiliteit buitenta-
lud  

Omleggen wetering door bosje en aan-
berming, bij gemaal Malesluis (278) beton-
laag op bodem wetering aan- brengen en 
damwanden toepassen. Herstellen Greb-
belinieprofiel. Aanleg fietspad op de dijk.  

In dit gedeelte gelijk aan maatregelen alterna-
tief 1, maar dan met standaard 1:3 talud i.p.v. 
Grebbelinieprofiel. 

9A  

289-295 piping en stabiliteit 
binnentalud 

Door berm buitendijks en binnendijk wordt 
kwelweg verlengd (buitendijkse berm in 
verband met voetpad). Herstellen Grebbe-
linieprofiel. Aanleg fietspad op de dijk. 

In dit gedeelte gelijk aan maatregelen alterna-
tief 1, maar dan met standaard 1:3 talud i.p.v. 
Grebbelinieprofiel. 

 
afbeelding 4.39. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 9A 
 
alternatief 1 en 2, profiel 1 

 
alternatief 1, grebbelinieprofiel, profiel 2 

 
alternatief 2, standaardprofiel, profiel 2 

 
 
afgevallen alternatieven 
Als er stabiliteitsproblemen samen voorkomen met mogelijke piping, dan heeft het aanleggen van een 
buitendijkse berm de voorkeur boven het aanleggen van een verflauwing. Omdat piping voorkomt en 
continuïteit van het dijkprofiel wenselijk is in principe gekozen voor aanbermingen.  
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4.11.2. Deeltraject 9B, dp. 302-318 
 
afbeelding 4.40. Deeltraject 9B (Grebbeliniedijk) 

 
 
probleem en alternatieven 
Op deeltraject 9B komen de volgende problemen voor: piping, deels stabiliteit buitentalud, deel hoogte 
tekort. Ook hier zijn twee alternatieven opgesteld, zie afbeelding 4.41. Het verschil tussen de twee al-
ternatieven is met name het verschil in profiel (Grebbelinieprofiel versus het standaardprofiel) en het al 
dan niet omleggen van het dijktracé nabij jachthaven de Stuw (dp. 315-318). 
 
tabel 4.21. Probleem en alternatieven deeltraject 9B (Grebbeliniedijk) 
deeltra-
ject 

dijk/dp probleem alternatief 1 (grebbelinieprofiel) alternatief 2 (standaard profiel) 

302-304 Piping. Door aanvullen laagte binnendijks en aan-
berming buitendijks het verlengen van de 
kwelweg. Aanleggen voetpad. Herstellen 
Grebbelinieprofiel. Aanleg fietspad op de dijk. 

In dit gedeelte gelijk aan maatregelen al-
ternatief 1, maar dan met standaard 1:3 ta-
lud i.p.v. Grebbelinieprofiel. 

9B  

305-307 Piping, buitendijk-
se stabiliteit. 

Klei ingraven voor verlengen kwelweg. Dijk-
verlegging naar binnen vanwege mogelijke 
locatie huis van de Watersport, verder van-
wege aanlegplaats en ontsluiting woonboten. 
Greppel dicht maken. Herstellen Grebbeli-
nieprofiel. Aanleg fietspad op de dijk. 

Klei ingraven voor verlengen kwelweg. 
Greppel dichtmaken, talud 1:3. 
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deeltra-
ject 

dijk/dp probleem alternatief 1 (grebbelinieprofiel) alternatief 2 (standaard profiel) 

308  Herstellen Grebbelinieprofiel. Aanleg fietspad 
op de dijk. 

In dit gedeelte gelijk aan maatregelen al-
ternatief 1, maar dan met standaard 1:3 ta-
lud i.p.v. Grebbelinieprofiel. 

309-
311,5 

Mogelijk piping 
(laagte). 

Laagte binnendijks aanvullen om kwelweg te 
verlengen. Hierbij greppel dichten. Aanleg-
gen voetpad op kruin. Herstellen Grebbeli-
nieprofiel.  

In dit gedeelte gelijk aan maatregelen al-
ternatief 1, maar dan met standaard 1:3 ta-
lud i.p.v. Grebbelinieprofiel. 

311,5-
315 

Hoogte. Grondoplossing met weg op kruin (dijk reikt 
tot in schanswerken). 

311,5-313: Constructie i.c.m. beperkte 
grondaanvulling en steilere taludhellingen 
313-315: kruin/fietspad ophogen. 

 

315-318 Bebouwing, leidin-
gen. 

Over bestaand tracé buitendijks talud ver-
flauwen 1:3, bebouwing scouting amoveren, 
voorterrein werf met jachthaven geheel herin-
richten, gasleidingen aanpassen. 

Verplaatsen waterkeringtracé naar Ring-
weg-Koppel, gasleidingen aanpassen. 

 
afbeelding 4.41. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 9B 
 
alternatief 1, grebbelinieprofiel, profiel 1 

 
alternatief 1, grebbelinieprofiel, profiel 2  

 
 
alternatief 2, standaard profiel, profiel 1  

 
alternatief 2, standaard profiel, profiel 2 
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afgevallen alternatieven 
Omdat het zo’n complex gebied is, waren op voorhand geen andere alternatieven voorgesteld. 
 
4.12. Valleikanaal 
Het traject langs het Valleikanaal is in zijn geheel beschouwd. 
 
4.12.1. Deeltraject 10, dp. 318-328 
 
afbeelding 4.42. Deeltraject 10 (Valleikanaal)  

 
 
probleem en alternatieven 
Het probleem dat langs het Valleikanaal optreedt is hoogtetekort. Voor dit gedeelte is een alternatief 
uitgewerkt, namelijk het op de goede hoogte leggen van het voetpad (alternatief 1, zie afbeelding 4.43).  
 
tabel 4.22. Probleem en alternatieven deeltraject 10 (Valleikanaal) 
deeltra-
ject 

dijk/dp probleem alternatief 1 

10 318-328 Hoogte. Verhogen grond, vanaf 319 voetpad ophogen, over de weg asfalt drempel plaatsen. Ver-
der in grond op bestaand voetpad. Soms coupures boven MHW bij wegen naar de brug-
gen (322 en 326). Enkele bomen verwijderen bij 321. 
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afbeelding 4.43. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 10 
 
alternatief 1, voetpad ophogen 

 
 
afgevallen alternatieven 
Er zijn geen andere alternatieven bekeken. Langs dit pad staan veel te handhaven bomen en langs het 
Valleikanaal is een natuurvriendelijke oever ingericht. Een ander tracé voor de waterkering dan ter 
plekke van het voetpad levert dus grote problemen op. 
 
4.13. Aansluiting hoge gronden 
De aansluiting van de primaire waterkering op de hoge grond is op dit moment bij de spoorbrug over 
het Valleikanaal. De wijken De Koppel (paarse traject op afbeelding 4.44) en de Isselt (blauwe traject 
op afbeelding 4.44) zijn mogelijk te laag.  
 
4.13.1. Deeltraject 11, hoge gronden 
 
afbeelding 4.44. Traject hoge gronden  
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probleem en alternatieven 
De primaire waterkering langs de Eem sluit in het stedelijke gebied van Amersfoort aan op hoge gron-
den. Na het vaststellen van de nieuwe hydraulische randvoorwaarden in 2006 moest met een hoger 
toetspeil (waterstand) rekening worden gehouden. Hierdoor zijn delen van deze hoge gronden in 
Amersfoort te laag gelegen en lopen daardoor kans om te overstromen. Het grootste gedeelte van dit 
hoogtetekort zit echter in de waakhoogtesfeer. Op een enkele plek ter hoogte van de Isselt en op het 
hele traject ter hoogte van de kop van De Koppel ligt het maaiveld beneden de maatgevende water-
stand, waardoor er tot 30 cm water in de wijken kan komen te staan tijdens maatgevend hoogwater. 
Met name in Jericho-Jeruzalem treedt inundatie op van 20-30 cm. In De Isselt blijft het beperkt tot en-
kele centimeters. Om dit op te lossen is een grond- of muurconstructie (kademuur) voorgesteld6.  
 
Om na te gaan of bovenbeschreven oplossingen maatschappelijk verantwoord zijn is een Maatschap-
pelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. Hieruit bleek dat de voorgestelde maatregelen als 
baat hebben dat waterschade voorkomen wordt. Uit de kostenanalyse bleek dat de kosten ongeveer 4 
keer hoger zijn dan de baten. De gevolgen van eventuele waterschade zijn gering, dit komt vooral 
doordat de waterdiepte bij overstromen gering is. Deze conclusie heeft er toe geleid dat een beperktere 
oplossing is beoordeeld in dit MER. Het gaat om het bouwen van een keermuur of kade ter hoogte van 
de wijken Jericho en Jeruzalem in de Koppel. Aan de overkant van de Eem, bij het bedrijventerrein Is-
selt worden geen maatregelen genomen. 
 
In afbeelding 4.44 staat aangegeven welke delen langs de Eem en het Valleikanaal aangepast moeten 
worden (blauwe lijn) om de hoge delen met de primaire waterkering te verbinden (rode lijn). 
 
tabel 4.23. Probleem en alternatieven deeltraject 11 (aansluiting hoge gronden) 
deeltra-
ject 

dijk/dp probleem alternatief 1 

11 Aanslui-
ting hoge 
gronden. 

Hoogte. Combinatie van kademuur en tuimelkade (ophoging in grond) langs de Eem, de locatie 
gekozen op basis van toetspeil +30 cm, de hoogte wordt NAP 2,48 m. 

 
afbeelding 4.45. Kenmerkende dwarsprofielen voor deeltraject 11 
 
alternatief 1, profiel 1, kademuur  

 
alternatief 1, profiel 2, tuimelkade (ophoging in grond) 

 

                                                                                       
6 De maatregelen zijn ontworpen op HR2006+0,2m (robuustheid)+0,5m (minimale waakhoogte). Buistoten stroomopwaarts van de A1 

zijn niet meegenomen in het ontwerp. 
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afgevallen alternatieven 
In een eerdere studie ‘Hoge gronden Amersfoort’ [Witteveen+Bos en Grontmij, 2009b] is verkend wat 
het veiligheidsprobleem is ter plaatse van de aansluiting met de hoge gronden, met andere woorden 
welke delen van Amersfoort mogelijk te laag zijn. In de studie zijn de wijken in Amersfoort getoetst die 
niet achter een primaire waterkering liggen. Vervolgens is gezocht naar mogelijke oplossingen om een 
1:1.250 overschrijdingskans te bewerkstelligen. Een van de oplossingsrichtingen uit deze studie was 
het realiseren van compensatie benedenstrooms (creëren retentiegebied) door:  
- een kadeverlaging rond de Soesterpolders aan de westelijke zijde van de Eem; 
- een kadeverlegging (Slaagsedijk verleggen naar Krachtwijkerweg) ter hoogte van de Soesterpol-

ders aan de oostelijke zijde van de Eem; 
- een combinatie van beide maatregelen. 
 
Deze oplossingen zijn afgevallen omdat de beoogde waterstandsverlaging van 20 cm bij Amersfoort 
niet kan worden behaald met een kadeverlaging of dijkverlegging of een combinatie van beide maatre-
gelen. 
 
4.14. Kunstwerken 
Ook enkele kunstwerken zijn getoetst en onvoldoende bevonden. De voorgestelde maatregelen zijn 
opgenomen in tabel 4.24.  
 
tabel 4.24. Maatregelen bij kunstwerken 
dp naam/omschrijving voorgestelde maatregelen 
73,5 Wielse Sluis keermiddel vervangen 
100 Laakse Duiker keermiddel vervangen 
135 duiker Westdijk (W0) verwijderen 
139,5 duiker Westdijk (W1) duiker compleet vervangen 
155 coupure Malenstein/Eemdijk 4 opvullen 
159,5 coupure Eemdijk 14 vervangen coupure constructie 
162 duiker Eemdijk (V4) (geen oordeel) nader onderzoek 
166,5 coupure Weverling opvullen 
168,5 coupure Maatweg opvullen 
171 coupure Eemdijk 56 opvullen 
173,5 coupure Eemdijk 86 opvullen 
174 coupure Pont Eemdijkerzijde vervangen coupure constructie 
184,5 duiker Eemdijk (E6) afsluitmiddel en bediening vervangen. 
223 duiker Zuidereind / A1 afhankelijk van het gekozen alternatief 
234 duiker Zuidereind (Z2) vervanging constructie 
238,5 duiker Zuidereind (Z3) vervanging constructie 
265 duiker Slaagse Dijk (S2) damwand eronder 
271,5 coupure in Krachtwerk opvullen 
 
4.15. Aanlegfase 
Tijdens de aanlegfase kunnen ook effecten optreden op verschillende milieuthema’s. Over het alge-
meen zijn effecten in de aanlegfase tijdelijk. De effecten kunnen ook permanent zijn, bijvoorbeeld bij de 
aanleg van depots of werkwegen waarvoor de bodem wordt aangetast. In deze paragraaf volgt de uit-
voering op hoofdlijnen.  
 
wijze van transport 
Het transport van het materiaal kan op twee manieren plaatsvinden: 
- over water; 
- over weg. 
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Het transport kan grotendeels over water plaats vinden, maar het laatste deel naar de oevers van de 
Randmeren is moeilijk vanwege het ondiepe water. Voorgesteld wordt om de effecten te beoordelen 
van het aanvoeren via de haven van Hulckestein en al dan niet tijdelijke loskades bij Bunschoten-
Spakenburg, Eemdijk, Eembrugge en Amersfoort. Zo wordt de afstand langs de dijk beperkt tot circa 4 
tot 5 km. Relatief lichte en kleine vrachtwagens kunnen het materiaal over de dijk naar de werkplaats 
brengen.  
 
Daarnaast kan het vervoer uitsluitend per as plaatsvinden. De aanvoer van materiaal zal dan ook over 
grote delen van dijktrajecten over de dijk moeten plaatsvinden, daar niet voldoende openbare aanvoer-
wegen aanwezig zijn. De twee aanvoermethoden zijn daarom niet apart beoordeeld en er is uitgegaan 
van vervoer over water.  
 
transportroutes 
Transport door de bebouwde kommen wordt zoveel mogelijk voorkomen (zie ook afbeelding 4.46). Ook 
de polders langs de zeedijken worden zo min mogelijk gebruikt. Plaatselijk zullen wel wegen in het ach-
terland gebruikt worden, daarbij moet rekening worden gehouden met te herstellen schade aan de weg. 
Op veel plaatsen wordt de werkstrook ook gebruikt voor vervoer, omdat toch alles aan de buiten- of de 
binnenzijde verwerkt wordt. Dit betekent wel het gebruik van veel rijplaten, maar voorkomt veel hinder 
voor de bewoners.  
 
afbeelding 4.46. Visualisatie mogelijke aan- en afvoerroutes (in blauw) 
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5. BEOORDELINGSKADER EN METHODIEK 
 
Dit hoofdstuk gaat in op het beoordelingskader voor de verschillende thema’s en aspecten en de toe-
gepaste scoringsmethodiek. 
 
5.1. Beoordelingskader 
In deze paragraaf is een overzichtstabel opgenomen van het beoordelingskader, zoals dat in deze 
MER wordt gehanteerd voor de beschrijving en beoordeling van effecten. Daarna wordt ingegaan op de 
uitgesloten thema’s en de scoringsmethodiek. De effectenbeoordelings is over het algemeen niet gege-
ven in aantallen, maar via een expert-judgement (kwalitatief). Onderliggende gegevens zijn soms wel 
kwantitatief. 
 
tabel 5.1. Beoordelingskader 
thema/aspect criterium methode 
bodem 

verandering in gemiddelde bodemkwaliteit kwalitatief bodemkwaliteit 
toe-/afname verontreiniging binnen het plangebied kwalitatief 

water 
oppervlaktewater beïnvloeding oppervlaktewatersysteem  kwalitatief 

beïnvloeding grondwatersysteem kwalitatief 
effecten landbouw (vernatting/verdroging) kwalitatief 
effecten natuur (vernatting/verdroging) kwalitatief 

grondwater 

effecten bebouwd gebied (wateroverlast/zettingen) kwalitatief 
ecologie  

effecten op Natura 2000-gebieden  kwalitatief  
effecten op EHS-gebied kwalitatief  

natuurgebieden 

effecten op natuurwaarden buiten de EHS kwalitatief  
effecten op beschermde en bedreigde flora kwalitatief soorten 
effecten op beschermde en bedreigde fauna kwalitatief 

landschap en cultuurhistorie 
invloed op karakteristieke structuren en elementen  kwalitatief  
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken kwalitatief  
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren. kwalitatief 

landschap 

invloed op aardkundige waarden kwalitatief 
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen  kwalitatief cultuurhistorie 
invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen kwalitatief 

archeologie 
archelogie verstoring van archeologische waarden  kwalitatief 
wonen, werken en recreëren 
woonfuncties aantasting woonfunctie kwalitatief  
werkfuncties aantasting functie bedrijvigheid kwalitatief  
recreatieve functies  verandering in recreatieve kwaliteit kwalitatief 
ontsluitingsfuncties veranderingen in bereikbaarheid kwalitatief 
geluid en trillingen 

directe hinder  kwalitatief  
indirecte hinder kwalitatief  

geluid 

hinder in stiltegebieden kwalitatief 
hinder voor personen in gebouwen kwalitatief trillingen 
schade aan gebouwen kwalitatief 
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uitgesloten thema’s 
Het thema lucht is niet aan het beoordelingskader toegevoegd. Voor het aspect luchtkwaliteit in dijkver-
beteringsprojecten is het in de regel van belang om na te gaan of de realisatie van het project gevolgen 
heeft voor de hoeveelheid (motorisch) verkeer in het projectgebied en dientengevolge voor de lucht-
concentraties van fijn stof (PM10 en PM2,5) en NO2. Op voorhand kan worden gesteld dat dit in de ge-
bruiksfase niet het geval is. In de eindfase heeft de voorgenomen ontwikkeling dan ook geen gevolgen 
voor de luchtkwaliteit.  
 
In de aanlegfase van het project vinden wel grondwerkzaamheden en -transport plaats, met tijdelijke 
gevolgen voor de luchtkwaliteit. Hoewel de werkzaamheden grootschalig van aard zijn, kan redelijker-
wijs verwacht worden dat de belasting lokaal zeer beperkt is en dat geen van de alternatieven een sig-
nificante bijdrage levert aan de jaargemiddelde concentratie NO2 (stikstofdioxide) en PM10 en PM 2,5 
(fijnstof). Dit als gevolg van de fasering van werkzaamheden; omdat de werkzaamheden zich over het 
totale dijktraject verplaatsen is de belasting lokaal beperkt en slechts van zeer tijdelijke aard. Daarbij 
gelden lage achtergrondconcentraties in het gebied. Op basis hiervan is het aannemelijk dat het voor-
nemen realiseerbaar is binnen de luchtkwaliteiteisen uit de Wet Milieubeheer. 
 
Tijdens droge weersomstandigheden kan wel opwerveling van bodemstof plaatsvinden als gevolg van 
de licht vrachtwagens die over onverharde of bevuilde wegen rijden. Hoewel dit stof voor slechts een 
deel bestaat uit fijnstof, kunnen nabijliggende woningen hiervan hinder ondervinden. Een veel toege-
paste en effectieve maatregel is om tijdens droge weersomstandigheden de wegen en/of vrachtwagen-
banden te sproeien, zodat het opwervelen van bodemstof wordt voorkomen. 
 
scoringsmethodiek 
In onderstaande tabel wordt ingegaan op de scoringsmethodiek.  
 
tabel 5.2. Scoringsmethodiek 
score betekenis puntentoekenning

- - aanzienlijke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie -2

-  verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie -1

-/0 geringe verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie -0,5

0 verbetering noch verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie 0

0/+ geringe verbetering ten opzichte van de referentiesituatie +0,5

+ verbetering ten opzichte van de referentiesituatie +1

+ + aanzienlijke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie +2
 
In navolgende paragrafen wordt per thema aangegeven wanneer een bepaalde score wordt toegekend. 
 
5.2. Bodem  
Het beoordelingskader voor bodem gaat uit van twee criteria voor het aspect bodemkwaliteit, zie tabel 
5.3. De criteria worden hieronder toegelicht. 
 
tabel 5.3. Beoordelingskader bodem 
aspect criterium  methode 
bodemkwaliteit gemiddelde bodemkwaliteit kwalitatief (Wet bodembescherming) 
 toe-/afname verontreiniging binnen het plangebied kwalitatief 
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5.2.1. Bodemkwaliteit 
 
gemiddelde bodemkwaliteit 
De gemiddelde (water)bodemkwaliteit wordt vooralsnog bepaald op basis van in het verleden uitge-
voerde bodemonderzoeken binnen het plangebied. Het bepalen van de aanwezige (wa-
ter)bodemkwaliteit is enerzijds van belang om te bepalen of er bodemsanering moet plaatsvinden. 
Aanwezige (spoedeisende) gevallen van bodemverontreiniging binnen het plangebied moeten volgens 
de Wbb gesaneerd worden. Met de inwerkingtreding van de Waterwet (met ingang van december 
2009) is de Wet bodembescherming voor waterbodem komen te vervallen. Het omgaan met waterbo-
demverontreiniging is nu onderdeel van de Waterwet. Indien eventuele waterbodemverontreinigingen 
een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit dienen de verontreinigingen aangepakt te worden in 
het kader van de Waterwet. Anderzijds is de kwaliteit van de bodem ter plaatse mede van invloed op de 
toepassingsmogelijkheden van vrijkomende grond en bagger. Indien geen bodemonderzoek beschik-
baar is wordt de bodemkwaliteitskaart gebruikt om een inschatting te maken van de gemiddelde bo-
demkwaliteit.  
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium gemiddelde bodemkwali-
teit staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
 
tabel 5.4. Beoordeling van maatregelen voor criterium gemiddelde bodemkwaliteit 
maatregel beoordeling 
geen 0 
minimale aanvulling grond, bijvoorbeeld aanbermen 0 / + 
aanzienlijke aanvulling grond, bijvoorbeeld dempen sloten, verplaatsen dijk 0 / + / ++ 
minimale afgraving grond, bijvoorbeeld taludverflauwing 0 / +  
aanzienlijke afgraving grond, bijvoorbeeld graven sloten, verplaatsen dijk 0 / + / ++ 
plaatsen kunstwerk zoals coupures of damwanden 0 / + 
 
Er wordt vanuit gegaan dat de toe te passen grond (aanvulling) van dezelfde of betere kwaliteit is als de 
ontvangende bodem. In dit geval zal aanvulling van grond geen of een positief effect hebben op de 
gemiddelde bodemkwaliteit.  
 
In geval van afgraving van grond zal de gemiddelde bodemkwaliteit voornamelijk gelijk blijven of toe-
nemen. Indien geen verontreiniging aanwezig is zal afgraving van grond geen effect hebben op de ge-
middelde bodemkwaliteit. Indien (licht tot sterk) verontreinigde grond wordt afgegraven zal de gemid-
delde bodemkwaliteit toenemen.  
 
Bij het plaatsen van een kunstwerk is de ingreep in de grond minimaal. In principe zal de grond na tijde-
lijke uitname (bijvoorbeeld voor het plaatsen van een fundering) op de locatie hergebruikt worden. De 
gemiddelde bodemkwaliteit zal hierdoor niet veranderen en wordt de maatregel als neutraal beoor-
deeld. Indien de grond ter plaatse van de kunstwerken sterk verontreinigd is, is hergebruik op locatie 
niet mogelijk en dient de grond afgevoerd te worden. In dit geval is sprake van een verbetering van de 
gemiddelde bodemkwaliteit, wat als positief wordt beoordeeld.  
 
toe- of afname verontreiniging 
Door het verwijderen van eventueel aanwezige saneringsgevallen (gehalten > interventiewaarde), zal 
de gemiddelde kwaliteit van de bodem in het gebied verbeterd worden. Hierdoor nemen de verontreini-
gingen in het gebied af. Afname kan maximaal gerealiseerd worden tot de achtergrondwaarden. De 
grond die mogelijk toegepast wordt moet minimaal van dezelfde kwaliteit zijn als de ontvangende bo-
dem. Hierdoor is toename van verontreiniging niet aan de orde. 
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De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium toe- of afname verontrei-
niging staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
 
tabel 5.5. Beoordeling van maatregelen voor criterium toe- of afname verontreiniging 
maatregel beoordeling 
geen 0 
aanvulling grond, bijvoorbeeld aanbermen, dempen sloten, ophogen dijk 0 
minimale afgraving grond, bijvoorbeeld taludverflauwing 0 / + 
aanzienlijke afgraving grond, bijvoorbeeld graven sloten of verleggen van dijken 0 / + / ++ 
plaatsen kunstwerk zoals coupures of damwanden 0 / + 
 
Bij de maatregel ‘aanvulling grond’ wordt eventueel aanwezige verontreiniging niet verwijderd, waar-
door de hoeveelheid verontreinigde grond niet afneemt. Aanvulling van de grond wordt daarom voor het 
criterium toe- of afname verontreiniging als neutraal beoordeeld.  
 
In geval van afgraving van de grond kan eventueel aanwezige verontreiniging (gehalten > interventie-
waarde) afgegraven worden. Indien de grond niet toepasbaar is op de locatie dient de grond afgevoerd 
te worden naar een erkende verwerker. De hoeveelheid verontreinigde grond binnen het plangebied 
neemt hierdoor af. De afname van verontreiniging wordt als positief beoordeeld.  
 
Bij het plaatsen van een kunstwerk is de ingreep in de grond minimaal. In principe zal de grond na tijde-
lijke uitname (bijvoorbeeld voor het plaatsen van een fundering) op de locatie hergebruikt worden. In-
dien de grond ter plaatse van de kunstwerken sterk verontreinigd is, is hergebruik op locatie niet moge-
lijk en dient de grond afgevoerd te worden. In dit geval is sprake van afname van verontreiniging, wat 
als positief wordt beoordeeld. 
 
5.3. Water 
Dijkverbetering kan effect hebben op zowel het oppervlaktewatersysteem als op het grondwater. Het 
beoordelingskader voor water gaat uit van de twee genoemde aspecten, zie tabel 5.6. De criteria wor-
den hieronder toegelicht. 
 
tabel 5.6. Beoordelingskader water 
aspect criterium methode 
oppervlaktewater beïnvloeding oppervlaktewater-

systeem  
kwalitatief, mate waarin aanpassing van de oppervlaktewaterhuis-
houding nodig is. Aandacht voor omleiding, bergend vermogen, en 
kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem 

beïnvloeding grondwatersysteem inschatting effecten op basis van expert-judgement. Aandacht voor 
wijziging van grondwaterstanden. Criterium telt niet mee bij beoorde-
ling, beoordeling op basis van functies  

landbouw vernatting/verdroging; kwalitatieve beoordeling op basis van situatie 
na autonome ontwikkeling en de verwachte hydrologische verande-
ringen 

natuur vernatting/verdroging; kwalitatieve beoordeling op basis van situatie 
na autonome ontwikkeling en de verwachte hydrologische verande-
ringen 

grondwater 

bebouwd gebied grondwateroverlast/zettingen; kwalitatieve beoordeling op basis van 
situatie na autonome ontwikkeling en de verwachte hydrologische 
veranderingen 
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Effecten worden beoordeeld voor gemiddelde hydrologische omstandigheden. Extreme omstandighe-
den (zeer hoog water) zijn voor het dijkontwerp wel maatgevend, maar niet voor de effecten op het wa-
tersysteem en afgeleide effecten, daar deze extreme omstandigheden zelden of nooit optreden. Voor 
de effecten op grond- en oppervlaktewater zijn daarom veranderingen onder gemiddelde omstandighe-
den maatgevend. 
 
5.3.1. Oppervlaktewater 
 
beïnvloeding oppervlaktewatersysteem 
Dijkverbetering kan effect hebben op het oppervlaktewatersysteem. Uitgangspunt is dat afvoer van wa-
ter en bergend vermogen niet negatief mag worden beïnvloed.  
 
tabel 5.7. Beoordeling van maatregelen voor criterium oppervlaktewatersysteem 
maatregel beoordeling 
sterk positieve effecten op het watersysteem  ++ 
licht positieve effecten op het watersysteem  + 
geen of vrijwel geen effect op het watersystemen  0 
licht negatieve effecten op het watersysteem  - 
sterk negatieve effecten op het watersysteem  -- 
 
5.3.2. Grondwater 
 
beïnvloeding grondwatersysteem en invloed op gebruiksfuncties 
De directe effecten van wijzigingen van grondwaterstanden worden niet beoordeeld, omdat een even-
tueel gevolg van een verandering van grondwaterstand afhankelijk is van de functie van een gebied en 
van de huidige situatie. Wordt er bijvoorbeeld een stijging van grondwaterstanden verwacht in een 
landbouwgebied dat nu al te nat is, dan zou dat negatief moeten worden beoordeeld. Is er sprake van 
een stijging van grondwaterstanden in een (verdroogd) natuurgebied, dan wordt dat weer positief wor-
den beoordeeld. Een stijging van grondwaterstanden in bebouwd gebied kan negatief beoordeeld wor-
den omdat de kans op wateroverlast kan toenemen; echter is in dit bebouwd gebied de grondwater-
stand bijvoorbeeld 10 meter onder maaiveld, dan zijn de gevolgen van een verandering van grondwa-
terstand neutraal. 
 
Het blijkt dus dat de beoordeling van een verwachte veranderde grondwaterstand ‘ an sich’ geen bete-
kenis heeft, maar pas eventuele beoordeeld kan worden in relatie tot de functie van het gebied. Veelal 
wordt dan gesproken over de afgeleide effecten, en dat zijn de effecten die worden beoordeeld. Door 
alleen de afgeleide effecten te beoordelen wordt ook dubbeltelling van effecten vermeden. In de tabel is 
wel aangegeven of het grondwatersysteem wordt beïnvloed, maar pas indien dit negatieve afgeleide ef-
fecten heeft wordt dit meegenomen bij de totaalscore. 
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium grondwatersysteem en 
invloed op gebruiksfuncties staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
 
tabel 5.8. Beoordeling van maatregelen voor grondwatersysteem en invloed op gebruiksfuncties 
maatregel beoordeling 
sterk positieve effecten op het watersysteem of op afgeleide effecten ++ 
licht positieve effecten op het watersysteem of op afgeleide effecten + 
geen of vrijwel geen effect op het watersystemen of afgeleide effecten 0 
licht negatieve effecten op het watersysteem of op afgeleide effecten - 
sterk negatieve effecten op het watersysteem of op afgeleide effecten -- 
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5.4. Ecologie 
Voor het thema ecologie zijn de effecten in beeld gebracht op gebieden en op soortgroepen (flora en 
fauna). Het beoordelingskader voor ecologie gaat uit van vijf criteria, zie tabel 5.9. Indien relevant is 
onderscheid gemaakt in de aanleg- en de gebruiksfase en in effecten voor de onderscheiden alterna-
tieven. In het achtergrondrapport ecologie wordt de beoordeling nader toegelicht (bijlage VII). 
 
tabel 5.9. Beoordelingskader ecologie 
aspect criterium methode 

effecten op Natura 2000-gebieden:  
- habitattypen; 
- habitatsoorten. 

beschrijvend (kwalitatief) 
 
 

effecten op EHS-gebied: aantasting van wezenlijke 
kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS) 

beschrijvend (kwalitatief) 
 

gebieden 

effecten op natuurwaarden buiten de EHS beschrijvend (kwalitatief) 
effecten op beschermde soorten of het leefgebied of 
de groeiplaats van beschermde Flora- en faunawet 
soorten (alle vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen 
en een aantal, vooral zeldzame, planten, vissen, vlin-
ders, libellen en ongewervelden 

beschrijvend (kwalitatief) soortgroepen 

effecten op bedreigde soorten van de Rode Lijst  beschrijvend (kwalitatief) 
 
Bij de effecten op beschermde natuurgebieden worden drie typen gebieden onderscheiden: Natura 
2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en gebieden met natuurwaarden buiten de EHS. 
 
5.4.1. Natuurgebieden 
 
invloed op Natura 2000-gebieden 
De dijkverbetering kan invloed hebben op Natura 2000-gebieden. Daarbij kan het gaan om aantasting 
van het oppervlakte door vernietiging van areaal (oppervlakte), danwel om kwaliteitsverlies van de kwa-
lificerende habitattypen, bijvoorbeeld door verstoring. Daarnaast kan sprake zijn van afname van het 
aantal kwalificerende soorten, dat wil zeggen de populatie. Ook activiteiten buiten de Natura 2000-
gebieden en beschermde Natuurgebieden kunnen een effect hebben. Bij de toetsing wordt daarom ook 
gekeken naar deze ‘externe werking’.  
 
Aan de hand van dit criterium wordt getoetst of het project ‘significante gevolgen’ voor de instandhou-
dingsdoelstellingen (behoud of verbetering) kan hebben die per gebied zijn bepaald. Als dat mogelijk is, 
moet een ‘passende beoordeling’ gemaakt worden. Hierin worden de gevolgen nader onderzocht. De 
provincie kan alleen een ‘Nb-wet-vergunning’ verlenen als uit de passende beoordeling blijkt dat de na-
tuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Dit wordt meestal vertaald als 
‘wanneer er geen significante gevolgen zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen’. 
 
In onderstaande tabel wordt ingegaan op de scoringsmethodiek voor het criterium Natura 2000-
gebieden. 
 
tabel 5.10. Beoordelingmethode voor criterium Natura 2000-gebied 
betekenis beoordeling 
geen negatief effect verwacht op Natura 2000 gebied 0 
eenvoudig te voorkomen negatief effect op één kwalificerend habitattype of habitatsoort 0/- 
eenvoudig te voorkomen negatief effect op meer dan één kwalificerend habitattypen of habitatsoorten - 
niet eenvoudig te voorkomen effecten op één of meer kwalificerende habitattypen of habitatsoorten (bijv. com-
pensatie nodig) 

-- 
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effecten op EHS gebied 
Ruimtelijke ingrepen in de EHS met significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en 
waarden van het gebied zijn in beginsel niet toegestaan. Binnen de EHS is conform de Nota Ruimte en 
daarvóór het Structuurschema Groene Ruimte het ’nee, tenzij’-regime van toepassing. Indien om 
zwaarwegende redenen aantasting niet is te voorkomen, dient compensatie van het verlies plaats te 
vinden. 
 
Dit criterium gaat na of er effecten zijn te verwachten op EHS gebied. Van belang is of de ‘wezenlijke 
kenmerken en waarden’ van de EHS kunnen worden aangetast en of dit past binnen het (provinciale) 
toetsingskader. 
 
In onderstaande tabel wordt ingegaan op de scoringsmethodiek voor het criterium effecten op EHS ge-
bied. 
 
tabel 5.11. Beoordelingsmethode voor criterium EHS gebied 
maatregel beoordeling 
geen negatief effect op EHS gebied verwacht 0 
relatief eenvoudig te voorkomen effect op EHS gebied verwacht - 
effecten op EHS gebied niet eenvoudig te voorkomen (bijv. compensatie nodig) -- 
 
effecten op natuurwaarden buiten de EHS 
Dit criterium toetst of er effecten zijn op de gebieden die buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
zijn aangewezen maar wel belangrijke natuurwaarden herbergen, ondermeer ganzen- en weidevogel-
gebieden.  
 
In onderstaande tabel wordt ingegaan op de scoringsmethodiek voor het criterium natuurwaarden bui-
ten de EHS. 
 
tabel 5.12. Beoordelingsmethode voor criterium natuurwaarden buiten de EHS  
maatregel beoordeling 
geen negatief effect op natuurwaarden buiten de EHS verwacht 0 
relatief eenvoudig te voorkomen effect op natuurwaarden buiten de EHS verwacht - 
effecten op natuurwaarden buiten de EHS verwacht niet eenvoudig te voorkomen (bijv. compensatie nodig) -- 
 
5.4.2. Soortgroepen 
 
effecten op beschermde (Ffw) en bedreigde (Rode lijst) soorten 
Door de dijkverbetering kunnen leefgebieden van beschermde soorten en rode lijstsoorten worden 
aangetast. Dit als gevolg van vernietiging, versnippering en verstoring. De soortenbescherming wordt 
geregeld in de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet geldt dáár waar beschermde soorten voor-
komen. Daarbij is het niet van belang of dat specifieke gebied ook wettelijk beschermd wordt.  
 
Naast beschermde soorten wordt ook gekeken naar soorten planten en dieren die in Nederland be-
dreigd zijn in hun voorkomen. Deze soorten zijn opgenomen op zogenaamde Rode Lijsten. Rode lijst-
soorten zijn in het kader van deze ecologische effectstudie van belang vanwege twee redenen: 
- Rode lijstsoorten zijn vaak in hoge mate indicatief voor de totale ecologische kwaliteit van een ge-

bied; 
- de provincie Utrecht en Gelderland kennen een compensatieplicht bij het aantasten van leefgebie-

den van Rode lijstsoorten. 
 
In onderstaande tabel wordt ingegaan op de scoringsmethodiek voor het criterium soorten.  
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tabel 5.13. Beoordelingsmethode voor criterium soorten 
maatregel beoordeling 
geen negatief effect op soort(groep)en verwacht 0 
relatief eenvoudig te voorkomen effect op één soort binnen soortgroep verwacht 0/- 
relatief eenvoudig te voorkomen effect op meer dan één soort binnen soortgroep verwacht - 
effecten op soort(groep)en niet eenvoudig te voorkomen (bijv. compensatie nodig) -- 
 
5.5. Landschap en cultuurhistorie  
Landschappelijke en cultuurhistorische waarden kunnen gewaardeerd worden aan de hand van zicht-
baarheid en herinneringswaarde, de gaafheid en conservatie, de zeldzaamheid, informatiewaarde, sa-
menhangendheid en representativiteit. Deze kwaliteiten worden gebruikt bij het beoordelen van de ef-
fecten van een plan op de huidige waarden. Hieronder is het beoordelingskader voor landschap en cul-
tuurhistorie opgenomen. Archeologie is afzonderlijk beschouwd (zie paragraaf 5.6).  
 
tabel 5.14. Beoordelingskader landschap en cultuurhistorie 
aspect criterium methode 

invloed op karakteristieke structuren en elementen  verandering van oppervlakte, lengte doorsnijding, kwaliteit 
gebieden, karakteristieke kenmerken 

invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken mate van aantasting van het landschap 
invloed op de samenhang tussen elemen-
ten/continuïteit van structuren. 

dijk en omgeving, bebouwing in relatie met de dijk, continuï-
teit van de dijk 

landschap 

invloed op aardkundige waarden invloed op waaien, etc. 
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen  oude dijken, wegen, ontginningsassen, (lint)dorpen, Greb-

belinie 
cultuurhistorie 

invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen aantal cultuurhistorische elementen bijv. woningen, Rijks-
monumenten, sluiswerken, coupures, beschermde 
dorps/stadsgezichten 

 
5.5.1. Landschap 
 
invloed op karakteristieke structuren en elementen  
De dijkverbetering landschappelijk karakteristieke structuren en elementen aantasten (of versterken) 
door verstoring, doorsnijden, vernietigen of verdrogen (of: ontstoren, versterken, herstellen of vernat-
ten). De verandering van het oppervlakte, de lengte van de doorsnijding, de kwaliteit van de gebieden 
en de karakteristieke kenmerken tellen mee voor de beoordeling. Dit criterium heeft betrekking op de 
gebruiksfase. 
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium karakteristieke structuren 
en elementen staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
 
tabel 5.15. Beoordeling van maatregelen voor criterium karakteristieke structuren en elementen 
maatregel beoordeling 
geen 0 
zichtbare aantasting van het karakteristiek dijkprofiel door bijvoorbeeld talud verflauwing of aanberming of van 
karakteristieke elementen (bijvoorbeeld karakteristieke bomen) 

- of 0/- 

duidelijk zichtbare aantasting van het karakteristiek dijkprofiel door bijvoorbeeld talud verflauwing of aanberming 
of verleggen van de dijk 

-- 

 
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 
De dijkverbetering kan de openheid en de zichtrelaties tussen landschappelijke kenmerken en de dijk 
aantasten of verbeteren, bijvoorbeeld door verstoring, doorsnijding, verdwijnen of verdrogen (of ontsto-
ren, versterken, herstellen of vernatten). Dit criterium heeft betrekking op de gebruiksfase. 
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De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium ruimtelijk visuele kenmer-
ken staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
 
tabel 5.16. Beoordeling van maatregelen voor criterium ruimtelijk-visuele kenmerken 
maatregel beoordeling 
geen 0 
aantasting van de landschappelijke openheid  - 
verleggen van de dijk waardoor de relatie met de omgeving niet meer zichtbaar is -- 
 
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren 
De dijkverbetering kan de samenhang tussen elementen of de continuïteit van structuren verstoren of 
versterken. De mate van aantasting of versterking op dijk en omgeving, bebouwing in relatie met de 
dijk, continuïteit van de dijk wordt beoordeeld. Dit criterium heeft betrekking op de gebruiksfase. 
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium samenhang tussen ele-
menten/continuïteit van structuren staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordeling-
score.  
 
tabel 5.17.  Beoordeling van maatregelen voor criterium samenhang tussen elementen/  
 continuïteit van structuren 
maatregel beoordeling 
herstel of versterken karakteristiek dijkprofiel, zoals Grebbelinieprofiel + 

geen  0 

verflauwing van het talud en daardoor aantasting van het dijkprofiel en sloten 0/- 

verleggen van de dijk over een korte lengte - 

verleggen van de dijk of sloten over een lang traject -- 

 
invloed op aardkundige waarden 
De dijkverbetering kan de aardkundige waarden en monumenten zoals waaien in het studiegebied aan-
tasten. Dit criterium heeft effect op de gebruiksfase. 
 
tabel 5.18. Beoordeling van maatregelen voor criterium aardkundige waarden 
maatregel beoordeling 
geen 0 

aardkundige waarden worden aangetast door aanberming - 

aardkundige waarden worden verwijderd -- 
 
5.5.2. Cultuurhistorie 
 
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen 
De dijkverbetering kan cultuurhistorische waardevolle patronen, zoals oude dijken, wegen, ontginnings-
assen, (lint)dorpen en de Grebbelinie aantasten of verbeteren. Dit criterium heeft betrekking op de ge-
bruiksfase. 
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium cultuurhistorisch waarde-
volle patronen staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
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tabel 5.19. Beoordeling van maatregelen voor criterium cultuurhistorische waardevolle patronen 
maatregel beoordeling 
aanleg Grebbelinieprofiel + 

geen 0 

verleggen van cultuurhistorisch waardevolle slootpatronen en verbreding van de dijk - 

verleggen van de dijk of bijvoorbeeld dempen van cultuurhistorisch waardevolle slootpatronen -- 

 
invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
De dijkverbetering kan cultuurhistorische waardevolle elementen beïnvloeden, bijvoorbeeld karakteris-
tieke woningen, (Rijks)monumenten, sluiswerken, coupures, beschermde dorps/stadsgezichten. Dit cri-
terium heeft betrekking op de gebruiksfase. 
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium cultuurhistorische ele-
menten staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
 
tabel 5.20. Beoordeling van maatregelen voor criterium cultuurhistorische elementen 
maatregel beoordeling 
geen  0 

verflauwing van het talud en aanberming -/o 

verleggen of verwijderen van een cultuurhistorisch waardevol element, zoals karakteristieke woningen of de dijk -- 
 
5.6. Archeologie 
Iedere grondroerende activiteit, met het oog op de verwachte gevolgen voor het archeologisch bodem-
archief, binnen dit project zal als neutraal tot negatief beoordeeld zal worden. Het soort ingreep kan wel 
invloed uitoefenen op deze beoordeling. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de beoordeling sterk af-
hankelijk is van de gespecificeerde archeologische verwachting. Er zijn (vooraf) vrijwel geen grondroe-
rende activiteiten of aanpassingen te noemen die een positief effect hebben op het bodemarchief an-
ders dan maatwerk dat voortvloeit uit waarderend archeologisch veldonderzoek. Het beoordelingskader 
voor archeologie staat hieronder nader toegelicht. In het achtergrondrapport archeologie wordt de be-
oordeling nader toegelicht (bijlage IX). 
  
tabel 5.21. Beoordelingskader archeologie 
aspect criterium methode 
archeologie verstoring van archeologische waarden  kwalitatief 
 
5.6.1. Archeologie 
 
verstoring van archeologische waarden 
Tijdens de grondwerkzaamheden ten behoeve van de dijkverbetering kunnen de eventuele archeologi-
sche waarden binnen het plangebied verstoord worden. De verschillende dijkverbeteringtoepassingen 
kunnen uiteenlopende effecten hebben op de eventueel aanwezige archeologische sporen.  
 
De archeologische verwachting in relatie met de verwachte effecten van de verschillende toepassingen 
binnen de dijkvakken zijn op basis van raadpleging van de bronnen zoals in paragraaf 1.2 genoemd, tot 
stand gekomen. Tijdens dit archeologisch vooronderzoek is uitgegaan van de Kwaliteitsnorm Neder-
landse Archeologie 3.1 en de Wet op de Archeologische Monumentzorg (de Nederlandse vertaling van 
het verdrag van Malta). Uitgangspunt daarbij is dat verstoring van (mogelijke) archeologische waarden 
voorkomen dient te worden. Voorafgaand aan grondwerkzaamheden binnen zones met een verhoogde 
archeologische verwachting dient een door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed goedgekeurde 
partij, archeologisch onderzoek uit te voeren om de archeologische potentie en de mate van dreiging 
van de verstoring te bepalen en hierop gepaste vervolgstappen te ondernemen.  
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De verstoringen vinden met name plaats tijdens de feitelijke uitvoering van grondwerkzaamheden zoals 
vergraven, doch kan ook nadien nog nadelige effecten veroorzaken. Hierbij valt te denken aan zetting 
of het degradatieproces ten gevolge van het blootstellen aan zuurstof door de werkzaamheden.  
 
De maatregelen voor de dijkverbetering staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoor-
delingscore. Onderstaande scores gelden voor de zones met een middelhoge tot hoge verwachting. Er 
is getracht in de beoordeling van de alternatieven van een bepaald dijkvak een totaalbeoordeling van 
alle maatregelen binnen een alternatief te geven.  
 
tabel 5.22. Beoordeling van maatregelen voor criterium verstoring van archeologische waarden 
maatregel beoordeling 
geen 0 
minimale aanvulling grond / bestorting voor bijv. taludverflauwing of versteviging - / 0 
aanvullen met veel grond zoals aanbermen, dempen of verplaatsen dijk - / -- 
graven in het dijklichaam - / 0 
plaatsen kunstwerk zoals coupures of damwanden 0 / - / -- 
vergraven bodem of de aanleg van een sloot - / -- 
grondwerkzaamheden in een archeologisch monument -- 
 
Wanneer een minimale hoeveelheid grond tegen het dijklichaam zal worden aangelegd ten behoeve 
van een taludverflauwing of een lichte opvulling van het maaiveld, dan zal dit waarschijnlijk weinig tot 
geen negatieve gevolgen hebben voor de archeologische waarden ( 0 ).  
 
Een grote hoeveelheid grond aanbrengen zoals bij het dempen van een sloot, aanberming tegen het 
dijklichaam (bijv. tuimelkade) of het aanleggen van een nieuwe dijk (verplaatsing) kan zetting in de on-
dergrond veroorzaken. Zetting van de ondergrond kan negatieve gevolgen hebben voor de eventuele 
archeologische waarden daarin en kan worden beoordeeld met (- / --). Zeker organische resten als con-
structiehout zijn zeer zettinggevoelig. Als constructiehout wordt afgedekt door zware lagen grond zullen 
deze vrijwel zeker onomkeerbaar vervormd en beschadigd raken. Tevens kan bestorting of het opbren-
gen van veel grond buitendijks en in het water van de Randmeren met mogelijk zetting van de onder-
grond/waterbodem als gevolg, negatief beoordeeld worden. 
 
Graven in het dijklichaam kan betekenen dat de eventuele archeologische waarden die nog in de dijk 
aanwezig zijn, verstoord zullen raken. Vermoedelijk zal dit op enkele zeer lokale stukken na, zoals bij-
voorbeeld ter hoogte van oude beschoeiingen, dammen, sluizen en dergelijke. geen negatieve gevol-
gen opleveren en wordt dus beoordeeld met (- / 0). Het roven van de bouwvoor/beplantingsdek zal een 
verbetering noch verslechtering zijn ten opzichte van de referentiesituatie ( 0 ).  
 
Het plaatsen van kunstwerken als damwanden en coupures kan de eventuele archeologische waarden 
ter plaatse ernstig verstoren. Dit is echter sterk afhankelijk van het soort archeologische sporen. Een 
damwand door een archeologische akkerlaag is minder ernstig dan door een scheepswrak. Dit zal per 
locatie specifiek moeten worden beoordeeld. Hierdoor kan een geplande damwand negatief worden 
beoordeeld (- / --), maar ook een neutrale beoordeling (0) is mogelijk wanneer deze binnen een lage 
verwachtingszone is gepland. De waterbodem van het Eemmeer aan de noordzijde van het plangebied 
heeft een middelhoge trefkans. Het plaatsen van een damwand aan de buitendijkse zijde kan mogelijk 
aanwezige scheepswrakken verstoren. Op die plaatsen kan een damwand een negatieve beoordeling 
toebedeeld krijgen. Dit geldt in mindere mate voor het water langs de dijken van de Eem, waardoor 
damwanden daar mogelijk een neutrale beoordeling hebben gekregen.  
 
Het vergraven van de bodem of de aanleg van een sloot is een directe verstoring van de mogelijk oor-
spronkelijke en ongeroerde bodem met daarin de eventuele archeologische waarden en wordt beoor-
deeld met (- / --) afhankelijk van de archeologische verwachting binnen die zone.  
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Daarbij kan een verlaging van de grondwaterspiegel en het blootstellen aan zuurstof, negatieve gevol-
gen hebben voor de archeologische waarden in de ondergrond. 
 
Het graven in of anderszins verstoren van een terrein dat is weergegeven op de Archeologische Mo-
numenten Kaart (AMK) wordt negatief beoordeeld en dient voorkomen te worden. AMK-terreinen met 
een beschermde status zijn vergunningplichtig voor grondroerende werkzaamheden (artikel 11 Monu-
mentenwet). Grondroerende werkzaamheden worden in dergelijke terreinen ook als sterk negatief be-
oordeeld (--).  
 
5.7. Gebruiksfuncties 
Voor het beoordelen van de effecten op de gebruiksfuncties wonen, werken en recreëren zijn vier crite-
ria opgesteld, zie tabel 5.23.  
 
tabel 5.23. Beoordelingskader gebruiksfuncties (wonen, werken en recreëren) 
aspect criterium methode 
woonfuncties aantasting woonfunctie kwalitatieve beoordeling effecten (aantasting tuinen, uitzicht, 

etc) in verhouding tot aantal woningen 
werkfuncties aantasting functie bedrijvigheid kwalitatieve beoordeling effecten op verkaveling, uitbreidbaar-

heid 
recreatieve functies  verandering in recreatieve kwaliteit kwalitatieve beoordeling effecten op verbinding/doorsnijding re-

creatieve routes, inventarisatie alternatieve routes, invloed op 
recreatief vissen 

ontsluitingsfuncties veranderingen in bereikbaarheid kwalitatieve beoordeling effecten op bereikbaarheid van wonin-
gen en bedrijven 

 
5.7.1. Woonfunctie 
 
aantasting woonfunctie 
De dijkverbetering zal ervoor zorgen dat de dijk op enkele delen meer ruimte in beslag gaat nemen. 
Ook zal de dijk op sommige plaatsen verhoogd moeten worden. Dit betekent, in het geval langs de dijk 
woonhuizen en boerderijen aanwezig zijn, dat een aantal tuinen en erven zal worden aangetast doordat 
de tuin of het erf versmald wordt, of doordat het gazon op een gepachte dijk tijdelijk op de schop gaat. 
Zichthinder kan ook een rol spelen. Door de dijkverbetering hoeven geen woonhuizen verwijderd te 
worden. 
 
Op de plaatsen waar bebouwing voorkomt langs het traject waarlangs dijkverbetering zal plaatsvinden 
kan geluidsoverlast optreden als gevolg van de verbeteringswerkzaamheden en/of het transport. Dit is 
met name het geval in Eemdijk en Spakenburg omdat hier een relatief hoge bebouwingsdichtheid is 
Hinder tijdens de gebruiksfase is verwaarloosbaar. Geluid en trillingen worden als zelfstandig thema 
beoordeeld in het MER (zie paragraaf 5.8). 
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium aantasting woonfunctie 
staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
 
tabel 5.24. Beoordeling van maatregelen voor criterium aantasting woonfunctie 
maatregel beoordeling 
verhogen van de kruin / aanleggen muurconstructie bij huizen  0/-, -, -- 
ruimtebeslag  0/-, -, -- 
wegomlegging naar huizen toe -- 
dijkverlegging om huizen buiten dijkzone te leggen ++ 
verplaatsen woonboten - 
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Het verhogen van de kruin kan betekenen dat permanente zichthinder kan optreden vanuit de op en 
naast liggende woonhuizen. In de bebouwde kom levert een verhoging een zeer negatieve beoordeling 
op. Bij muurconstructies in bebouwd gebied geldt dat constructies onder de 1 m een negatieve beoor-
deling hebben gekregen en die hoger dan 1 m een zeer negatieve. De beoordeling van de effecten van 
het ruimtebeslag hangt af van zowel het ruimtebeslag als het aantal huizen dat het betreft. De overige 
beoordelingen in tabel 5.24 zijn eenduidig. 
  
5.7.2. Werkfunctie 
 
aantasting werkfuncties (inclusief landbouw) 
De dijkverbetering vraagt ruimtebeslag langs de dijken. Hierdoor zullen stroken landbouwgrond langs 
de dijk worden opgekocht door het waterschap en worden gebruikt voor de dijkverbetering. Voor de 
functie van (landbouw)bedrijven wordt gekeken naar verandering van de verkaveling van de percelen, 
hoe de pachtsituatie invloed heeft op het bedrijf, en of de uitbreidbaarheid van een bedrijf niet in het 
geding komt.  
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium aantasting werkfuncties 
staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
 
tabel 5.25. Beoordeling van maatregelen voor criterium aantasting werkfuncties 
maatregel beoordeling 
ruimtebeslag 0, 0/-, -, -- 
herinrichting/verplaatsing -- 
 
De effecten zijn grotendeels afgewogen aan de hand van de grootte van het ruimtebeslag en de moge-
lijke negatieve effecten op de uitbreidbaarheid van bedrijven. De bereikbaarheid van bedrijven is apart 
beoordeeld bij ‘ontsluitingsfuncties’ (zie paragraaf 5.7.4). 
 
5.7.3. Recreatieve functies 
 
verandering in recreatieve kwaliteit 
De voorgenomen activiteit heeft vrijwel geen permanent effect op de oppervlakte van recreatiegebied. 
Wel wordt gekeken naar het effect (verstoren/doorsnijden) op recreatieve routes (wandel-, fiets-, kano-
routes et cetera) en, bij eventuele doorsnijding of verstoring, naar de duur van het effect (tijde-
lijk/permanent). De mate van hinder wordt voor elke deeltraject kwalitatief beoordeeld, gebaseerd op de 
duur van de hinder en de omweg die genomen moet worden.  
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium recreatieve kwaliteit 
staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
 
tabel 5.26. Beoordeling van maatregelen voor criterium recreatieve kwaliteit 
maatregel beoordeling 
aanleg fietspad 0/+, ++ 
recreatieve route is deels afgesloten bij aanleg - 
aanleg muur in toeristisch gebied  -/-- 
 
Het uitbreiden van het recreatieve routenet met een fietspad van 15 km is zeer positief beoordeeld. Een 
fietspad van enkele 100m is licht positief beoordeeld. Het afsluiten van recreatieve routes is een be-
langrijk effect voor recreatie, maar dit gebeurt slecht tijdelijk (-). 
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Het aanleggen van een muur in toeristisch gebied kan betekenen dat permanente zichthinder kan op-
treden. Bij muurconstructies in toeristisch gebied geldt dat constructies onder de 1 m een negatieve 
beoordeling hebben gekregen en die hoger dan 1 m een zeer negatieve beoordeling. 
 
5.7.4. Ontsluitingsfuncties 
 
veranderingen in bereikbaarheid 
Het criterium ‘veranderingen in bereikbaarheid’ gaat in het algemeen over de lokale bereikbaarheid van 
kernen en voorzieningen voor het langzaam verkeer. De voorgenomen activiteit kan verbindingsroutes 
doorkruisen en daarmee belemmeren. Hierdoor kan sprake zijn van verminderde bereikbaarheid en 
mogelijk tijdverlies.  
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium bereikbaarheid staan 
hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
 
tabel 5.27. Beoordeling van maatregelen voor criterium bereikbaarheid 
maatregel beoordeling 
wegen of wandel- of fietspaden tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden - 
tijdelijk extra drukte op wegen vanwege transport 0/- 
 
De maatregelen die effect hebben op de bereikbaarheid van woningen en bedrijven zijn tijdelijk van 
aard. Het afsluiten van wegen heeft een negatief effect, extra drukte op de weg een licht negatief effect. 
 
5.8. Geluid en trillingen 
Voor het beoordelen van de effecten op geluid en trillingen zijn zes criteria opgesteld, zie tabel 5.6. Ge-
luid en trillingen in natuurgebieden zijn al beoordeeld bij het thema ecologie. 
 
tabel 5.28. Beoordelingskader geluid en trillingen 
aspect criterium methode 

directe hinder  geluidsbelasting van 60 dB(A) / 65 dB(A), etmaalwaarde 
van 65 dB(A) < 1 maand, richtwaarde van 60 dB(A) > 1 
maand 

indirecte hinder Letmaal van 65 dB(A), voorkeursgrenswaarde 50 dB(A) 

geluid 

hinder in stiltegebieden langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 40 dB(A) in de 
dagperiode op een hoogte boven het lokale maaiveld van 
1,5 m 

hinder voor personen in gebouwen maximaal optredende effectieve trillingssterkte Vmax is 0,1 
en 0,4 als onderste (A1) resp. bovenste (A2) streefwaarde, 
streefwaarde voor trillingssterkte over de totale beoorde-
lingsperiode, Vper is 0,05 

trillingen 

schade aan gebouwen bij een frequentie van 35 Hz bedraagt de maximale tril-
lingssnelheid 6 mm/s voor de gebouwen met een relatief 
wat minder robuust casco 

 
5.8.1. Geluid 
 
directe geluidshinder 
In de Circulaire Bouwlawaai (vigerende versie uit 27 oktober 2010) wordt een geluidsbelasting van 60 
dB(A) aangehouden als voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting op gevels door bouw- en sloop-
werkzaamheden in de dagperiode. Er dient in eerste instantie te worden onderzocht of kan worden vol-
daan aan de voorkeurswaarde. Als hieraan, ondanks de inzet van stil materieel en het toepassen van 
stille technieken, niet kan worden voldaan wordt in de beoordeling een onderscheid gemaakt op basis 
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van de tijdsduur waarop een geluidsgevoelige bestemming een bepaalde geluidsbelasting ondervindt. 
Een etmaalwaarde van 65 dB(A) geldt als uiterste richtwaarde voor bestemmingen die tot 50 werkda-
gen lang belast worden door lawaai als gevolg van de werkzaamheden. Van deze 50 dagen mogen ten 
hoogste 30 dagen een geluidsbelasting van 70 dB(A) opleveren. Vervolgens mogen van deze 30 dagen 
ten hoogste vijftien dagen een geluidsbelasting van 75 dB(A) op de gevels van woningen opleveren en 
hiervan mogen de activiteiten ten hoogste vijf dagen een geluidsbelasting van 80 dB(A) veroorzaken. 
Een geluidsbelasting van meer dan 80 dB(A) wordt ten zeerste afgeraden. Wanneer de belasting lan-
ger dan 50 werkdagen duurt, geldt de eerdergenoemde waarde van 60 dB(A). 
 
Er wordt een inschatting gemaakt van het aantal huizen dat binnen de contour ligt. De belangrijkste 
maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium directe geluidshinder staan hieronder ge-
rangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
 
tabel 5.29. Beoordeling van maatregelen voor criterium directe geluidshinder 
maatregel beoordeling 
alle maatregelen hebben geluidsverstoring (0-10 huizen, 10-30 huizen, meer dan 30 huizen) 0/-, -, -- 
 
In principe is bij elke maatregel geluidproductie te verwachten. Het aantal huizen waar 60 dB(A) is te 
verwachten is geclassificeerd. Bij meer dan 30 belaste huizen is de beoordeling zeer negatief. 
 
indirecte geluidshinder 
Voor de beoordeling van transportbewegingen van en naar de inrichting (de werkgrenzen van het 
bouwterrein) op de openbare weg wordt aangesloten bij het regime voor wegverkeerslawaai in de circu-
laire ‘Indirecte hinder’ [Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wm 
d.d. 29 februari 1996]. Als maximaal toelaatbare grenswaarde geldt een geluidsbelasting Letmaal van 
65 dB(A). Voor de voorkeursgrenswaarde geldt een richtwaarde van 50dB(A). Bij de beoordeling dient 
de herkenbaarheid van dit transport ten opzichte van het overige wegverkeer te worden betrokken. Er 
wordt een inschatting gemaakt van het aantal huizen dat binnen de contour ligt. 
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium indirecte geluidshinder 
staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
 
tabel 5.30. Beoordeling van maatregelen voor criterium indirecte geluidshinder 
maatregel beoordeling 
alle maatregelen hebben geluidsverstoring (0-10 huizen, 10-30 huizen, meer dan 30 huizen) 0/-, -, -- 
 
geluidshinder in stiltegebieden 
De circulaire bouwlawaai biedt geen handvat voor de beoordeling van bouwlawaai in stiltegebieden. 
Voor stiltegebieden zijn de algemeen geldende regels van toepassing. Er geldt een grenswaarde voor 
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 40 dB(A) in de dagperiode op een hoogte boven het lo-
kale maaiveld van 1,5 m. Op basis van de contouren worden een inschatting gemaakt van het aantal 
ha waar een overschrijding optreedt. 
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium stiltegebieden staan hier-
onder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
 
tabel 5.31. Beoordeling van maatregelen voor criterium geluidshinder in stiltegebieden 
maatregel beoordeling 
alle maatregelen met verstoring in stiltegebieden > 50 ha -- 
 
Als meer dan 50 ha stiltegebied wordt verstoord, dan is dit effect als zeer negatief beoordeeld. 
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5.8.2. Trillingen 
 
trillingenhinder voor personen in gebouwen 
Voor trillingen bestaat eveneens geen wettelijk kader. In de praktijk wordt aansluiting gezocht bij de 
meet- en beoordelingsrichtlijnen A, B en C (2003) zoals opgesteld door de Stichting Bouwresearch Rot-
terdam (SBR). Gezien de tijdelijke aard van de werkzaamheden wordt de nadruk gelegd op mogelijke 
schade aan gebouwen. Daarnaast wordt wel een beoordeling van mogelijke trillingshinder gegeven. 
 
In de meet- en beoordelingsrichtlijn, deel B, worden streefwaarden gesteld voor de maximale trillings-
sterkte waarbij de hinder voor personen in gebouwen acceptabel is. Voor een positieve beoordeling in 
deze situatie7 gelden waarden van 0,1 en 0,4 als onderste (A1) resp. bovenste (A2) streefwaarde voor 
de maximaal optredende effectieve trillingssterkte Vmax. De streefwaarde voor de trillingssterkte over de 
totale beoordelingsperiode, Vper is hier 0,05. 
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium trillingen voor personen 
staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore. Om mogelijke hinder voor 
personen in gebouwen inzichtelijk te maken worden de woningen geteld die op een afstand tot ca. 10 
meter van de weg liggen.  
 
tabel 5.32. Beoordeling van maatregelen voor criterium trillingen voor personen 
maatregel beoordeling 
alle maatregelen met trillingen (0-10 huizen, 10-30 huizen, meer dan 30 huizen) 0/-, -, -- 
 
trillingenschade aan gebouwen 
In de meet- en beoordelingsrichtlijn, deel A, worden grenswaarden gesteld aan de maximale trillings-
snelheid waarbij de kans op schade vrijwel nihil is. Deze grenswaarden nemen in hoogte toe al naar 
gelang de dominante frequentie van de bron toeneemt. Bij een frequentie van 35 Hz bedraagt de 
maximale trillingssnelheid 6 mm/s voor de gebouwen met een relatief wat minder robuust casco.  
 
De belangrijkste maatregelen voor de dijkverbetering wat betreft het criterium trillingen aan gebouwen 
staan hieronder gerangschikt en zijn voorzien van een beoordelingscore.  
  
tabel 5.33. Beoordeling van maatregelen voor criterium trillingen aan gebouwen 
maatregel beoordeling 
alle maatregelen met trillingen - 
 
Als kans op schade aan gebouwen optreedt dan is dit negatief beoordeeld. 
 

                                                                                       
7  Het indrukken van damwanden in de dagperiode.  
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6. UITGANGSSITUATIE STUDIEGEBIED 
 
In dit hoofdstuk worden verschillende thema’s besproken, zoals bodem en water, ecologie, landschap, 
maar ook gebruiksfuncties als wonen, werken en recreëren. Per thema wordt ingegaan op de huidige 
situatie en de autonome ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die zich in ieder 
geval voordoen, ook indien de voorgenomen activiteit - de dijkverbetering langs de zuidelijke Randme-
ren en de Eem - niet plaatsvindt. De huidige situatie en de autonome ontwikkelingen tezamen vormen 
de referentiesituatie waartegen de effecten van de alternatieven worden afgezet.  
 
6.1. Bodem en water 
 
6.1.1. Bestaande situatie 
 
geomorfologie en geologie 
Het studiegebied behoort tot twee fysisch geografische regio’s, namelijk het Zuiderzeegebied (Eem-
monding) en voor een klein deel het Midden-Nederlandse zandgebied (de Gelderse Vallei). De Gelder-
se Vallei is een glaciaal bekken dat is gevormd door een ijstong in de een na laatste ijstijd. Hier en in de 
latere Zuiderzee groeide eerst veen, dat bij latere inbraken van de zee grotendeels is weggeslagen. Het 
zeewater vanuit de Zuiderzee bereikte de Eem in de 11e of 12e eeuw. In de randgebieden van de Zui-
derzee zijn zwak ontwikkelde kwelderwallen gevormd die bestaan uit zandige klei. Daarachter ligt kalk-
loze klei en verder landinwaarts klei op veen [Berendsen, 2005].  
 
De regionale bodemopbouw is globaal weergegeven in tabel 6.1. Lokaal kunnen diepte en dikte van de 
verschillende lagen variëren. De bovenste meters van de bodem (afbeelding 6.1) bestaan met name uit 
klei en/of veen uit het holoceen. Ter hoogte van de monding van de Eem is de dikte meer dan 6 meter. 
De deklaag varieert in samenstelling. In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied, langs het 
Eemmeer, bestaat de deklaag voornamelijk uit (zee)klei. Langs het noordelijke deel van de Eem be-
staat de deklaag uit klei en veen. Rondom Amersfoort is de deklaag afwezig.  
 
tabel 6.1. Regionale bodemopbouw 
laag globale diepteligging onderzijde bodemstructuur 
slecht doorlatende deklaag tot circa NAP -6 m, ontbreekt lokaal zand, klei en veen 
watervoerend pakket 1A NAP - 5 à -20 m fijne zanden 
scheidende laag NAP - 25 à - 50 m kleiafzettingen 
watervoerend pakket 1B/1C/1D NAP - 50 à -80 m matig grof tot matig fijn zand met ingesloten kleilagen 
watervoerend pakket 2 NAP - 145 à -190 m matig grof tot matig fijn zand 
scheidende laag NAP - 170 à-210 m klei 
watervoerend pakket 3 NAP - 200 à -280 m zand 
 
Onder de Holocene deklaag (afbeelding 6.2. code deklaag= ‘DKL’) komen tot aan de geohydrologische 
basis drie watervoerende pakketten voor en twee waterscheidende lagen. Het eerste watervoerend 
pakket bestaat met name uit (dek)zanden. Binnen het eerste watervoerend pakket komt een scheiden-
de laag op een diepte van circa NAP - 15 m. 
 
De Putterzeedijk en de Arkemheense zeedijk liggen in een bodembeschermingsgebied, zoals te zien in 
afbeelding 6.3. Langs de Westdijk ligt een grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone.  
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afbeelding 6.1. Dikte Holocene deklaag 

 
 
afbeelding 6.2.  Geohydrologische profiel langs de Amersfoort-Eem - dijk randmeer  
 (inzet: ligging geohydrologisch profiel REGIS II) 
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afbeelding 6.3. Bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden en stiltegebied in het studiege-
bied  
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bodem 
Het poldergebied van de Eem bestaat uit voedselrijk laagveen, al dan niet bedekt door zeeklei uit de 
Zuiderzee. Via de open monding van de Eem en het laaggelegen gebied heeft de Zuiderzee lange tijd 
vrij spel gehad. Rond de monding wordt de bodem dan ook getypeerd door kleigronden. Verder 
stroomopwaarts is zeer zware klei met een dikte tot 70 cm, op het veen afgezet. De klei langs de Eem 
is dus niet grotendeels afgezet door de rivier zelf, maar door de binnendringende zee. Doordat de Eem 
gevoed wordt door beekjes die ontspringen in de Eemvallei tussen de Utrechtse heuvelrug en het Ve-
luweplateau, heeft de rivier weinig sediment afgezet en is er ook geen sprake van oeverwallen langs de 
rivier. 
 
Het overgrote deel van de Eemvallei (binnendijks) bestaat uit veengronden. Op veel plaatsen ligt op het 
veen een dun kleidek. Nabij het zuidoostelijk deel van het plangebied gaat het veen geleidelijk over in 
eerdgronden, waarbij de bodem steeds zandiger wordt en de klei- of veenlaag steeds dunner wordt.  
 
De bodemclassificatie rond de deeltrajecten is opgenomen in tabel 6.2 en weergegeven in afbeelding 
6.4. 
 
afbeelding 6.4. Bodemkaart (zie ook tabel 6.2.) 
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tabel 6.2. Bodemtypering in studiegebied 
 

kilometrering dijktrajecten grondsoort bodem kleur afbeelding 6.2 
0 – 1.1 
 
1.1 – 4.7 

Putterzeedijk zand 
 
zeeklei 

enkeerdgrond en  
veldpodzolgrond 
nesvaaggrond 
drechtvaaggrond 
poldervaaggrond 

bruin 
licht bruin 
groen 
groen 
groen 

4.7 – 9.9 
 
circa 8.5 en 9.3 

Arkemheense zeedijk zeeklei 
 
overslaggronden 

nesvaaggrond 
drechtvaaggrond 
 

groen 
groen 
paars 

9.9 – 12.4 Oostdijk veen koopveen 
waardveen 

blauw 
blauw 

12.4 – 14.7 Westdijk zeeklei 
 
veen 

drechtvaaggrond 
nesvaaggrond 
koopveen 

groen 
groen 
blauw 

14.7 – 21.3 
 
 
 
ca. 16.5 – 18.5 

Eemdijk zeeklei 
 
veen 
 
overslaggronden 

nesvaaggrond 
drechtvaaggrond 
koopveengrond 
waardveengrond 
 

groen 
groen 
blauw 
blauw 
paars 

21.3 – 24.4 Eemlandsedijk zeeklei 
 
zand 

nesvaaggrond 
drechtvaaggrond 
gooreerdgrond 

groen 
groen 
geel 

24.4 – 27.3 Slaagsedijk zeeklei 
zand 

drechtvaaggrond 
gooreerdgrond 

groen 
geel 

27.3 – 32.9 Grebbeliniedijk veen 
zand 

waardveengrond 
gooreerdgrond 
enkeerdgrond 
beekeerdgrond 

blauw 
geel 
bruin 
geel 

 
bodemkwaliteit  
Voor het studiegebied zijn verschillende bodemonderzoeken beschikbaar [Witteveen+Bos, 2010a]. Met 
name ter plaatse van recreatiegebied Hulckestein te Nijkerk (dijktraject 2) en langs de Eemdijk (dijktra-
jecten 5 en 6) zijn verschillende verdachte deellocaties bekend. Voor het grootste deel van het dijktra-
ject zijn geen bodemonderzoeken beschikbaar. Voor deze locaties zijn de bodemkwaliteitskaarten van 
de betrokken gemeenten gebruikt om een uitspraak te doen over de te verwachten bodemkwaliteit. Dit 
geldt met name voor de dijktrajecten 1, 3, 4 en 7. Navolgend is per dijktraject de beschikbare informatie 
over de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem kort beschreven.  
 
Putterzeedijk (km 0-4.7) 
Op basis van de bodemzoneringskaart wordt verwacht dat de grond in dijktraject 1 schoon is. De enige 
verdachte deellocatie binnen dit dijktraject is de bovengrondse tank ter plaatse van Zeedijk 7 (met bo-
demloket code ‘C0273000402’). 
 
Arkemheense zeedijk (km 4.7-9.9) 
Voor dijktraject 2 zijn een aantal bodemonderzoeken beschikbaar. Met name ter plaatse van recreatie-
gebied ‘Hulckestein’, nabij dijktraject 2A, hebben een aantal bodembedreigende activiteiten plaatsge-
vonden en zijn een aantal (water)bodemonderzoeken uitgevoerd. De waterbodem in de Arkersluis en 
de daaraan grenzende jachthaven is licht tot lokaal sterk verontreinigd. Voor de dijktrajecten 2B en 2C 
zijn geen bodemonderzoeken beschikbaar. Op basis van de bodemkwaliteitskaart is de grond hier naar 
verwachting schoon.  
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Op de bodemkwaliteitskaart is aangegeven dat dijktrajecten 2B en 2C binnen het uitzonderingsgebied 
‘bos- en natuurbeheer’ vallen. Hiervoor geldt dat bij grondverzet enkel schone grond toegepast mag 
worden. 
 
Oostdijk (km 9.9-11.6) 
Dijktraject 3 betreft het deel van de Oostdijk buiten de bebouwde kom van Bunschoten. Er zijn hier 
geen bodemonderzoeken beschikbaar. Op basis van de bodemkwaliteitskaart is de bodem buiten de 
bebouwde kom naar verwachting schoon. Wel zijn op dit traject twee verdachte deellocaties aanwezig, 
namelijk een vuilstort en een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
 
Bunschoten-Spakenburg (11.6-12.55) 
Op basis van beschikbare bodemonderzoeken zijn binnen dijktraject 4A en 4B enkele verdachte deel-
locaties aan te wijzen, met name langs de Oostmaat en Kerkemaat. Voor dijktrajecten 4C en 4D zijn 
geen bodemonderzoeken beschikbaar. Op basis van de bodemkwaliteitskaart behoort dit gedeelte tot 
zone ‘woningbouw’. 
 
Westdijk (km 12.4-14.7) 
Voor dijktraject 5 is ter plaatse van Westdijk 36 een bodemonderzoek beschikbaar. De onderzoeksloca-
tie betreft een bungalowpark en de jachthaven Nieuwboer. In de grond zijn geen verhoogde gehalten 
aangetoond, in het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan benzeen, ethylbenzeen, xylenen en 
minerale olie gemeten. Deze locatie is ook als apart deeltraject op de bodemkwaliteitskaart aangege-
ven, vanwege het ontbreken van voldoende gegevens. De rest van dijktraject 5 behoort tot de zone 
‘Buitengebied’ en is op basis van de bodemkwaliteitskaart schoon. 
 
Eemdijk (km 14.7-21) 
Langs de Eemdijk zijn op verschillende percelen binnendijks bodemonderzoeken uitgevoerd. Slechts 
op één perceel is een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Op de andere percelen is 
de bodem maximaal licht verontreinigd (met enkele zware metalen (kwik, koper, lood, nikkel en zink), 
PAK, minerale olie en EOX). Naast de uitgevoerde bodemonderzoeken zijn er langs de Eemdijk nog 
verschillende verdachte deellocaties bekend (stortplaatsen, dempingen en een autosloopbedrijf). Buiten 
de verdachte of onderzochte locaties is de grond op basis van de bodemkwaliteitskaart naar verwach-
ting schoon.  
 
Eemlandsedijk (21.3-24.4) 
Binnen dijktraject 7 zijn verschillende voormalige stortplaatsen bekend. De grond ter plaatse van deze 
stortlocaties is licht tot sterk verontreinigd met verschillende parameters (PAK, zware metalen, minerale 
olie). Dijktraject 7 valt buiten de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Baarn. Hierdoor mag binnen 
dijktraject 7 alleen schone grond worden toegepast, ongeacht de kwaliteit van de ontvangende bodem.  
 
Slaagsedijk (24.4-27.3) 
De grond langs dit traject is naar verwachting schoon, met uitzondering van een verdachte locatie aan 
de Krachtwijkerweg 5-7 te Amersfoort. Het betreft een (voormalige) dieseltank, een HBO-tank en een 
elektrotechnisch installatiebedrijf. Voor deze verdachte locatie is geen bodemonderzoek beschikbaar, 
waardoor onbekend is of de genoemde activiteiten geleid hebben tot verontreiniging van de bodem ter 
plaatse van de ingrepen. Op de dijkverbeteringstrajecten langs de Slaagse dijk is voor zover bekend 
geen sprake van bodemverontreiniging. 
 
Grebbeliniedijk (27.3-32.9) 
De grond langs traject 9A is naar verwachting schoon, met uitzondering van een verdachte locatie aan 
de Krachtwijkerweg 5-7 te Amersfoort (code bodemloket: AF030700163). Het betreft een (voormalige) 
dieseltank, een HBO-tank en een elektrotechnisch installatiebedrijf. Voor deze verdachte locatie is geen 
bodemonderzoek beschikbaar, waardoor onbekend is of de genoemde activiteiten geleid hebben tot 
verontreiniging van de bodem ter plaatse van de ingrepen. 
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Ter plaatse van traject 9B bevindt zich een jachthaven, een werf en een scoutinggebouw aan de 
Schans te Amersfoort. Op basis van beschikbare bodemonderzoeken is de grond hier licht verontrei-
nigd. Op één locatie (Schans 20-22) is lokaal een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie en PAK 
aangetoond, maar deze sterk verontreinigde grond is reeds afgegraven. Op basis van de bodemkwali-
teitskaart is de grond binnen de bebouwde kom van Amersfoort naar verwachting licht verontreinigd.  
 
De grond ter plaatse van dijktraject 9C is op basis van de bodemkwaliteitskaart naar verwachting licht 
verontreinigd.  
 
Valleikanaal (km 31.8-32.8) 
Voor dijktraject 10 zijn geen bodemonderzoeken beschikbaar. Op basis van de bodemkwaliteitskaart is 
de grond binnen dit dijktraject naar verwachting licht verontreinigd.  
 
Hoge gronden (aansluiting Hoge gronden) 
Dijktraject de Hoge gronden ligt grotendeels binnen industriegebied ‘de Isselt’ in Amersfoort. Er hebben 
hier in het verleden diverse bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden (rioolwaterzuivering, afval-
verwerking, op- en overslag (gevaarlijke) stoffen, betonfabriek, etc.), waarvan een aantal nog steeds 
actief zijn. Ter plaatse van dit dijktraject zijn een groot aantal bodemonderzoeken beschikbaar. Op ba-
sis van de beschikbare bodemonderzoeken en de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Amersfoort is 
de grond ter plaatse van de Hoge gronden naar verwachting licht tot plaatselijk sterk verontreinigd, met 
voornamelijk minerale olie, vluchtige aromaten, PAK, zware metalen (zink, look, kwik, koper).  
 
water 
De gebieden langs de Eem en Zuidelijke Randmeren bestaan voornamelijk uit polders, waar het opper-
vlaktewaterpeil wordt beheerst. Afbeelding 6.5. geeft de streefpeilen voor de zomersituatie weer. In de 
winterperiode liggen de streefpeilen veelal enkel decimeters lager. In gebieden in beheer bij SBB volgt 
het oppervlaktewaterpeil een meer natuurlijk verloop. 
 
Het streefpeil in het Nuldernauw is NAP -0.30 m (winter) en NAP -0.5 m (zomer). Het Nijkerkernauw 
heeft een streefpeil van NAP -0.40 m (winter) en NAP - 0.20 m (zomer).  
 
afbeelding 6.5. Streefpeilen zomer  
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De hoge gebieden in het Eemland lozen via (gestuwde) beeksystemen onder vrij verval op de Eem. Het 
overtollige water uit de lage gronden in Eemland wordt uitgemalen op de Eem. De Eem loost haar wa-
ter onder vrij verval op het Eemmeer. De afwatering van de polders bij Arkemheen gaat rechtstreeks 
naar het Eemmeer. Het Eemmeer loost vervolgens haar water op het Gooimeer dat tenslotte het water 
kwijt kan in het IJmeer.  
 
De basis voor het grondwatersysteem is een afsluitende laag op circa 250 m diepte. Daarboven liggen 
drie watervoerende pakketten die onderling niet of slechts op een aantal plaatsen met elkaar in contact 
staan. Het regionale grondwatersysteem in het tweede en derde watervoerende pakket wordt gevoed 
door geïnfiltreerd regenwater van met name de ‘Utrechtse Heuvelrug’. Het grondwater stroomt in 
noordwestelijke richting en kwelt op vele plaatsen op. In het studiegebied komen gebieden voor waar 
lichte tot sterke kwel voorkomt.  
 
Regionaal stroomt het grondwater in het eerste watervoerend pakket vanaf de Utrechtse Heuvelrug en 
de Veluwe via de Eemvallei naar het noorden, richting Zuidelijk Flevoland (afbeelding 6.6). Lokaal 
stroomt grondwater vanuit het randmeer naar de poldergebieden met lage streefpeilen. Door het hoge-
re peil in de Eem dan in de omgeving, infiltreert water uit de Eem, en kwelt vervolgens in de onmiddel-
lijke omgeving weer op. In het studiegebied komen gebieden voor waar lichte tot sterke kwel optreedt.  
 
afbeelding 6.6. Stijghoogten eerste watervoerend pakket [TNO, DINO-loket] 

 
 
Tussen Nijkerk en Bunschoten worden hoge grondwaterstanden aangetroffen (afbeelding 6.7). 
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afbeelding 6.7. Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand [Witteveen+Bos, GGOR-analyse, 2008] 

 
 
De rivier de Eem wordt vanaf Amersfoort tot aan de monding in het Eemmeer als een KRW-
waterlichaam beschouwd. De Eem is aangewezen als ecologische verbindingszone en maakt daarmee 
deel uit van de EHS. De Eem is een niet kunstmatig waterlichaam van het type R7, langzaam stromen-
de rivier op zand/klei. 
 
De waterkwaliteit van de Eem is niet optimaal, er wordt veel fosfaat afgevoerd naar de Randmeren. De 
chemische waterkwaliteit van de Eem wordt grotendeels bepaald door de aanvoer vanuit het Valleika-
naal en door RWZI-effluent. Bij het terugdringen van de fosfaatconcentratie moet rekening worden ge-
houden met een nalevering uit de met fosfaat verzadigde bodems in de Gelderse Vallei.  
 
De Eem voldoet in 2005 voor verschillende KRW-variabelen niet aan het Goed Ecologisch Potentieel 
(GEP). De huidige waterkwaliteit ten opzichte van het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP) en het 
GEP is gepresenteerd in onderstaande tabel. 
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tabel 6.3. Waterkwaliteit van de Eem bij de Eemdijk ten opzichte van MEP en GEP  
(Bron: KRW- en inrichtingsbeelden voor Eem, Arkemheen en Eemland, Waterschap Vallei & Eem, 2008) 

 

 
Naast de in bovenstaande tabel gepresenteerde ecologische variabelen zijn ook toetsen uitgevoerd op 
de concentraties stikstof, koper en zink. De concentratie zink voldoet wel aan de GEP, die van stikstof 
en koper niet. 
 
Recentelijk is een stijgende lijn zichtbaar in de waterkwaliteit van de Eem. Het jaargemiddelde fosfaat-
gehalte in de monding van de Eem was van 1995 tot 2000 gemiddeld 0.48 mg fosfaat per liter, en was 
over de periode 2000 tot 2005 gemiddeld 0.47 mg/l. In 2004 werd de vernieuwde RWZI Amersfoort in 
gebruik genomen, dit resulteerde in een gemiddeld fosfaatgehalte in de Eem van 0.35 mg fosfaat per li-
ter (de MTR-norm is 0.15 mg/l). Over een jaar gezien is de gemiddelde bijdrage van de RWZI’s in het 
stroomgebied van de Eem en de landbouw gelijk. In de zomer is de fosfaatbijdrage van de RWZI’s het 
grootst, in de winter de bijdrage van de landbouw (af- en uitspoeling van agrarische gronden).  
 
In het studiegebied zijn wateren aanwezig met een HEN-status (Hoogste Ecologisch Niveau) of SED-
status (Specifieke Ecologische Doelstelling). In afbeelding 6.8 zijn deze wateren opgenomen. De af-
beelding behoort bij het reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost. 
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afbeelding 6.8. Reconstructieplan Gelderse Vallei/ Utrecht Oost, 2005, themakaart Water 

 
 
6.1.2. Ontwikkelingen 
Een belangrijke autonome ontwikkeling is de klink en oxidatie van de klei- en veengronden. Dit veroor-
zaakt bodemdaling. Voor de Eemmonding wordt een bodemdaling verwacht van 40-60 cm in 2050 
[Geofoon, 2009]. 
 
De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat het klimaat, en dus ook het klimaat in Nederland, 
de komende decennia aanzienlijk verandert. Die verandering zal zich uiten in nattere winters, drogere 
zomers en een stijgende zeespiegel. Tegelijkertijd daalt de Nederlandse bodem. We moeten er reke-
ning mee houden dat omstandigheden met extreem grote wateraanvoer én extreem kleine wateraan-
voer vaker zullen optreden. De grootste zorg is het overstromen of doorbreken van waterkeringen langs 
de kust, de Rijn en de Maas of in het IJsselmeergebied. Behalve de veiligheid, zijn ook de kwaliteit van 
het oppervlaktewater en onze drinkwatervoorziening in het geding. De Commissie Waterbeheer 21e 
eeuw geeft in haar advies ‘Waterbeleid in de 21e Eeuw’ (augustus 2000) het volgende beeld: “het wa-
tersysteem is nu en voor de toekomst niet op orde. Zonder verdere inspanning neemt onder invloed 
van klimaatverandering en bodemdaling de veiligheid af en de wateroverlast toe”. Het waterschap Val-
lei & Eem hanteert voor de verbetering van de dijken het zogenoemde ‘middenscenario’ 2050 van het 
KNMI. Dit scenario gaat uit van de groei van de zeespiegelstijging van 20 cm/eeuw naar 60 cm/eeuw. 
 
Waterschap Vallei & Eem wil de waterkwaliteit in het Nijkerkernauw, Eem- en Gooimeer (Zuidelijke 
Randmeren) verbeteren door onder andere maatregelen te treffen op de rioolwaterzuiveringen (RWZI -
s). Het effect van deze maatregelen op de fosfaatconcentratie in het Eemmeer zal direct meetbaar zijn. 
Omdat in de bodem nog een grote hoeveelheid fosfaten aanwezig is, zijn ook aanvullende maatregelen 
in het landbouwgebied nodig. Omdat de uitspoeling van fosfaten uit landbouwgrond nog jaren doorgaat 
zal het effect van deze aanvullende maatregelen pas tussen 2015 en 2027 zichtbaar zijn.  
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Op 17 maart 2005 is het reconstructieplan Gelderse Vallei/ Utrecht Oost in werking getreden. Dit is een 
plan om de ruimtelijke en milieuproblematiek in het gebied, grofweg begrensd door de Veluwe, de 
Randmeren, de A27, de Kromme Rijn en de Neder-Rijn, in de komende 12 jaar aan te pakken. Het re-
constructieplan moet de problemen die zich voordoen in het landelijk gebied (de 'gestapelde' problema-
tiek) in de concentratiegebieden integraal aanpakken en moet een goede ruimtelijke structuur bevorde-
ren, in het bijzonder met betrekking tot landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie, water, milieu en in-
frastructuur. Daarnaast moet de reconstructie het woon-, werk- en leefklimaat en de economische 
structuur verbeteren. De problematiek binnen de bebouwde kom van dorpen en steden in het gebied is 
geen onderdeel van dit plan. In het plan zijn de EHS en VHR-gebieden aangegeven, evenals de water-
lopen waar een ecologische verbindingszone wordt aangelegd. 
 
6.2. Ecologie 
 
6.2.1. Bestaande situatie 
 
Natura 2000-gebieden 
Langs het dijktraject bevinden zich drie Natura 2000-gebieden. Het betreft het binnendijks gelegen Vo-
gelrichtlijngebied ‘Arkemheen’ en de buitendijks gelegen gebieden ‘Veluwerandmeren’ (Vogel- en Habi-
tatrichtlijngebied) en ‘Eem- en Gooimeer zuidoever’ (Vogelrichtlijngebied. De ligging van de drie gebie-
den ten opzichte van het dijktraject is weergegeven in kaartbijlage 2 van het achtergrondrapport Ecolo-
gie. Onderstaand is een korte kenschets van de Natura 2000-gebieden weergegeven en zijn de be-
schermde natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangemeld onder de Vogel- en/of Habitatrichtlijn 
beschreven. 
 
Arkemheen 
Arkemheen is in 2000 aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn, omdat het 
gebied van internationaal belang is voor Kleine zwaan en Smient. In 2009 is het gebied in het kader 
van de Natuurbeschermingswet definitief aangewezen als Natura 2000 gebied.  
 
Het Natura 2000-gebied Arkemheen is 1.580 ha groot en bestaat uit twee lage, open polders, de Put-
terpolder en de Nijkerkerpolder. Het gebied ligt tussen de Randmeren Nuldernauw en Nijkerkernauw in 
het noorden, de snelweg A28 bij Nijkerk in het zuidoosten, de Bunschoterweg in het zuiden en de wa-
tergang de Laak in het westen. Het huidige Arkemheen is een bijzonder open gebied, met slechts hier 
en daar een boerderij of een woning. Verspreid langs de grenzen van de polder staan enkele bomen en 
lage wilgenbosjes. Het gebied bestaat uit grasland, doorsneden met oude kreken, sloten en vaarten. 
Ongeveer 275 ha is reservaat en in bezit van Staatsbosbeheer. Deze verpacht de grond aan boeren in 
de omgeving. De rest van Arkemheen is in bezit van particulieren, die het gebied weer verpachten aan 
melkveehouders. Het grootste deel van het grasland wordt extensief beheerd als hooiland of gebruikt 
voor beweiding. 
 
Bijna alle graslanden in het gebied zijn ofwel weidevogelreservaat of -beheergebied. Langs de Zeedijk 
in het noordelijk deel van Arkemheen komen enkele rietveldjes voor, afgewisseld met enkele bosjes en 
struwelen en enkele dotterbloemrijke percelen grasland, vooral in het westen van het gebied. Aan de 
buitenkant van de dijk van het Nuldernauw bij de Putterpolder ligt een deels ingedijkt ondiep stuk water, 
dat veel gebruikt wordt door steltlopers en eenden die in de Putterpolder broeden. Het gebied, Delta 
Schuitenbeek genoemd, is in 2002-2003 aangelegd als helofytenfilter tussen de monding van de Schui-
tenbeek en het Nuldernauw. Dit maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Het riet 
wil er echter niet goed aanslaan, zodat hier een aantal spaarzaam begroeide, slikkige eilandjes zijn 
ontstaan die vooral bij steltlopers erg in trek zijn [bewerkte tekst provincie Gelderland 2009]. 
 
Arkemheen kwalificeert zich voor twee niet-broedvogelsoorten (Kleine zwaan en Smient) en één vis-
soort (Bittervoorn). Voor een nadere uiteenzetting van de twee vogelrichtlijnsoorten en de habitatsoort 
wordt verwezen naar het achtergrondrapport Ecologie. 
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Veluwerandmeren 
Het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren wordt gevormd door vier ondiepe zoetwatermeren op de 
overgang van de Veluwe naar Flevoland. Het gaat van oost naar west om het Drontermeer, Veluwe-
meer, Wolderwijd en Nuldernauw. Na een periode met hevige eutrofiëringsproblemen heeft het gebied 
met betrekking tot het aquatische ecosysteem in de jaren 1990 een spectaculair herstel laten zien. Een 
belangrijke peiler hiervan vormen de uitgestrekte velden met kranswieren en fonteinkruiden, mede 
waardoor het gebied van grote internationale betekenis is voor watervogels. 
 
Veluwerandmeren kwalificeert zich voor twee habitattypen (Kranswierwateren en meren met Krabben-
scheer), drie soorten (Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad en Meervleermuis), twee broedvogel-
soorten (Roerdomp en Grote karekiet) en 14 niet-broed-vogelsoorten. In het achtergrondrapport Ecolo-
gie worden deze nader besproken. 
 
Eem en Gooimeer zuidoever 
Het Eemmeer en Gooimeer ontstonden als verzoete overblijfselen van de voormalige Zuiderzee toen 
Zuidelijk Flevoland werd drooggelegd (1968). Het Eemmeer ontvangt vooral water uit de Gelderse Val-
lei, via de Eem, een kleiner deel wordt aangevoerd vanuit het Veluwerandmeer (via de sluis). In verge-
lijking met de overige Randmeren komen er in het Eemmeer weinig waterplanten voor. Alleen in de 
baai ten zuiden van de Dode Hond worden structureel waterplanten aangetroffen. Het Eemmeer is 
sterk belast met nutriënten en daardoor voedselrijk. De nutriëntbelasting is sinds de jaren tachtig terug-
gedrongen. In beide meren is sprake van verbetering van de waterkwaliteit en toename van mosselen 
en waterplanten. Het Gooimeer zuidoever omvat ondiep water met waterplanten, een brede strook ver-
land oevergebied, dat geleidelijk overgaat in een brede zandstrook met een hoge wal, waarachter zich 
laag gelegen graslanden bevinden. Er heerst een zilt en brak milieu. Verder worden ondiepe wateren, 
oevers, rietlanden en enige vochtige graslanden aangetroffen.  
 
Eem en Gooimeer zuidoever kwalificeert zich voor de broedvogelsoort Visdief en elf niet-
broedvogelsoorten. In het achtergrondrapport Ecologie worden deze nader besproken. 
 
EHS 
 
provincie Gelderland 
Vrijwel het gehele in de provincie Gelderland gelegen dijktraject wordt omgeven door EHS-gebieden. 
Arkemheen vormt een belangrijk kerngebied van de EHS in Gelderland, waar weidevogels een belang-
rijk onderdeel van de natuurwaarden vormen. Buitendijks liggen de Randmeren die zijn aangemerkt als 
‘EHS-verweven’ en enkele kleine gebieden als ‘EHS-natuur’. Binnendijks liggen diverse natuurterreinen 
van Staatsbosbeheer die zijn aangemerkt als ‘EHS-natuur’ (langs Putterzeedijk), met tussenliggend 
verwevingsgebied. 
 
provincie Utrecht 
Het in Utrecht gelegen deel van de Oostdijk is buitendijks aangemerkt als EHS-bestaande natuur. De 
waterkering in Bunschoten ligt op enige afstand van de EHS. Slechts een klein deel (dp. 116-118,5) 
grenst aan de buitendijkse zijde aan EHS-natuur (randmeer). Het gehele buitendijks gelegen gebied 
langs de Westdijk is door de provincie Utrecht aangemerkt als EHS bestaande natuur en EHS nieuwe 
natuur. Het deel langs de Eem is door de provincie Utrecht aangemerkt als een ecologische verbin-
dingszone. Langs deze verbindingszone liggen zowel binnen- als buitendijks diverse gebieden waar 
nieuwe natuur is voorzien en welke door de provincie ook als zodanig zijn aangemerkt. Het betreft hier 
onder andere de oeverzone langs het Eemmeer en het natuurgebied Poldermaten. Het Nijkerkernauw 
en enkele kleine gebieden langs de Eem zijn aangemerkt als EHS-bestaande natuur. Betreffende na-
tuurgebieden langs de Eem zijn in beheer van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.  
In de Bekaaide Maat – aan de oostzijde van de Eemmonding ligt een zoekgebied voor de ecologische 
verbindingszone. Langs het laatste deel loopt de Grebbeliniedijk langs het Valleikanaal, dat een ecolo-
gische verbindingszone vormt. 
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afbeelding 6.5. Natuurgebieden  

 
 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
De ligging van de EHS gebieden ten opzichte van het dijktraject is weergegeven in kaartbijlage 6 van 
het achtergrondrapport Ecologie. 
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Natuurwaarden buiten de EHS 
De ligging van de natuurwaarden buiten de EHS ten opzichte van het dijktraject is weergegeven in 
kaartbijlage 7 van het achtergrondrapport Ecologie. 
 
provincie Gelderland 
Het gehele gebied ten oosten van de Wielse sluis is door de provincie aangemerkt als weidevogelge-
bied. Met name polder Arkemheen vormt een belangrijk gebied voor weidevogels en wintergasten. De 
dichtheden van kritische soorten zijn hier bijzonder hoog. Wezenlijke kenmerken en waarden van de 
EHS hebben hier dan ook vooral betrekking op weidevogels, rust en open ruimte. 
 
In Arkemheen zijn door de provincie Gelderland twee foerageergebieden aangewezen voor overwinte-
rende ganzen en smienten, waarvan een deel grenst aan de Putterzeedijk en Arkemheense zeedijk. De 
gebieden zijn vooral gekozen vanwege de hoge dichtheden aan foeragerende smienten op de gronden 
in de polder. Vooral langs de Zeedijk en de Wiel komen grote dichtheden smienten voor. In de Nijker-
kerpolder is daarom ten westen van de Wiel in 2005 een foerageergebied aangewezen met een totaal 
oppervlak van 283 hectare. Hiervan is 268 hectare geschikt als foerageergebied. In de Putterpolder is 
in 2006 nog eens in het totaal 252 hectare foerageergebied aangewezen. Hiervan is 240 hectare ge-
schikt als foerageergebied [provincie Gelderland, 2009]. 
 
provincie Utrecht  
Verspreidt langs het Utrechtse deel van het dijktraject liggen wintergastgebieden, botanisch/faunistisch 
waardevolle gebieden en goede tot zeer goede weidevogelgebieden. Het gebied ten westen van Bun-
schoten, ten noorden van de A1 is aangemerkt als wintergastengebied. Langs de Westdijk en Eem-
landse dijk liggen botanisch/faunistisch waardevolle gebieden. Verder zijn de Oosterpolder en delen 
van de Bikkerspolder en Polder Zeldert aangemerkt als goede tot zeer goede weidevogelgebieden. 
 
soorten 
Op basis van verspreidingsgegevens uit de beschikbare literatuurbronnen, een soortgericht onderzoek 
en diverse veldbezoeken in het voorjaar van 2010 zijn in het achtergrondrapport Ecologie de tabel 2 en 
3 soorten uit de Flora- en faunawet en de Rode Lijst soorten weergegeven, waarvan verwacht wordt 
dat deze in of in de nabijheid van het plangebied voor kunnen komen. Een uitgebreide beschrijving is te 
vinden in het achtergrondrapport Ecologie. 
 
flora 
Bekende verspreidingsgegevens van beschermde en bedreigde soorten flora zijn weergegeven in 
Kaartbijlage 8.1 en 8.2 van het achtergrondrapport Ecologie. Onderstaand wordt per dijktraject een kor-
te toelichting gegeven. 
 
Putterzeedijk 
In de omgeving van de Putterzeedijk zijn de volgende relevante beschermde soorten aangetroffen: Rie-
torchis en Moeraswespenorchis (beiden soorten van tabel 3; Strikt beschermd). Aan de Gelderse zijde 
worden in de omgeving van het plangebied, op basis van bekende verspreidingsgegevens en terrein-
kenmerken geen soorten van tabel 2/3 van de Flora- en faunawet verwacht. 
 
In enkele kilometerhokken worden (maximaal drie) soorten van de Rode Lijst vermeld. Het gaat in elk 
geval om Veldgerst, Kamgras en Goudhaver (allen Rode Lijst 4; gevoelig) waarvan bekend is dat ze op 
Putterzeedijk voorkomen. 
 
Arkemheense zeedijk 
Volgens Natuurloket zijn er in twee kilometerhokken waarbinnen de Arkemheense zeedijk gelegen is, 
soorten aangetroffen van tabel 2/3 van de Flora- en faunawet. In enkele kilometerhokken worden 
(maximaal drie) soorten van de Rode Lijst vermeld: Veldgerst, Kamgras (beide Rode Lijst 4; gevoelig) 
en Echte Heemst (Rode Lijst 3; kwetsbaar). 
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Oostdijk 
Volgens Natuurloket zijn in dit traject geen soorten aangetroffen van tabel 2/3 van de Flora- en fauna-
wet. Deze worden op basis van bekende verspreidingsgegevens en terreinkenmerken ook niet ver-
wacht. 
 
Bunschoten/ Spakenburg 
Dit korte traject loopt door en/of langs bebouwd gebied en het havengebied. Volgens Natuurloket zijn in 
dit traject geen soorten aangetroffen van tabel 2/3 van de Flora- en Faunawet. Tijdens veldonderzoek 
in 2010, uitgevoerd in het kader van voorliggend project, is een in recente jaren gevestigde groeiplaats 
van het middelhoog beschermde Tongvaren (tabel 2 Flora- en faunawet) aangetroffen op een kade-
muur in Spakenburg. Er zijn verder geen beschermde of Rode Lijstsoorten aangetroffen of te verwach-
ten. 
 
Westdijk 
Volgens Natuurloket zijn op dit traject geen soorten aangetroffen van tabel 2/3 van de Flora- en Fau-
nawet. Deze worden op basis van bekende verspreidingsgegevens en terreinkenmerken ook niet ver-
wacht. Natuurloket vermeldt tot maximaal drie soorten van de Rode Lijst: Veldgerst, Kamgras (beide 
Rode Lijst 4; Gevoelig) en Adderwortel. 
 
Eemdijk 
Volgens Natuurloket zijn in dit traject geen soorten aangetroffen van tabel 2/3 van de Flora- en Fauna-
wet. Deze worden op basis van bekende verspreidingsgegevens en terreinkenmerken ook niet ver-
wacht. Natuurloket vermeldt wel soorten van de Rode Lijst: Knolvossenstaart (Rode Lijst 2; Bedreigd), 
Veldgerst en Kamgras (beide Rode Lijst 4; Gevoelig). 
 
Eemlandsedijk en Slaagsedijk  
Volgens Natuurloket is in dit deeltraject een plantensoort bekend van tabel 2/3 van de Flora- en Fau-
nawet. Het betreft één niet nader genoemde soort. Op basis van de aangetroffen soortensamenstelling 
zijn op het dijktraject en directe omgeving geen strikter beschermde soorten te verwachten. 
 
Grebbeliniedijk 
Volgens Natuurloket zijn op dit traject geen soorten aangetroffen van tabel 2/3 van de Flora- en Fau-
nawet. Deze worden op basis van bekende verspreidingsgegevens en terreinkenmerken ook niet ver-
wacht. Wel zijn de gemetselde grondwerende kaden van de Eem en het Valleikanaal in de binnenstad 
van Amersfoort botanisch van groot belang. Er komen diverse middelhoog beschermde (tabel 2) plan-
tensoorten voor zoals Gele helmbloem, Klein glaskruid, Tongvaren en Steenbreekvaren. Daarnaast 
groeien er diverse muursoorten van de Rode Lijst. Precieze gegevens over de locaties zijn niet voor-
handen. De gemeente Amersfoort heeft gedetailleerde verspreidingsgegevens hiervan, deze zijn echter 
niet opgevraagd omdat deze vooralsnog niet relevant lijken. 
 
korstmossen 
Er zijn geen korstmossen opgenomen in de Flora- en faunawet. In het onderzoeksgebied zijn in totaal 
wel 33 soorten van de Rode Lijst aangetroffen. Verder zijn twee soorten aangetroffen die zeer zeld-
zaam zijn, maar desondanks niet zijn opgenomen op de Rode Lijst. In het achtergrondrapport Ecologie 
is een overzicht opgenomen met alle aangetroffen, vermeldenswaardige soorten. De verspreiding van 
Rode Lijstsoorten is daarnaast weergegeven in Kaartbijlage 9 van het achtergrondrapport Ecologie. 
 
Delen van het onderzoeksgebied op de Putterzeedijk, Arkemheense zeedijk en de Eemdijk hebben de 
hoogste waarde voor korstmossen met resp. 20, 12 en 7 soorten van de Rode Lijst. Ook de Westdijk 
heeft waarde voor korstmossen met 1 soort van de Rode Lijst. Overige trajecten hebben geen of een 
beperkte waarde voor korstmossen. 
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mossen 
Er zijn geen mossen opgenomen in de Flora- en faunawet. In het onderzoeksgebied zijn wel twee mos-
soorten van de Rode Lijst aangetroffen in of in de nabijheid van het onderzoeksgebied: Hunebedbis-
schopsmuts en Hunebedmuisjesmos (beide RL 3). Alleen Hunebedbisschopsmuts is aanwezig in het 
onderzoeksgebied (stenen aan de buitenzijde van het talud van de Putter Zeedijk). Naar verwachting is 
het onderzoeksgebied slechts van beperkt belang voor mossoorten van de Rode Lijst. De verspreiding 
van Rode Lijstsoorten is weergegeven in Kaartbijlage 10 van het achtergrondrapport Ecologie. 
 
zoogdieren 
Op basis van literatuurgegevens en veldonderzoek is vastgesteld dat in het plangebied de volgende re-
levante (tabel 2 en 3 Flora- en faunawet) soorten voorkomen: Waterspitsmuis en vleermuizen. Vanwe-
ge het ontbreken van bekende verspreidingsgegevens, geschikt leefgebied en/of sporen (bijvoorbeeld 
burchten, nesten, vraatsporen en uitwerpselen) zijn overige tabel 2 en 3 zoogdiersoorten niet in het on-
derzoeksgebied te verwachten. 
 
broedvogels 
De verspreiding van beschermde en bedreigde soorten is weergegeven in respectievelijk Kaartbijlage 
11.1 en 11.2 van het achtergrondrapport Ecologie. 
 
Op basis van verspreidingsgegevens en terreinkenmerken zijn binnen de invloedssfeer van de plannen 
enkele vogelsoorten bekend en te verwachten met een jaarrond beschermde verblijfplaats. Het betreft 
soorten zoals Kerkuil, Steenuil, Huismus, Boerenzwaluw en Buizerd. Alleen van Buizerd zijn vooralsnog 
verspreidingsgegevens voorhanden. Langs het dijktraject zijn diverse soorten van de Rode Lijst aan-
wezig, waaronder diverse weidevogels zoals Grutto, Tureluur en Slobeend.  
 
In bebouwing langs de dijk komen soorten als Boerenzwaluw en Huismus tot broeden, de opgaande 
beplanting dient als broedlocatie voor soorten als Kneu. De hoogste dichtheden Rode Lijstsoorten zijn 
te vinden in de natuurreservaten en gebieden met veel kritische weidevogels, zoals in Arkemheen. 
 
amfibieën 
In het onderzoeksgebied zijn waarnemingen bekend van een Rugstreeppad en van een Poelkikker 
(beide tabel 3-soorten Flora- en faunawet). Van de Rugstreeppad zijn recente waarnemingen bekend in 
Polder Zeldert, maar ook in de omgeving van de Arkervaart ten noorden van Nijkerk en ten zuiden van 
Eemdijk zijn waarnemingen bekend van Rugstreeppad. Naar verwachting vindt voortplanting van Rug-
streeppad plaats in ondiepe dijksloten (vooral aanwezig ter hoogte van de Slaagse dijk) en overwinte-
ring kan plaatsvinden in alle dijktrajecten tussen basaltkeien, keien en in muizenholletjes. Het voorko-
men van Poelkikker is tijdens aanvullend onderzoek voor het dijkverbeteringsplan aangetoond in het 
hele dijktraject. Op basis van bekende verspreidingsgegevens van RAVON, Natuurloket en 
www.waarneming.nl en aanwezige terreinkenmerken is het voorkomen van overige tabel 2 en 3 amfi-
bieënsoorten niet te verwachten. 
 
reptielen 
In het onderzoeksgebied komen de volgende reptielen voor: Hazelworm en Ringslang, beide tabel 3 
soorten) (strikt-beschermd). De Hazelworm is waargenomen in de omgeving van Amersfoort, met name 
aan de zuid- en westkant van Amersfoort. Ringslang komt eveneens voor in de omgeving van Amers-
foort. De meest nabijgelegen populaties zijn aanwezig aan de westzijde van de Eem bij Soest en Baarn 
en ten westen van Amersfoort.  
 
In het onderzoeksgebied zelf zijn geen locaties aanwezig met regelmatige waarnemingen van de soort. 
Verwacht wordt dat Ringslang alleen zwervend in het onderzoeksgebied te verwachten is vanuit popu-
laties in Amersfoort, Soest en Baarn. Overige reptielensoorten zijn niet in het onderzoeksgebied te ver-
wachten/ aangetroffen.  
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vissen 
In het onderzoeksgebied zijn verschillende beschermde vissoorten aangetroffen: Bittervoorn (tabel 3 
Flora- en faunawet en Rode Lijst 3), Kleine modderkruiper (tabel 2), Rivierdonderpad en Grote modder-
kruiper (tabel 3 en Rode Lijst 3). 
 
ongewervelden 
Op basis van bekende verspreidingsgegevens, terreinkenmerken en waarnemingen tijdens het veldon-
derzoek zijn geen voortplantende beschermde dagvlinders of libellen in het onderzoeksgebied aange-
troffen of te verwachten. Wel vormen ruig begroeide, weinig gemaaide delen van de Grebbeliniedijk 
leefgebied voor Rode Lijst-soort Groot Dikkopje. Ook komt mogelijk Rode Lijst-soort Sleedoornpage 
voor op de Grebbeliniedijk ter hoogte van het MOBcomplex. Het voorkomen van verschillende soorten 
libellen van de Rode Lijst is wel bekend in de omgeving van het onderzoeksgebied, waaronder Glas-
snijder en Vroege glazenmaker. Deze soorten zijn met name de verwachten langs de Grebbeliniedijk, 
vooral in de wateren rondom het MOB-complex. 
 
weekdieren 
In het onderzoeksgebied zijn geen recente waarnemingen gedaan van (strikt) beschermde slakken of 
andere weekdieren. Wel zijn oude waarnemingen bekend van Platte schijfhoorn (tabel 3, Habitatrichtlijn 
Bijlage IV en Rode Lijst 3) uit begin jaren ’80 in de nabijheid van het onderzoeksgebed (polders ten zui-
den en westen van Spakenburg-Bunschoten). Op basis van de habitateisen en algemene terreinken-
merken wordt de soort alleen lokaal verwacht in dijksloten langs Eemdijk, Eemlandse dijk, Slaagse dijk 
en Grebbeliniedijk. 
 
conclusie beschermde gebieden en soorten  
De Putterszeedijk loopt direct langs belangrijke vogelgebieden van de Veluwerandmeren en Arkem-
heen, beiden tegenwoordig beschermd als Natura 2000-gebieden onder de Vogelrichtlijn. De beide ge-
bieden zijn jaarrond van belang voor aanzienlijke aantallen broedende, foeragerende en winterende 
vogels. Het talud aan de waterzijde kenmerkt zich door rietruigte dat van belang is voor riet- en water-
vogels. Verder herbergen de goed ontwikkelde oevervegetaties verschillende soorten beschermde en 
bedreigde (macro)fauna. Bijzonder te noemen is ook de aanwezigheid van diverse (zeer) zeldzame 
korstmossen op de Putterszeeedijk. Op het buitendijkse talud van de dijk en in de oeverzone van het 
Nuldernauw zijn diverse beschermde en bedreigde soorten flora en fauna aanwezig. Lokaal is karakte-
ristieke dijkflora aanwezig. Binnendijks langs de Putterzeedijk liggen sloten. 
 
De Arkemheense zeedijk ligt langs weidevogelgebied Arkemheen, een Natura 2000-gebied dat zowel 
beschermt is onder de Vogel- als Habitatrichtlijn. Bekeken over de hele dijkring, heeft het achterland 
van dit dijktraject de hoogste diversiteit en dichtheid aan weidevogels. De activiteiten van weidevogels 
zijn tot op de dijk vooral opvallend voor het traject tussen dp. 89 en dp. 100, langs het natuurterrein van 
Staatsbosbeheer, met bloemrijke graslanden, ruige slootranden en veel drassige plaatsen. De waterzij-
de gaat in de oever over in een grillige waterrietzoom met een redelijke breedte. De oeverzone is vooral 
hier van belang voor broedende water- en rietvogels. Binnendijks langs de Arkemheense Zeedijk ligt 
een sloot. 
 
De Oostdijk grenst in het uiterste oosten aan Natura 2000-gebied Arkemheen. In het achterland moet 
rekening worden gehouden met nabij de dijk broedende weidevogels, die hier in veel lagere dichtheden 
dan in de voorbeschreven dijktrajecten voorkomen. De graslandpercelen zijn hier in intensief agrarisch 
gebruik en of liggen besloten tussen bebouwing en bosjes.  
 
De licht in breedte variërende rietzomen in de oever van het Nijkerkernauw-Eemmeer zijn daarentegen 
weer wel van belang voor redelijke dichtheden broedende riet- en watervogels. Verder ligt dit dijktraject 
langs een bosje met broedende struweelvogels. 
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De keringen in Bunschoten/Spakenburg grenzen aan de oostzijde aan buitendijks gelegen EHS-gebied. 
Dit in stedelijk milieu en in havengebied gelegen deel herbergt echter geen noemenswaardige natuur-
waarden.  
 
De Westdijk grenst aan de westzijde aan het Natura 2000-gebied Eem en Gooimeer zuidoever. Het 
gebied is gekwalificeerd vanwege de aanwezigheid van grote aantallen watervogels, waaronder visdief. 
Het gehele buitendijks gelegen gebied langs de Westdijk is EHS-gebied (o.a. de Poldermaten). Het 
binnendijks gelegen gebied is aangemerkt als botanisch/faunistisch waardevolgebied en wintergasten-
gebied. Vanaf de jachthaven van Bunschoten/Spakenburg zijn binnen- en buitendijks sloten aanwezig 
waar beschermde mogelijk de kleine modderkruiper, bittervoorn en grote modderkruiper). 
 
Een deel van de Eemdijk grenst aan Natura 2000-gebied Eem en Gooimeer zuidoever, welke vooral 
voor watervogels van belang is. Alleen de oeverzone langs het Eemmeer is aangemerkt als EHS-
gebied. Voorts grenst de hele dijktraject aan wintergastgebied. De Eem vormt een ecologische verbin-
dingszone en een deel van het binnendijks gelegen gebied is aangemerkt nieuwe natuur voorzien. 
 
Langs de Slaagse Dijk in Polder de Slaag van Vereniging Natuurmonumenten, liggen extensief be-
heerde graslanden die onregelmatig met sloten zijn verkaveld. Vooral in de diepte van de percelen 
broeden tientallen paren weidevogels. Binnen 150 meter van de dijk zijn de dichtheden weidevogels 
echter laag, gezien de sterk verruigde graslanden die hier liggen.  
 
Het gebied is als geheel wel een belangrijk weidevogelgebied, met tamelijk hoge dichtheden broedvo-
gels die zich vooral centraal in de polder bevinden. Ook rietvogels zijn in de rietzomen, ruigten en wil-
genbosjes goed vertegenwoordigd. De kolk is van betekenis als pleister- en slaapplaats voor diverse 
soorten watervogels. Langs de Slaagse dijk is zowel een binnendijks als buitendijks deel aangemerkt 
als EHS. De Eem zelf is aangemerkt als ecologische verbindingszone en binnendijks is nieuwe natuur 
voorzien.  
 
De Grebbeliniedijk en oeverzone van De Eem langs Landgoed Coelhorst is van betekenis voor een re-
latief hoge diversiteit en broeddichtheden, bos-, struweel- en rietvogels. Het afwisselend kleinschalige 
landschap van rietlandjes, bosschages, extensief beheerd grasland en aansluitend landgoedbos is 
plaatselijk vooral geschikt voor algemene beschermde zoogdieren. De Coelhorsterlaan vormt een vlieg-
route voor watervleermuizen. Vanaf Gemaal Malesluis tot in het Maatweggebied in Amersfoort kent de 
Grebbeliniedijk een gevarieerde vegetatie met bijzondere elementen in de vorm van knotwilgen, alleen 
of in rijen staande oude eiken, lindes, iepen en populieren. De Grebbeliniedijk van het Maatweggebied 
is van betekenis voor een redelijk divers bestand bos-, struweel- en rietvogels. In de binnendijks gele-
gen sloten komen verschillende beschermde (vis)soorten voor.  
 
Langs het Valleikanaal in Amersfoort is sprake van een homogene (oever)begroeiing, met veel liesgras 
en plaatselijk riet. Het parklandschap heeft een hoog gazon- en plantsoengehalte. Het natuurlijke flora-
beeld langs het kanaal is vertroebelt vanwege ingezaaide planten. De avifauna bestaat hier uit stadse 
(water)vogels. Langs de oever van het Valleikanaal zijn op verschillende plekken natuurvriendelijke oe-
vers aangelegd. Het Valleikanaal is aangemerkt als ecologische verbindingszone.  
 
6.2.2. Ontwikkelingen 
 
nieuwe natuur 
De dijkverbetering biedt ook kansen voor de natuur. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de 
natuurontwikkelingsgebieden, voor zover deze grenzen aan de dijken.  
 
Delen van de Eem en haar uiterwaarden zijn aangewezen als regionale ecologische verbindingszone 
(lengterichting) voor migratie van het Valleikanaal tot in het Eemmeer. Ook de Grebbeliniedijk is hier-
voor aangewezen [provincie Utrecht, 2002].  
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Het streefbeeld hierbij wordt gevormd door de eenheid die de Eem en haar uiterwaarden vormen: moe-
rassen, schraallanden en vochtige ruigte met op de drogere delen bloemrijk grasland. Voor het verwe-
zenlijken van de verbindingsfunctie zijn 33 hectare uiterwaarden en de Eem aangewezen als nieuwe 
natuur of als ‘zoekgebied ecologische verbindingszone’ [provincie Utrecht, 2002].  
 
De provincie Utrecht heeft inrichtingsbeelden opgesteld. Met name in het buitendijks gebied blijken 
goede kansen om nieuwe natuur te realiseren. Het waterschap Vallei & Eem heeft onderzocht of er in 
deze buitendijkse gebieden bruikbare klei zit, zodat “werk met werk” gemaakt kan worden. Uit het on-
derzoek naar de hergebruiksmogelijkheden van de af te graven klei voor de verbeteringsmaatregelen 
aan de dijk is gebleken dat slechts een deel van de klei als erosiebestendige klei (categorie 1) kan wor-
den toegepast als afdeklaag. Een ander deel van de klei heeft een te hoge gehalte organische stof en 
zal alleen in de kern van de dijk, of ten behoeve van in te graven kleilaag buitendijks (aanberming), 
kunnen worden toegepast. Daarbij dient met enige klink (circa 5 %) rekening te worden gehouden. Het 
aangetroffen zand is in het algemeen matig fijn en zilthoudend. Het kan niet voor filterdoeleinden wor-
den toegepast, maar wel in een ophoging in de kern van de dijk of in een binnendijkse aanberming, 
mits afgedekt met minimaal 95 cm bovengrond. Gezien de globaliteit van het onderzoek zijn exacte lo-
caties, verspreiding (in oppervlak en in diepte) en hoeveelheden nu nog niet worden bepaald.  
 
Daarnaast ligt er een optimalisatieopdracht voor de migratie dwars op de Eem (provincie Utrecht): 
- lokale migratie: tussen water- en oeverzone van amfibische soorten; 
- migratie over grotere afstanden voor onder andere ree en das.  
Voorts heeft de provincie Utrecht 212 ha grenzend aan dijkring 45 begrensd als nieuwe natuur. Het 
gaat daarbij voornamelijk om de ontwikkeling van rietland en ruigte, nat schraalgrasland, bloemrijk 
grasland en kemphaan grasland. Voor de Coelhorst wordt een mix voorzien van open water, vochtig 
schraalgrasland, droog grasland (voedselarm) en struweel en bos [provincie Utrecht, 2002]. 
 
De randmeeroevers vormen een belangrijke schakel in de ‘natte as’, de verbinding tussen de Friese  
meren en de Biesbosch. Onder andere de otter is een belangrijke doelsoort voor deze natte as. Voor 
de versterking van de natte as zijn een aantal natuurontwikkelingsprojecten begrensd. Zo is in de bui-
tendijkse gebieden Westdijk en Bekaaide maat 36 ha. aangewezen als ‘nieuwe natuur’. Hierbij wordt 
gestreefd naar rietland en ruigte, nat schraalgrasland en bloemrijk grasland. Het aangrenzende Gelder-
se deel is begrensd als Ecologische verbindingszone, waarbij gestreefd wordt naar de ontwikkeling van 
rietmoerassen met overjarig riet [provincie Gelderland, 2006]. Het gaat daarbij zowel om het vormen 
van een aaneengesloten rietzone, als om zogeheten stapstenen (volgens model rietzanger); kleine riet 
moerassen van wisselende afmeting. Deze stapstenen zouden op kleine eilanden voor de kust kunnen 
komen liggen [www.gelderland.nl].  
 
Binnendijks wordt in de polder Arkemheem gezocht naar verdere uitbreiding voor de weidevogelgras-
landen: hiervoor is 316 ha begrensd en geldt voor een onbekend aantal ha een zoekfunctie.  
 
Ten oosten van Nijkerk wordt de ontwikkeling van een robuuste verbindingszone tussen de bossen van 
Flevoland (Horsterwold) en de Veluwe voorzien. Deze verbinding loopt via landgoed Oldenaller en zal 
vermoedelijk de Putterzeedijk (oostelijk einde dijkring 45) kruisen. 
 
De plannen voor de Veluwerandmeren tot circa 2010 zijn beschreven in het Inrichtingsplan Velu-
werandmeren (2001), resultaat van het project Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR). De Velu-
werandmeren vormen een schakel in de ecologische verbinding tussen noordwest Overijssel en het 
stroomgebied van de Kromme rijn en de Vecht. Voor het gedeelte van de meren van het plangebied 
bestaan geen relevante plannen, buiten de hierboven beschreven aanleg van eilanden en creëren van 
een robuuste verbinding met Flevoland. De gemeente Amersfoort werkt in het kader van de Visie 
Groenblauwe Structuur uit 2004 mee aan het ontwikkelen van ecologische verbindingszones als on-
derdeel van de ecologische hoofdstructuur en aan de ontwikkeling van nieuwe natuur.  
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Het gaat om het Valleikanaal in Amersfoort dat wordt ingericht als een ecologische verbindingszone 
tussen de Gelderse Vallei en de Eem en Randmeren en de gebieden langs de Eem die in de Visie 
Groenblauwe Structuur zijn bestempeld als belangrijke weidevogelgebieden. Ook Coelhorst is als na-
tuurontwikkelingsgebied begrensd. 
 
afbeelding 6.6. Bestaande en geplande natuurgebieden Eemland 

 
natuurgebieden (bestaand+nieuw) ecologische verbindingen 
4. Bekaaide Maat 
5. Westdijk 
8. Eemdijk (ook de Zwarte Noord genoemd) 
10. Eembrugge 
11. Zuidereind 
12. Polder Zeldert 
13. Liniedijk 
14. Coelhorst 

IV. Eembrugge-A1-Zuidereind 
VI. Coelhorst-Amersfoort-Schothorst 

 
6.3. Landschap en cultuurhistorie 
 
6.3.1. Bestaande situatie 
In het studiegebied is een driedeling in karakteristieke landschapstypen te herkennen: veenontginnin-
genlandschap, overgangslandschap en rivierlandschap.  
 
rivierlandschap 
De Eem is als rivier uniek in Nederland. Het is de enige rivier die in Nederland ontspringt en uitmondt. 
De Eem heeft in grote lijnen nog zijn oorspronkelijke verloop, wel met enkele bochtafsnijdingen. Bij 
sommige van deze bochtafsnijdingen zijn er eilandjes ontstaan. De rivierbedding is vastgelegd.  
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Langs de Eem is nooit een oeverwal ontstaan. Er zijn wel kleinschalige, hoger liggende dekzandrug-
gen. De uiterwaarden zijn aan de oostkant meestal smal. Ten noorden van het dorpje Eemdijk worden 
ze breder.  
 
De Eem vormt in het Eemland een belangrijk structurerend element. Het vormt een noord-zuidas door 
het gebied en een verbinding met Amersfoort. Het zeer gevarieerde, kronkelige verloop van de Eem en 
de aanwezige bebouwing en bedrijvigheid vormen een groot contrast met de open polders eromheen.  
 
De Eem in Amersfoort splitst zich in het Vallei Kanaal en de Eem richting het centrum. De Eem in 
Amersfoort vormt de scheiding tussen het industrieterrein Isselt aan de zuidzijde en het open landschap 
aan de noordzijde. Parallel aan de Eem ligt de Grebbeliniedijk welke loopt tot de Schans. Het industrie-
terrein Isselt heeft een directe verbinding met de Eem door middel van een haven en kades. Het indu-
strieterrein heeft een rommelig uitstraling richting de Eem door de vele achterkanten van bedrijven met 
hun opslagplaatsen.  
 
veenontginningenlandschap 
Een belangrijke drager van de landschappelijke kwaliteit in het studiegebied is het veenontginningen-
landschap. Kenmerkend voor het veenontginningenlandschap aan weerszijden van de Eem is de stro-
kenverkaveling met de lange rechte kavels, gescheiden door sloten. Dwars op de sloten zijn noord-zuid 
lopende weteringen.  
 
Opvallend aan het buitendijkse landschap is de grote openheid. In dit buitendijkse gebied zijn vele her-
inneringen aan de ‘slapende dynamiek’ van de voormalige Zuiderzee.  
 
Langs de dijken verwijzen een aantal waaien op de voormalige dijkdoorbraken. De bebouwing is 
schaars en op terpen geplaatst. Opgaande beplanting is nagenoeg niet aanwezig. In de lage en zeer 
vlakke polders vormen de kades verder het enige reliëf. De openheid staat in groot contrast tot het 
aangrenzende, gesloten stuwwallandschap en de stedelijke bebouwing van Amersfoort en Baarn. Ook 
de bebouwing van Spakenburg/Bunschoten-Spakenburg is opvallend in de open ruimte. De grote 
openheid en de vlakte maken het gebied zeer gevoelig voor nieuwe toevoegingen, zowel in het gebied 
als aan de randen. 
 
overgangslandschap 
Op de overgang tussen het veenontginningenlandschap en het hoger gelegen, dichte stuwwallenland-
schap liggen overgangslandschappen. Deze zijn gekenmerkt door en kleinschalige opbouw en een af-
wisseling van verspreid bebouwing, houtsingels, knotwilgen, knotelzen en bosjes. Het ontstaan van de-
ze gebieden is verschillend. Het zijn grotendeels voormalige es- en brinkdorplandschappen op de flank 
van de Utrechtse Heuvelrug. Deze zijn door de druk van de steden getransformeerd in min of meer 
stedelijke overgangsgebieden. Het gebied bij Coelhorst en Hogeland is een voorbeeld hiervan.  
 
dijken 
De Putterzeedijk, Arkemheense zeedijk, Oostdijk en Westdijk zijn in de middeleeuwen aangelegd om 
het achterliggende land te beschermen tegen het water van de Zuiderzee. Deze dijken hebben, behal-
ve hun waterkerende functie, ook grote waarde als cultuurhistorische elementen.  
 
De Eemdijk (ook Veen- en Veldendijk), Eemlandse dijk, Slaagsedijk en Grebbeliniedijk liggen langs de 
oostkant van de Eem. Deze dijken werden in de middeleeuwen aangelegd om het land ten oosten van 
de Eem te beschermen tegen wateroverlast vanuit de rivier. 
 
Grebbelinie 
De dijken van Amersfoort tot aan Spakenburg maken deel uit van de Grebbelinie. De Grebbelinie is een 
verdedigingslinie uit de tweede helft van de 18e eeuw. De Grebbelinie is een doorlopende lijnstructuur 
tussen Rheden bij de Nederrijn en Spakenburg bij de Eemmeer.  
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Het is gericht op verspreide verdediging, waarbij men gebruik heeft gemaakt van de aanwezige gradi-
entverschillen. De uitsluitend aarden verdedigingslinie is nog vrijwel compleet aanwezig, maar niet 
overal duidelijk herkenbaar. De linie is de enige waar langs in de Tweede Wereldoorlog is gevochten.  
 
Voornamelijk langs het noordelijke gedeelte van de dijk, langs de Grebbeliniedijk, zijn nog duidelijk her-
kenbare elementen aanwezig. Tussen dp. 307,5 tot 313,5 ligt binnendijks het Werk aan de Glashut, 
een oud militair verdedigingswerk van de Grebbelinie. Verder is het aarden werk bij Krachtwijk nog 
aanwezig. De Krachtwijk ligt in het open landschap en is toegankelijk, de Schans is particulier eigen-
dom en niet toegankelijk. Verder zijn er een aantal betonkazematten. Deze zijn geplaatst vlak voor de 
tweede Wereldoorlog en nog zichtbaar aanwezig. Langs dit gedeelte is het contrast tussen de voor- en 
achterzijde van de linie ook nog herkenbaar. De oostzijde, de aanvalzijde met inundatiegebieden, is 
voornamelijk kaal, terwijl de westzijde, de verdedigingszijde, bebost is. In dit gebied liggen ook de 
voormalige dwarskaden, de Vuydijk en de Koelhorsterkade. Deze keerkaden liggen dwars op de linie-
dijk tussen de inundatiekommen. 
 
De Grebbelinie is niet alleen een lijnstructuur. Het is een samenhangend stelsel van liniedijk, dwarska-
den, inundatiegebieden, aarde en betonnen verdedigingswerken en waterlopen met stuwen en sluizen. 
De afleesbaarheid van de samenhang van de linie als totaliteit is van groot belang. Het verdedigings-
werk Werk aan de Glashut uit 1799 gelegen langs de Eem in Amersfoort is een bastion van de Grebbe-
linie. Het werk aan de Glashut moest een zwakke plek in de linie verdedigen. Men kon er namelijk van-
uit het oosten de dijk oplopen om met een pontveer de Eem over te steken. Aan de overkant passeer-
den de reizigers 'de Glashut', waar tot 1952 een glasblazerij gehuisvest was. Tijdens de mobilisatie in 
1939 werd de Grebbelinie, toen Valleilinie genoemd, uitgebreid. Daarvan is onder andere nog een ka-
zemat te zien, met resten van de originele camouflageverf. In 1951 is de Grebbelinie opgeheven. De 
veelal aarden werken en de dijk kregen een nieuwe functie als ecologische structuur. De Grebbelinie 
heeft als megastructuur grote cultuurhistorische waarde. De belangrijkste dragers van deze linie zijn: 
- continuïteit in noord-zuid richting; 
- contrast tussen de oostkant (aanval) en de westkant (verdediging); 
- behoud van de verschillende onderdelen en afleesbaarheid van hun onderlinge samenhang; 
- openheid van de inundatiekommen.  
 
Nationaal Landschap 
Het studiegebied ligt in zijn geheel in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. De kernkwalitei-
ten van dit gebied zijn het zeer open landschap, de slagenverkaveling en het veenweidekarakter. De 
openheid is het resultaat van de eeuwenlange strijd tegen het zeewater. Het overstromingsgebied van 
de voormalige Zuiderzee liep van de Utrechtse Heuvelrug tot voorbij Harderwijk. Een serie waaien 
langs de Eem getuigt van de vele dijkdoorbraken in het verleden. Om aan de invloed van de zee te ont-
komen, vestigden de mensen zich op hogere plekken in het gebied. Zo is bijvoorbeeld het vestingstadje 
Bunschoten-Spakenburg ontstaan. Vanaf omstreeks 1250 tot ver in de zeventiende eeuw is het gebied 
stapsgewijs bedijkt en ontgonnen in lange stroken. Dit heeft in Eemland een strak kavelpatroon opgele-
verd dat nog steeds herkenbaar is. Dat geldt zeker ook voor de polder Arkemheen waar nog nooit een 
ruilverkaveling is uitgevoerd. De oorspronkelijke verkavelingsstructuur is hier helemaal intact gebleven. 
 
historisch-geografische waarden 
Met uitzondering van het gedeelte Amersfoort-A1 en het gedeelte in Bunschoten-Spakenburg worden 
alle te versterken dijken zeer hoog tot hoog gewaardeerd volgens de relevante Cultuurhistorische 
Waardenkaarten. De strokenverkaveling in de Oosterpolder (1300-1500), Polder Maten (1300-1500) en 
de Bikkerspolder (1000-1300, alleen oostelijk van de weg Eemdijk) wordt zeer hoog gewaardeerd. Het 
Gelderse deel van de polders wordt historisch landschappelijk hoog gewaardeerd. De onregelmatige 
blokverkaveling in Hoogland (400-1000, vanaf Werk bij Krachtwijk tot aan Amersfoort) heeft een hoge 
waardering gekregen. Bij Eembrugge ligt het kasteelterrein van het voormalige kasteel Ter Eem (1300-
1400). Dit terrein is van waarde. De strokenverkaveling in de Zuid Eemland en de Slaag zijn ook van 
waarde. 
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historische bouwkunde en monumenten 
Er zijn enkele monumenten aanwezig op een afstand van meer dan 200 m van de dijk. Deze zijn be-
schreven in het achtergrondrapport. Verder loopt het dijktracé door de kern van Spakenburg, welke 
binnenkort wordt aangewezen als beschermd stadsgezicht (bron: dhr. Reijnen, gemeente Bunschoten). 
De historisch ruimtelijke structuur van de havens van Spakenburg geldt als een karakteristiek voorbeeld 
van een voormalig vissersdorp gelegen aan de voormalige Zuiderzee. De gebouwen - woonhuizen en 
bedrijven - voortkomend uit de visserijcultuur en de herkenbaarheid van de havens maken de kern van 
Spakenburg van belang wegens cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectuurhistorische 
waarden. 
 
6.3.2. Ontwikkelingen 
Via de Groenblauwe visie uit 2004 werkt de gemeente Amersfoort aan het herkenbaar houden van cul-
tuurhistorische elementen zoals landgoederen en linten, de Grebbelinie en de restanten van de oude 
Eemloop. Het project Grebbelinie draait in het bijzonder om de Grebbelinie, de verdedigingslinie uit de 
achttiende eeuw, op verschillende plekken weer zichtbaar te maken.  
 
6.4. Archeologie 
 
6.4.1. Bestaande situatie 
Voor de bestaande situatie wordt ingegaan op de bewoningsgeschiedenis en landschappelijke ontwik-
keling, de archeologische monumenten kaart en de indicatieve kaart archeologische waarden en op de 
specifieke archeologische verwachting die hieruit volgt voor elk dijkvak. 
 
bewoningsgeschiedenis en landschappelijke ontwikkeling 
 
prehistorie 
Met het aanbreken van een gematigder klimaat na de laatste ijstijd zullen groepen jagers/verzamelaars 
het gebied bezocht hebben. De streek bestond toen uit een landschap met verscheidene watersyste-
men. In de loop van de tijd begon het gebied steeds natter te worden en vond er op grote schaal veen-
groei plaats. Grote delen van het veengebied waren in de prehistorie minder geschikt voor bewoning. 
Een uitzondering hierop vormden de hoger gelegen zandruggen en stroomgordels met relatief droge 
bodemcondities waarop basiskampen gevestigd konden worden. Voor tijdelijke kampementen was het 
natte veengebied, voor zover toegankelijk, wel bruikbaar. Hier werd gejaagd, verzameld of het vee naar 
toe geleid. 
 
Romeinse Tijd 
In deze periode zullen er zeker mensen in het gebied hebben geleefd, maar vermoedelijk niet op grote 
schaal. Er zijn tot dusver weinig archeologische sporen uit deze periode in het gebied aangetroffen. Het 
Eemland was in die tijd al lang een uitgestrekt veenlandschap waar de woon- en leefcondities niet op-
timaal waren. Het gebied lag ten noorden van de Limes, de Rijn vormde deze noordgrens van het Ro-
meinse Rijk. Dit betekent niet dat er geen Romeinse activiteiten in het gebied plaatsvonden. De bewo-
ners van de gebieden boven de Rijn hadden wel uitwisselingsnetwerken met betrekking tot handel, 
diensten en kennis met de gebieden beneden de Rijn. 
 
Middeleeuwen 
Tot in de Vroege Middeleeuwen is het gehele gebied van het Almere en Eemland nog steeds een uit-
gestrekt veenlandschap met een veelheid aan meren. Een oorkonde uit de Karolingische Tijd maakt 
melding van de schenking van Bokhorst aan het klooster van Werden in het huidige Duitsland. Bok-
horst ligt ergens in het dekzandgebied bij Diermen ten noordoosten van Nijkerk. In 855 wordt vermoe-
delijk de nederzetting Ark aan het klooster geschonken [Visser 1992]. Deze nederzetting is in de 14e 
eeuw weggeslagen door de zee en moet ergens nabij de huidige Arkemheense zeedijk ter hoogte van 
kilometrering 6.1 van het onderzochte dijktraject hebben gelegen.  
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Rond deze nederzettingen moet het gebied al deels ontgonnen zijn voor bewoning en de landbouw. 
Het is niet duidelijk of deze eventuele lokale ontginningen zijn uitgebreid en gecontinueerd tot aan de 
bekende grootschalige ontginningen in de Late Middeleeuwen. 
 
Met het ontstaan van de Zuiderzee aan het eind van de 12e eeuw verbeterde de ontwatering van het 
gebied en werd het landschap droger. Vanaf deze periode vingen ook de grootschalige ontginningen 
van het veengebied aan. Zo werd bijvoorbeeld vanuit Eembrugge, een natuurlijke verhoging in het 
landschap waar een algemene oversteekplaats over de Eem was, het achterliggende land richting het 
oosten ontgonnen. De nederzettingen en boerderijen werden bij aanvang van de grootschalige ontgin-
ningen aanvankelijk langs de oevers van de Eem gebouwd en lagen meestal direct op het veen. Bun-
schoten-Spakenburg was het belangrijkste ontginningsblok in de omgeving [Vervloet 2007]. Ten be-
hoeve van de ontginning van het veengebied werden eerst dwars op een belangrijke waterloop even-
wijdige sloten gegraven waardoor het veen kon ontwateren. Nadat de natuurlijke bovengroei was ver-
wijderd, kon het land in gebruik worden genomen voor de akkerbouw. De sloten en voortgaande ont-
ginningen werden in de loop der tijd naar achter toe doorgetrokken totdat men stuitte op ontginnings-
blokken van andere ontginners of natuurlijke dan wel opgelegde grenzen. Op deze wijze ontstond de 
strookverkaveling en het zogenaamde slagenlandschap. De sloten groef men in principe dwars op 
hoogtelijnen van het veenkussen om een maximale ontwatering via natuurlijk verval te bewerkstelligen. 
Om tegen het overstromen van het zure veenwater uit het nog onontgonnen veengebied beschermd te 
zijn, werden de achterzijden van de ontginningen vaak beschermd door een kade. Deze kade behield 
zijn natuurlijke eigenschappen en kreeg geen verdere agrarische bestemming dan bron van geriefhout. 
Doordat deze terreinen niet onderhevig waren aan inklinking en oxidatie van het veen staken deze fe-
nomenen na verloop van tijd boven de rest van het gebied uit. Het ontgonnen land verzakte, waardoor 
de akkerbouwlanden vernatte en mede daardoor eigenlijk alleen nog maar geschikt waren voor gras-
land. Er werden terpen opgeworpen of de boerderijen werden veelal langs de dijken gebouwd, daar 
waar het droog was. Hierdoor ontstonden de voor het gebied karakteristieke lintdorpen. Vanaf de 13e 
eeuw werd het gebied in toenemende mate geconfronteerd met overstromingen vanuit de Zuiderzee. In 
reactie hierop werden vanaf het begin van de 14e eeuw dijken aangelegd, mogelijk lokaal zelfs al eer-
der. 
 
Nieuwe Tijd 
In deze tijd is nagenoeg het gehele oorspronkelijke veengebied ontgonnen en inmiddels ook al ingrij-
pend gedaald onder invloed van inklinking en oxidatie. In de 17e en 18e eeuw werden zelfs al veel 
woonplaatsen in het polderland verlaten. Voor geschikte bewoningslocaties zocht men vooral de droge-
re en hogere gronden op. De bewoning kan daar sterk geconcentreerd zijn, zoals in het stadje Bun-
schoten. Er is in die tijd sprake van een nagenoeg onbewoond, laaggelegen nat weidegebied dat wel 
de ‘Leege Landen´ werd genoemd [Blijdenstein, 2005].  
 
Vanaf 1744 maakt de oostelijke Eemdijk deel uit van de Grebbelinie. Ten oosten van de Eem-
dijk/Grebbelinie kon het laaggelegen weidegebied onder water worden gezet. De linie was bedoeld als 
voorverdediging van de Hollandse Waterlinie, met als doel de oprukkende vijandelijke legers te doen 
stoppen of ten minste te vertragen totdat de inundatiegebieden langs de Hollandse Waterlinie onder 
water waren gezet. Deze verdedigingslinie heeft dienst gedaan tot en met de Tweede Wereldoorlog. De 
directe dreiging van de Zuiderzee is met het gereedkomen van de Afsluitdijk in 1932 weggenomen. 
Vanaf die tijd wordt de waterhuishouding in het poldergebied met moderne bemaling onder controle 
gehouden. De geplande dijkverbeteringwerkzaamheden moeten het polderland ook voor de toekomst 
veiligstellen. 
 
Archeologische Monumenten Kaart 
In het centrale systeem Archis2 van de RCE staan alle reeds bekende archeologische waarnemingen 
aangegeven. De Archeologische Monumentenkaart (AMK) is een digitaal bestand van alle bekende 
behoudeniswaardige archeologische terreinen in Nederland, dat door de RCE in samenwerking met de 
desbetreffende provincie is opgesteld.  
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Op de kaart staan de terreinen met hun archeologische status aangegeven. De kaart baseert zich gro-
tendeels op gegevens uit Archis2. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst aan een 
aantal door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaamheid en contextwaarde). Bij de inventarisa-
tie van archeologische waarnemingen en AMK-terreinen in Archis is langs het dijktraject een zone van 
100 meter vanaf de dijkkruin aangehouden. De eventuele bodemverstorende graafwerkzaamheden 
langs de dijken vallen binnen deze aangehouden bandbreedte. Waarnemingen en AMK-terreinen die 
binnen deze zone vallen, zijn hieronder schematisch weergegeven. 
 
tabel 6.4. Archeologische waarnemingen en monumenten 
archeologische waarnemingen archeologische monumenten 
dijktraject wnr. omschrijving AMKnr status omschrijving 
Putterzeedijk n.v.t.  n.v.t.   

Arkemheense zeedijk 
 
 

105688 
105664 
105667 

onbekend 
onbekend 
onbekend 

15626 
2268 

zeer hoog 
van waarde 

huisterp Late Middeleeuwen 
boerderijterp Nieuwe Tijd 

Oostdijk n.v.t.  n.v.t.   

Spakenburg 58055 16e eeuwse materiaal 12306 hoog dorpskern van Spakenburg 
Westdijk n.v.t.  n.v.t.   

Eemdijk 419125 
105397 
43201+ 

44629 

haardsteen (13-17e) 
onbekend 
grondsporen gerelateerd 
aan het kasteel Ter Eem 

250 zeer hoog 
beschermd 

locatie kasteel Ter Eem 

Eemlandsedijk n.v.t.  2294 hoog mogelijke locatie kasteel 
Grimmestein 

Slaagsedijk n.v.t.  n.v.t.   

Grebbeliniedijk 43371 aardewerk datering on-
bekend 

n.v.t.   

Wnr = Waarnemingnummer in Archis. AMKnr = AMK-nummer in Archis. 
n.v.t. = er bevinden zich geen waarnemingen of monumenten binnen 50 m vanaf de dijkkruin. 
 
IKAW 
De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden geeft aan of een gebied een (zeer) lage, middelhoge 
of hoge trefkans heeft op het aantreffen van archeologische waarden (zie ook afbeelding 6.7.). De kaart 
is gebaseerd op de relatie tussen de bodemkaart en de aanwezigheid van archeologische vindplaat-
sen. Een punt van aandacht daarbij is dat de IKAW grotendeels is gebaseerd op kaarten met een 
schaal van 1:50.000. Op lokaal niveau is de kaart daarom minder betrouwbaar. De kilometrering in het 
onderstaande moet dan ook niet gezien worden als puntvaste waarden maar als benaderingen. Daarbij 
komt dat de IKAW voornamelijk is gebaseerd op nederzettingen en niet op bijvoorbeeld grafvelden of 
offerplaatsen. Een lage verwachting op het aantreffen van archeologische waarden wil niet zeggen dat 
er geen archeologische sporen of resten kunnen zijn. De kans daarop wordt echter kleiner geacht. 
Raadpleging van de IKAW gecombineerd met de AMK toont aan dat archeologische monumenten ook 
in gebieden liggen met een lage verwachting. De IKAW-status voor het hele dijktraject zijn in tabel 3.13 
schematisch weergegeven. 
 
tabel 6.5. IKAW-status dijktrajecten 
dijktraject kilometrering IKAW trefkans 
Putterzeedijk (0-4.7 km) 0-0.7 

0.7-2.0 
2.0-3.2 
3.2-4.7 

hoog 
middelhoog 
laag 
middelhoog 
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dijktraject kilometrering IKAW trefkans 
Arkemheense zeedijk (4.7-9.9 km) 4.7-7.5 

7.5-9.7 
9.7-9.9 

middelhoog 
laag 
middelhoog 

Oostdijk (9.9-12.4 km) 9.9-12.4 laag 

Westdijk (12.4-14.7 km) 12.4-13.0 
13.0-14.7 

middelhoog 
laag 

Eemdijk (14.7-21.3 km) 14.7-18.5 
18.5-19.5 
19.5-20.5 
20.5-21.3 

laag 
middelhoog 
laag 
middelhoog 

Eemlandsedijk (21.3-24.4 km) 21.3-21.5 
21.5-22.0 
22.0-23.6 
23.6-24.4 

middelhoog 
laag 
middelhoog 
laag 

Slaagsedijk (24.4-27.3 km) 24.4-24.7 
24.7-26.0 
26.0-26.7 
26.7-27.3 

laag 
middelhoog 
laag 
middelhoog 

Grebbeliniedijk (27.3-32.9 km) 27.3-28.3 
28.3-28.7 
28.7-29.3 
29.3-30.1 
30.1-32.0 
32.0-32.9 

middelhoog 
laag 
hoog 
laag 
geen waarde/bebouwing 
laag 

Aansluiting Hoge gronden onbepaald geen waarde/bebouwing 
 
Van het totale dijktraject in dit onderzoek ligt 16.8 km in een zone met een lage trefkans, 12.9 km in een 
middelhoge trefkans, 1.3 km in een hoge trefkans en 1.9 km + hoge gronden hebben geen waardetoe-
kenning gekregen vanwege de ligging binnen de bebouwde kom op de zone langs de zuidelijke over 
van de Eem ter hoogte van bedrijventerrein De Isselt die een middelhoge verwachtingswaarde heeft. 
 
Het stadje Spakenburg (rond 12.4 km op het traject) is niet gewaardeerd op de IKAW, maar ligt op de 
uitlopers van een natuurlijke verhoging in het land die een middelhoge trefkans heeft. Dit moet dan ook 
vrijwel zeker gelden in de bebouwde kom van Spakenburg en dus voor de aanwezige dijken. Bijna het 
gehele dijktraject aan de oostzijde van Bunschoten-Spakenburg ligt in een zone met een middelhoge 
trefkans. Uitzondering hierop is het veengebied direct grenzend aan de bebouwde kom, het gebied 
rond de overslaggronden en een deel van de Putterzeedijk. Ten oosten van de A28 ligt een gebied met 
een hoge trefkans. Ten westen van Bunschoten-Spakenburg tot aan het dorp Eemdijk ligt het dijktraject 
binnen een zone met lage trefkans. Vanaf het dorp Eemdijk tot in de stad Amersfoort wisselt de tref-
kans langs het dijktraject van laag tot en met middelhoog met slechts één zone met een hoge trefkans.  
 
De IKAW vermeldt verder dat het water(-bodem) van de zuidelijke Randmeren een hoge trefkans op 
archeologische waarden heeft. Uitzondering hierop is de overbrugging van de N301 boven Nijkerk die 
al voor de nodige bodemverstoring heeft gezorgd en een deel van het water buiten de Putterzeedijk dat 
een lage trefkans heeft. 
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afbeelding 6.7. IKAW en AMK  

 
 
gespecificeerde archeologische verwachting 
Langs het gehele traject kunnen sporen van menselijk aanwezigheid in de ondergrond worden aange-
troffen. In het bijzonder langs de Eem waar de eerste ontginners van het gebied zich vermoedelijk zul-
len hebben gevestigd. Sindsdien heeft er altijd bewoning en menselijk activiteit plaatsgevonden langs 
de rivier, voormalige kust en dijken. Binnen de aan het plangebied grenzende AMK-terreinen liggen met 
zekerheid archeologische waarden. 
 
Langs het totale plangebied bestaat - vooral buitendijks - de kans op de aanwezigheid van scheeps-
wrakken in de ondergrond. De IKAW merkt het water van de Zuidelijke Randmeren bijna volledig aan 
als hoge trefkans op archeologische waarden waarmee niet alleen watergerelateerde waarden als 
scheepswrakken worden bedoeld, maar ook sporen van bijvoorbeeld bewoningslagen die door de wa-
terwerking zijn blootgelegd. In en langs de waterloop van de Eem kunnen natuurlijk ook scheepswrak-
ken evenals overbruggingen, oude sluizen en dergelijke worden aangetroffen naast andere archeologi-
sche waarden die door het stromende water zijn aangesneden en bloot zijn komen te liggen.  
 
Putterzeedijk  
Op grond van de verwachtingskaarten geldt voor circa driekwart van dit traject een middelhoge tot hoge 
trefkans (3,5 km). Alleen voor het middendeel van 2,0-3,2 km (1,2 km) geldt volgens de IKAW een lage 
verwachting. Binnendijks op de akkers langs de Putterzeedijk zijn volgens Archis op meerdere locaties 
archeologische waarnemingen gedaan. Het betreffen vondsten uit de Steentijden, de Middeleeuwen en 
de Nieuwe Tijd. De tussenliggende periodes zijn (nog) niet vertegenwoordigd. De vondsten uit de 
Steentijd en dan vooral het Mesolithicum (Midden Steentijd) betreffen vuurstenen artefacten of -
fragmenten daarvan. Deze voorwerpen komen door het ploegen van het land aan het oppervlak van de 
akkers te liggen en worden daar dan aangetroffen.  
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Dit vuursteen is afkomstig van de top van het pleistocene zandpakket dat onder het veen ligt. Op de 
akkers zijn ook middeleeuwse resten aangetroffen in de vorm van (mogelijke) huisplaatsen met aarde-
werk, houtresten, bot en natuursteen. Deze waarnemingen worden vooral op en nabij de iets hoger ge-
legen zandrug in het landschap rond de kruising Arlersteeg en de A28 gedaan. Deze zandrug loopt 
door tot aan de Putterzeedijk zodat daar de kans op het aantreffen van gelijksoortige waarnemingen 
groot is. De archeologische verwachting voor de gehele Putterzeedijk is middelhoog.  
 
Arkemheense zeedijk  
Ter hoogte van kilometrering 5,8 ligt een AMK-terrein van zeer hoge archeologische waarde (mon.nr 
15626) nabij het dijklichaam. Het betreft een huisterp uit de Late Middeleeuwen. Ter hoogte van kilome-
trering 6,0-6,1 ligt eveneens een huisterp uit de Late Middeleeuwen aan de dijk waarop thans nog be-
woning staat. Overigens wordt op deze locatie ook ergens de door de zee weggeslagen nederzetting 
Ark vermoedt. Nabij de Arkemheense zeedijk, aan weerszijden van de Arkervaart die Nijkerk met de 
Randmeren verbindt, liggen meerdere AMK-terreinen en zijn diverse archeologische waarnemingen 
gedaan. Dit zijn waarnemingen uit alle periodes vanaf de Steentijden tot aan de Nieuwe Tijd met uit-
zondering van waarnemingen daterend uit de Bronstijd. De archeologische waarnemingen zijn huis-
plaatsen, huisterpen en nederzettingsterreinen, maar ook losse vondsten van aardewerk, (vuur)steen 
en houtskool. Veelal zijn deze waarnemingen middels oppervlaktekartering en booronderzoek gecon-
stateerd. Omdat deze waarnemingen en terreinen met dit soort sporen in de directe nabijheid van het 
plangebied zijn aangetroffen, kunnen deze sporen ook verwacht worden tijdens de grondwerkzaamhe-
den aan de dijk. Hierdoor is de archeologische verwachting vanaf de Berencamperweg / N301 tot rond 
kilometrering 7,6 hoog. Vanaf 7,6 tot aan 9,7 ligt de dijk binnen een zone met een lage trefkans en ont-
breken nabijgelegen AMK-terreinen. Daardoor is de archeologische verwachting voor dit deel laag. 
Voor het laatste stukje tussen 9.7 en 9.9 geldt een middelhoge verwachting. 
 
Oostdijk  
De Oostdijk ligt volgens de IKAW voor het leeuwendeel in een zone met een lage kans op het aantref-
fen van archeologische waarden. De (buitendijkse) waterkant en bodem heeft echter wel een hoge tref-
kans. In de directe nabijheid van het plangebied liggen geen waarnemingen, de dichtstbijzijnde melding 
ligt op circa 400 m landinwaarts vanaf deze dijk. Dit zijn fragmenten van een kogelpot uit de Late Mid-
deleeuwen. Verderop zijn waarnemingen van vuursteenfragmenten gedaan waarvan een datering ont-
breekt in Archis, maar waarvan mag worden aangenomen dat ze in de Steentijd gedateerd kunnen 
worden. Deze waarnemingen zijn gedaan op of nabij de dekzandruggen in de ondergrond van het ge-
bied ten oosten van Spakenburg. De gehele Oostdijk tot aan de stadskern van Spakenburg heeft een 
lage archeologische verwachting met uitzondering van de buitendijkse waterkant waarvoor een hoge 
verwachting geldt. 
 
Spakenburg  
Een groot gedeelte van de stadskern van Spakenburg is een monument van hoge archeologische 
waarde (monumentennummer 12306). De bebouwde kom is op de IKAW niet gewaardeerd, maar de 
rondom liggende gebieden hebben een middelhoge trefkans die ook zal gelden voor Spakenburg. Bin-
nen dit deel van het dijktraject kan de (water-)bodem veel restanten en sporen bevatten van de (vroe-
gere) zeevaart en bewoning van Spakenburg. De combinatie van een middelhoge trefkans volgens de 
IKAW en de bekende zeevaart- en bewoningsgeschiedenis van het stadje Spakenburg maakt dat de 
archeologische verwachting binnen de bebouwde kom, maar vooral binnen de stadskern van Spaken-
burg, opgewaardeerd dient te worden naar hoog. 
 
Westdijk  
Langs de Westdijk zijn binnendijks op de akkers en in de slootkanten vuurstenen artefacten aangetrof-
fen die gedateerd worden in de Midden Steentijd en Nieuwe Steentijd. Deze zouden afkomstig zijn uit 
de top van een dekzandrug die daar op een diepte variërend van 30 tot 210 cm beneden maaiveld kan 
worden aangetroffen. Dit zandlichaam is overdekt door veengroei, maar is in het verleden aangesne-
den tijdens de aanleg en onderhoud van de sloten.  



Witteveen+Bos 
LEU36-3 Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER fase 2 definitief 02 d.d. 7 april 2011 120

Hoewel de IKAW uitgaat van een lage trefkans in het gebied rond de Westdijk, wijzen de waarnemin-
gen en AMK-terreinen ter plaatse op de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische sporen in deze 
zone. Daardoor is de kans groot op het aantreffen van archeologische waarden. De archeologische 
verwachting is op basis van de AMK-terreinen tot kilometrering 13,5 middelhoog. De rest van het dijk-
vak heeft een lage verwachting. 
 
Eemdijk  
De Eemdijk ligt volgens de IKAW voor het merendeel in een zone met een lage trefkans. Echter ten 
zuidwesten van Eemdijk en rond de bochtafsnijding van de Eem bij Eembrugge liggen zones met een 
middelhoge verwachting. Het is ook in deze zones dat vondstmeldingen zijn gedaan van laat-
middeleeuws aardewerk tijdens graafwerkzaamheden. Langs de Eemdijk kunnen archeologische be-
woningssporen worden aangetroffen van (geïsoleerde) nederzettingen gerelateerd aan de ontginners 
van het achterliggende gebied. In het water van het Eemmeer nabij de dijk is in het verleden een 
haardsteen uit de Late Middeleeuwen of begin Nieuwe Tijd aangetroffen (wnr: 419125). De precieze 
herkomst of vindwijze is niet bekend in Archis. Het lijkt echter om een losse vondst te gaan. Ter hoogte 
van kilometrering 21,15 ligt een AMK-terrein van zeer hoge waarde en beschermde status (mon.nr 250) 
waar het aantreffen van archeologische sporen (vrijwel) vast staat. De verwachting voor het aantreffen 
van archeologische waarden in directe omgeving van het AMK-terrein, kilometrering 20,5-21,3 is daar-
om hoog. Voor het gebied rond kilometrering 18,5-19,5 is de archeologische verwachting ook hoog. De 
archeologische verwachting voor de rest van de Eemdijk is laag. 
 
Eemlandsedijk  
Ter hoogte van kilometrering 21,3-21,45 ligt een AMK-terrein (mon.nr 250) met een zeer hoge waarde 
en beschermde status. Het betreft het terrein van het Kasteel ter Eem. De archeologische verwachting 
voor het gebied rondom dit voormalige kasteelterrein tot aan de Haarsche Wetering is hoog. Hier zullen 
vrijwel zeker sporen van bewoning en menselijke activiteit aangetroffen kunnen worden, al dan niet in 
relatiestaande met het voormalige kasteel of de van oudsher gebruikte oversteeklocatie over de Eem. 
Ter hoogte van 22,5 ligt eveneens een AMK-terrein van hoge archeologische waarde (monumenten-
nummer 2294). Het betreft het versterkte huis Grimmestein uit de Late Middeleeuwen. De archeologi-
sche verwachting voor de AMK-terreinen en omgeving is hoog. De zone tussen kilometrering 22,05-
23,55 heeft een hoge archeologische verwachting. De rest van het dijkvak heeft een lage verwachting.  
 
Slaagsedijk  
Ter hoogte van de Grote Melm, een eiland in de kunstmatige bochtafsnijding, is de archeologische 
verwachting op basis van het bureauonderzoek verhoogd. Dit komt omdat hier in het verleden veel 
menselijke activiteit moet zijn geweest rond deze algemeen gebruikte oversteekplaats over de rivier de 
Eem. De trefkans volgens de IKAW voor dit dijkvak tussen 24,85-26,0 is echter middelhoog. Het laatste 
deel van dit dijkvak maakt deel uit van een kazemat. Ter hoogte van dit verdedigingswerk ligt buiten-
dijks een archeologisch monument van hoge waarde (monumentennummer 12291). Het betreft een 
omgrachte boerderij/versterkt huis uit de Late Middeleeuwen. Mogelijk bevinden zich nabij de dijk ar-
cheologische waarden die hieraan gerelateerd zijn. De zone tussen 26,55 en de kazemat op het einde 
van dit dijkvak heeft een hoge archeologische verwachting mede op basis van de AMK en IKAW. De 
rest van de dijk heeft een lage verwachting. 
 
Grebbeliniedijk  
Aan het begin van dit dijkvak ligt ter hoogte van kilometrering 27,3 een beschermd archeologisch mo-
nument van zeer hoge waarde (monumentennummer 90). Het betreft eveneens een versterkt huis uit 
de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd. Mogelijk bevinden zich nabij de dijk archeologische waar-
den die hieraan gerelateerd zijn. Het dijkvak vanaf de kazemat tot aan kilometrering 28,3 heeft op basis 
van de aanwezigheid van het monument een hoge archeologische verwachting ondanks de middelho-
ge trefkans volgens de IKAW. Rond kilometrering 28,7-29,3 ligt een zone met een hoge archeologische 
verwachting. Dit is gebaseerd op de IKAW. Het aantal waarnemingen in de directe omgeving van het 
dijklichaam is echter gering.  
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Nabij de bebouwde kom van Amersfoort is aardewerk uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aange-
troffen, tevens is er vuursteen nabij dit deel aangetroffen. Het laatste deel in Amersfoort heeft deson-
danks een lage verwachting op basis van de IKAW en de reeds toegebrachte verstoringen bij bouw-
werkzaamheden binnen de bebouwde kom. De archeologische verwachting voor het dijkvak Grebbeli-
niedijk is afwisselend laag tot hoog.  
 
Aansluiting hoge gronden  
Dit gedeelte van het plangebied ligt binnen de ongewaardeerde bebouwde kom van Amersfoort. De 
voorgenomen aanpassingen binnen dit deel zijn niet direct bedreigend voor de eventuele archeologi-
sche waarden aangezien het ophogingen of het plaatsen van coupures betreft en geen diepgaande 
ontgravingen. De gespecificeerde archeologische verwachting in relatie met de voorgenomen werk-
zaamheden is voor dit deelgebied laag. 
 
conclusie 
Van de dijken in dijkring 45 ligt circa 14 km in een zone met een middelhoge of hoge archeologische 
verwachting. Vrijwel de gehele waterbodem van de zuidelijke Randmeren heeft een hoge trefkans op 
archeologische waarden. Er dient opgemerkt te worden dat een lage archeologische verwachting niet 
betekent dat er geen archeologische waarden zullen worden aangetroffen. Dit wordt bevestigd door 
een aantal AMK-terreinen die in zones liggen die gewaardeerd zijn met een lage trefkans.  
 
6.4.2. Ontwikkelingen 
Voor het thema archeologie zijn geen ontwikkelingen te verwachten.  
 
6.5. Wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
 
6.5.1. Bestaande situatie 
 
woonfuncties 
Het plangebied doorkruist drie woonkernen, namelijk Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk en Amersfoort 
(zie ook afbeelding 6.8). In Eemdijk en Bunschoten-Spakenburg wordt het gebied binnen de invloeds-
feer van de dijk bewoond. Als de dijk aan het grondgebied van een huis grenst, dan wordt de dijk over 
het algemeen verhuurd aan het betreffende woonhuis. De bewoners zullen in dat geval het gazon op 
de dijk onderhouden. Aan het gebruik van de dijk zijn beperkingen gesteld, zoals een verbod op het 
plaatsen van tuinhuizen en vlaggenmasten. 
 
In de huidige (en toekomstige) situatie bestaat er vanaf de (fictieve8) binnenteen van de dijk een zone 
van 3 meter waarin sowieso niet gebouwd mag worden (keur). Buiten de invloedslijn9 van de dijk is be-
bouwing altijd mogelijk. In de tussenzone mag in bepaalde gevallen gebouwd worden, maar moet bij 
het waterschap een vergunning worden aangevraagd. De ondergrondse delen van het bouwwerk die-
nen grond- en waterkerend te worden uitgevoerd, of er moet een dam gebouwd worden. In het verle-
den zijn de regelingen niet even zorgvuldig uitgevoerd, waardoor sommige huizen volgens de huidige 
inzichten te dicht op de dijk staan, met name in Eemdijk. 
 

                                                                                       
8  In Eemdijk is het aanwezige dijkprofiel aan het binnentalud breder dan theoretisch noodzakelijk is. Er wordt daarom uitgegaan van 

een fictieve binnenteen, die dichter bij de kruin ligt.  
9  Begrenzing van de strook grond aan weerszijden van de waterkering, welke technisch/fysisch beschouwt de stabiliteit van de wa-

terkering mede waarborgt onder maatgevende omstandigheden. 
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afbeelding 6.8. Nieuwe plannen voor wonen en werken in het studiegebied 

 
 
In onderstaande tabel zijn de globale beschrijvingen voor de dijktrajecten voor het aspect wonen weer-
gegeven. Hier is ingegaan op de bebouwingsdichtheid en de functie van de dijk voor de bewoners. 
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tabel 6.6. Inventarisatietabel aanwezigheid woonfuncties 
traject kenmerken bebouwingsdichtheid en functie dijk 
Putterzeedijk  één (bedrijfs)woning binnendijks onderaan de dijk; 

de weg onderlangs de dijk belangrijkste toegangsweg voor de woning. 
Arkemheense zeedijk  enkele (bedrijfs-)woningen onderlangs de dijk (dp. 55, dp. 62), buurtschap Nekkeveld (dp. 93-

95); 
buurtschap Nekkeveld alleen bereikbaar via de (smalle) weg Nekkeveld. 

Oostdijk  geen bebouwing. 
Bunschoten-Spakenburg  in Bunschoten-Spakenburg concentratie van woonbebouwing; 

plan Oostmaat (dp. 117-121, zie hieronder). 
Westdijk  centrum woonkern Bunschoten-Spakenburg (dp. 124-128). 
Eemdijk  
 

verspreide woonbebouwing met tuin aan dijk:  
bij Eemdijk concentratie van woonbebouwing (dp. 170-179); 
aan binnendijkse zijde dichte woonbebouwing (dp. 188-193); 
aan Zuidereind verspreid enkele boerderijen, wat verder weg van dijk (195-211);  
dijk is veelal gepacht aan bewoners Eemdijk en wordt gebruikt als terras en grasveld. 

Eemlandsedijk  tiental woningen aan Zuidereind; 
woonwagenterrein bij dp. 211. 

Slaagsedijk  
 

buitendijks 2 boerderijen; 
boerderijen binnendijks op grote afstand van de dijk (Krachtwijk; bij 269).  

Grebbeliniedijk  
 

verspreide bebouwing binnendijks, vaak wat verder weg (305-329); 
woonboten bij nieuwbouwlocatie ziekenhuis (292); 

Valleikanaal  bebouwingsconcentratie in Amersfoort, op enige afstand. 
aansluiting hoge gronden woonwijk Kruiskamp-Koppel vrij dicht langs de oostkant van de Eem, aan westkant Eem ook 

enige woonblokken nabij centrum 
 
werkfuncties 
Percelen op en langs de dijk, die aangepast agrarisch worden onderhouden, worden nu nog verpacht. 
Hierbij is het uitgangspunt momenteel dat jaarcontracten worden afgesloten. Alleen voor percelen die 
groter zijn dan 1 hectare moeten op grond van de Pachtwet zesjarige pachtcontracten worden afgeslo-
ten. Hieronder zijn voor het aspect werken de bedrijven opgesomd die langs het tracé liggen, zoals 
(jacht-) havens en agrarische bedrijven.  
 
tabel 6.7. Inventarisatietabel werkfuncties 
traject kenmerken werkfuncties functie dijk 
Putterzeedijk  Onderaan dijk één boerderij. 

Dijk is grotendeels in eigendom waterschap, dijk wordt 
verpacht. 

agrarisch 

Arkemheense zeedijk  Recreatiegebied Nieuw Huckestein (camping, jachtha-
ven, ligweiden, strand) nabij dp. 49-62. 
Onder aan de dijk enkele boerderijen (dp. 55, dp. 62). 
Dijk is grotendeels eigendom waterschap, wordt ver-
pacht. 

oprit bij Nieuw Hulckestein, agrarisch 

Oostdijk  Vuilstort (106). 
Zuiveringsinstallatie (110). 
Dijk deels eigendom waterschap, deels verpacht. 

agrarisch, weg, boulevard 

Bunschoten-Spakenburg  Nieuwe Haven (119). 
Restaurantjes met terrassen langs tracé (Hoekstraat, 
Oude Schans). 
 
 
 

stedelijk 
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traject kenmerken werkfuncties functie dijk 
Westdijk  Oude Haven (123-124). 

Nautisch Centrum Spakenburg buitendijks (bij dp. 134). 
Bungalowpark Wijdland buitendijks (bij dp. 132-135). 
Bungalowpark Eemmeer binnendijks (bij dp. 131-133). 

verbindingsweg, opritten 

Eemdijk  
 

Agrarische percelen binnendijks en buitendijks gebou-
wen (182-183). 
Binnendijks boerderijen (195-211). 

agrarisch en tuin 

Eemlandsedijk  Aan de binnendijkse zijde is industrie gelegen (214-
216). 
Jachthaven Eembrugge (221). 
Verspreid gelegen boerderijen (225). 
Verspreid gelegen boerderijen 234-244. 

agrarisch, weg deel van traject op dijk (dp. 227-
230) 

Slaagsedijk  
 

Buitendijkse boerderijen. 
Boerderijen wat verder weg van de dijk (269). 

natuur, deels agrarisch 

Grebbeliniedijk  
 

Jachthavens (Elzenaar, Eemkruisers, De Stuw). 
Woonboten (306-307). 

agrarisch, stedelijk 

Valleikanaal  Geen. stedelijk, uitloopgebied 
Aansluiting hoge gronden Bedrijventerreinen Isselt aan westkant Eem, vanaf 

centrum Amersfoort richting Baarn. 
stedelijk, kade 

 
recreatiefuncties 
In deze paragraaf volgt een korte karakteristiek van het studiegebied vanuit het aspect recreatie. Het 
verbeteren van de recreatieve belevingsmogelijkheden van de dijken langs de Randmeren en de rivier 
de Eem staat centraal in de beleidsvoornemens van verschillende overheidsorganisaties. In het studie-
gebied zijn verschillende recreatieve routes aanwezig, zie ook afbeelding 6.9. 
 
tabel 6.8. Inventarisatietabel recreatieve functies 
traject kenmerken voor recreatie functie dijk 
Putterzeedijk  Solitair fietspad op zeedijk van 1.80 m breed. fietspad, vissen 
Arkemheense zeedijk  Smal solitair fietspad op Zeedijk van 1.50 meter breed. 

Recreatieterrein/haven aan buitendijkse zijde (Nieuw Hulc-
kestein). Dit 12,5 hectare grote waterrecreatiegebied heeft 
verschillende faciliteiten waaronder stranden en ligweiden, 
kiosk en parkeergelegenheid aan de westzijde van de 
Arkervaart, alsmede een jachthaven (Zuid-wal) en verblijfs-
recreatie, aan de oostzijde van de Arkervaart. Aan de 
oostzijde van het recreatiegebied is een aanlegsteiger 
(Vedderkade) voor de beroepsvaart en de pleziervaart. 

fietspad en onderdeel langeafstandswan-
deling Zuiderzeepad, vissen 

Oostdijk  Solitair fietspad op de dijk. fietspad en onderdeel langeafstandswan-
deling Zuiderzeepad, vissen 

Bunschoten-Spakenburg  Toeristisch gebied. 
Clubhuis scoutinggroep ‘De Eempad’ Kerkemaat 11 (bui-
tendijks). 
Watersportvereniging Eendracht, Kerkemaat 12 (buiten-
dijks) 

onderdeel toeristische stedelijk netwerk 

Westdijk  Fietsers en wandelaars maken gebruik van lokale weg op 
dijk. Hier wordt door autoverkeer erg hard gereden en is 
onveilig voor recreatief verkeer. Nabij de Palendijk ligt een 
fietspad op de dijk tussen circa 13.1-13.4 op enige afstand 
ligt binnendijks een bungalowpark en buitendijks een ha-
ven. 

fietspad en weg, onderdeel langeafstands-
wandeling Zuiderzeepad 
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traject kenmerken voor recreatie functie dijk 
Eemdijk  
 

14.7 tot 15.1: Nieuw fietspad op dijk in aanleg door 
gemeente Bunschoten. 
15.1 tot 21.3: Wandelpad (graspad) op dijk, fietsers 
maken gebruik van lokale weg onder aan dijk. 
20.0: er is een rietboerderij (pleisterplaats). 

fietspad en wandelpad, onderdeel langeaf-
standswandeling Zuiderzeepad 

Eemlandsedijk  21.3 tot 22.4: Geen wandel/fietspad op dijk. 
22.4 tot 24.4: Wandelaars en fietsers maken gebruik 
van weg onder langs dijk (Zuidereind). 
Ter hoogte van 23,0 en 24,2 loopt over de zomerkade 
een klompenpad, tussen 24,2 en 24,4 loopt deze over 
de weg. 

geen recreatiefunctie op de dijk, wel naast 

Slaagsedijk  
 

Geen mogelijkheden voor wandelen en fietsen. geen recreatiefunctie 

Grebbeliniedijk  
 

Geen mogelijkheden voor wandelen of fietsen. 
Slechte toegankelijkheid voor vissen. 
- Jachthavens Elzenaar en Eemkruizers (308-315) 

met roeivereniging Hemus (De Schans 20). 
- Jachthaven de Stuw (316-317) met kanovereni-

ging Keistad (De stuw 1), zeeverkenners Karel 
Doormangroep (De Stuw 3). 

- de Glashut (de Schans, is particulier eigendom en 
niet toegankelijk).  

geen recreatiefunctie 

Valleikanaal  Voetpad langs het kanaal. wandelpad 
Aansluiting hoge gronden Nabij centrum Amersfoort, aan beide kanten boulevard 

langs Eem. 
boulevard 
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afbeelding 6.9. Recreatieve functies en routes 
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6.5.2. Ontwikkelingen 
In de gemeente Nijkerk is door Recreatie Gemeenschap Veluwe (RGV) besloten om recreatiegebied 
Nieuw Hulckestein een kwaliteitsimpuls te geven. De huidige camping wordt opgeheven en RGV wil 
daarvoor in de plaats recreatiewoningen realiseren aan de oostkant van de Arkervaart, de jachthaven 
verplaatsen naar de westkant en deze uit te breiden en het dagrecreatiegebied te vernieuwen. 
 
In Bunschoten-Spakenburg zijn meerdere projecten in de planstudiefase die binnen de invloedsfeer van 
de dijk vallen of dichtbij liggen: 
- Oostmaat: de locatie Oostmaat (hoek tussen Kerkemaat en Oostmaat) wordt bestemd voor circa 

150 woningen met daaronder een parkeergarage. Verder wordt in het kader van de Ontwikkelings-
visie Kuststrook-Oost een jachthaven en parkeervoorzieningen aangelegd, de dijk verhoogd en 
verplaatst en wandel- en fietsroutes versterkt. De status van het plan is echter zacht, er zijn knel-
punten. Realisatie blijft mogelijk. 

- Hongedehemel in Bunschoten-Spakenburg: Op de kop van de Oude Haven in Bunschoten-
Spakenburg ligt de Hongdehemel. Het plan voorziet in het verwijderen van de keermuur en het 
doortrekken van de Oude Haven tot aan de verbindingsweg die er al ligt. Aan het einde van de ha-
ven worden twee sluisdeuren gemaakt. Hiermee wordt de historische situatie in ere hersteld. De 
vervanging van de damwanden langs de oostelijke oever wordt gelijk in de werkzaamheden mee-
genomen. De gemeente beoogt hiermee een kwaliteitsverbetering van het gebied voor bewoners 
en toeristen. 

- Voor Spakenburg-centrum is een nieuw bestemmingsplan in procedure. Onder meer wordt op het 
Zeilmakersplein de oppervlakte van de detailhandel uitgebreid en de bouw van 34 woningen moge-
lijk gemaakt (gemengd stedelijk gebruik). 

- Laakzone: Het project Laakzone betreft de ontwikkeling van een recreatieve zone in het Nationaal 
Landschap Arkemheen-Eemland, op de gemeentegrens tussen Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. 
Het plangebied loopt langs de Laak, Haarbrug en Rengerswetering. Er worden in het plangebied 
wandel-, ruiter- en fietspaden aangelegd. Verder wordt de Laak verbreed tot 12 meter als recreatie-
ve vaarroute voor kano’s en sloepjes en verbonden met de Rengerswetering tot aan het Eemmeer. 
Een onderdeel van het project is de aanleg van een zeeluis in de primaire waterkering. Uitvoering 
van het project volgt in 2011 en 2012. 

 
In Amersfoort zijn verschillende nieuwbouwprojecten. De projecten Kop van Schothorst en Paladijnen-
weg liggen dichtbij de dijk. 
- Project Eempaden. In het kader van de Visie Groenblauwe Structuur is de gemeente Amersfoort 

voornemens een nieuw tracé voor paden voor fietsers, wandelen en het coachpad langs de Eem te 
realiseren, met als voorwaarde dat de paden en het gebruik van de paden de natuurwaarden niet 
teveel mogen aantasten). 

- Kop van Schothorst: dit project maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Maatweg, waaronder 
ook de bouw van het ziekenhuis valt. Het plangebied ligt ten noorden van de Ringweg Koppel ten 
oosten van de Maatweg. Hier worden maximaal 100 woningen gebouwd. Het plan Balladelaan dat 
hieraan gekoppeld was (bij het winkelcentrum) gaat voorlopig niet door (ook maximaal 100 wonin-
gen). 

- Paladijnenweg: Uitbreiding van het verzorgingstehuis de Koperhorst. 
- In de gemeente Amersfoort is een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor de Maatweg. Hier komt 

het ziekenhuis Meander Medisch Centrum. 
- In Amersfoort wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Hoogland West in dit plan en de 

bijbehorende visies wordt o.a. gepleit voor het versterken van de landschappelijke en recreatieve 
waarden van het gebied. Het verstreken van de routestructuren is hierin opgenomen met o.a. een 
fietspad (deels) op de dijk. 
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- Voor het gebied Maatweg is een definitief bestemmingsplan in ontwikkeling. De basis hiervoor is 
gelegd in een vastgesteld inrichtingsplan, wat ook door het waterschap wordt onderschreven. De 
hoofddoelen zijn een samenhangende landschappelijk en stedenbouwkundig plan te ontwikkelin-
gen waarbij het gebied als groen stadsentree onderdeel van de stad wordt. De ontwikkeling van 
een nieuw ziekenhuis en, in de toekomst, bebouwing op de kop van Schothorst, worden in een 
landschappelijk ecologische omgeving ingepast. De ecologische verbinding langs de Eem en het 
Valleikanaal en die tussen Hoogland West naar Park Schothorst worden ontwikkeld. De recreatieve 
betekenis van de huidige functies worden opgenomen en daar waar mogelijk en gewenst versterkt 
evenals het wonen en werken in het gebied. De recreatieve relatie tussen stad en land worden ver-
sterkt door o.a. een fietspad over de dijk. De dijkverbetering en verzwaring samen met cultuurhisto-
risch betekenis van de Grebbeline worden versterkt.  

 
6.6. Geluid en trillingen 
 
6.6.1. Bestaande situatie 
 
geluid 
Het studiegebied behoort tot het grootste gedeelte bij het landelijk gebied, met uitzondering van de ker-
nen Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk en Amersfoort. Het achtergrondgeluid is dus niet hoog. 
 
Verder zijn EHS en Natura 2000-gebieden aanwezig en een stiltegebied (Eemland, zie ook afbeelding 
6.3.). De Natura 2000-gebieden liggen vooral aan de noordzijde van de plangebied. Het stiltegebied dat 
in de nabijheid van de dijk ligt betreft stiltegebied Eemland. De afstand tot stiltegebied Lage Vuursche 
en de overige stiltegebieden binnen de provincie Utrecht is dermate groot dat hinder vanwege de werk-
zaamheden aangaande het project Veiligheid Zuidelijke Randmeren niet aan de orde is. 
 
trillingen 
In de huidige situatie is niet bekend of trillingen aan gebouwen een probleem vormen. Het waterschap 
Vallei & Eem zal een nulmeting uitvoeren voordat de uitvoering van de werkzaamheden aan de dijk van 
start gaan. In het dijkverbeteringsplan wordt aangegeven hoe eventuele schade aan gebouwen door 
trillingen wordt vergoed.  
 
6.6.2. Ontwikkelingen 
Er zijn geen relevante ontwikkelingen in het studiegebied ten aanzien van geluid en trillingen. 
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7. EFFECTBESCHRIJVING  
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten van de alternatieven op de verschillende milieuthema’s. 
De effecten worden behandeld per deeltraject.  
 
7.1. Putterzeedijk 
 
7.1.1. Bodem 
 
gemiddelde bodemkwaliteit  
Op basis van de bodemzoneringskaart wordt verwacht dat de grond in dijktraject 1 schoon is. De enige 
verdachte deellocatie binnen dit dijktraject is de bovengrondse tank ter plaatse van Zeedijk 7. Deze 
verdachte deellocatie ligt binnendijks en valt net buiten dijktraject 1A. De ingrepen in dijktraject 1A vin-
den alleen buitendijks plaats. Verwacht wordt dat de tank geen invloed heeft op de bodem ter plaatse 
van de geplande ingrepen.  
 
Indien schone grond wordt toegepast bij de dijkverbetering zal de gemiddelde bodemkwaliteit niet ver-
anderen ten opzichte van de referentiesituatie. De verschillende alternatieven zijn hierin niet onder-
scheidend en worden alle als neutraal (0) beoordeeld (zie tabel 7.1).  
  
afname bodemverontreiniging 
Voor zover bekend is langs de Putterzeedijk geen sprake van bodemverontreiniging. Hierdoor wordt dit 
criterium als neutraal ten opzichte van de referentiesituatie beoordeeld. De verschillende alternatieven 
zijn niet onderscheidend (zie tabel 7.1).  
 
tabel 7.1. Overzicht effectbeoordeling bodem – Putterzeedijk 
 1A, alternatief 1

(verflauwing)
1A, alternatief 2

(damwand)
1B, alternatief 1 

(verflauwing)  
1B, alternatief 2

(aanberming) 
gemiddelde bodemkwaliteit 0 0 0 0
toe/afname verontreiniging 0 0 0 0
totaalscore permanente effecten bodem 0 0 0 0
 
gemiddelde bodemkwaliteit 0 0 0 0
toe/afname verontreiniging 0 0 0 0
totaalscore tijdelijke effecten bodem 0 0 0 0
 
7.1.2. Water 
 
oppervlaktewater 
Ingrepen als buitendijkse taludverflauwing, aanberming en een damwand constructie zijn niet van in-
vloed op het (binnendijkse) oppervlaktewatersysteem: er is geen aanpassing van het watersysteem no-
dig en er wordt geen invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht (zie tabel 7.2.). 
 
grondwater 
Ingrepen als buitendijkse taludverflauwing en aanberming veroorzaken een marginaal effect op grond-
waterstanden en kwel binnendijks; de binnendijkse kwel zal iets af nemen doordat de kwelweglengte 
iets toeneemt. De verwachting is dat deze kwelafname minimaal zal zijn. Er zijn derhalve geen effecten 
op het grondwater te verwachten. De damwand wordt geplaatst tot enkele meters diepte in het zand-
pakket (bovenste deel 1e WVP) dat zich onder de deklaag bevindt. Gezien de dikte van dit zandpakket 
(veelal meer dan 10 meter dik) vindt er nauwelijks beïnvloeding van grondwaterstroming plaats in dit 
pakket.  
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Dit betekent dat er geen significante effecten worden verwacht in de binnendijkse gebieden op grond-
waterstroming en kwel. Op zeer lokale schaal (ter hoogte van de damwand) zullen enige effecten op-
treden op de grondwaterstanden.  
 
afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) 
Er treden geen significante veranderingen van grondwaterstanden en kwel op in de binnendijkse ge-
bieden, er zijn derhalve geen afgeleide effecten (via het grondwater) op landbouw, natuur en bebouwd 
gebied te verwachten. 
 
effecten tijdens de aanlegfase 
Op dit moment is nog niet in detail uitgewerkt hoe de aanleg van de verschillende constructies wordt 
uitgevoerd. Het is mogelijk dat voor een aantal onderdelen tijdelijke ingrepen noodzakelijk zijn, zoals 
bemaling, ontgraving of omleiden van watergangen.  
 
Het optreden van negatieve effecten op de omgeving vanwege grondwaterstandsdaling (landbouw, zet-
tingen en dergelijke) dient in de aan te vragen vergunning te worden geregeld. Lozing van bemalings-
water dient te gebeuren conform de Wvo/Waterwet vereisten. Hierdoor zal toetsing plaatsvinden op het 
optreden van negatieve effecten. Geen van de alternatieven of varianten scoort dan ook negatief op het 
aspect grondwater of afgeleide effecten. 
 
Tijdelijke ingrepen in de waterhuishouding tijdens de aanleg zal moeten plaatsvinden conform de eisen 
van het waterschap. Hierbij mag de waterhuishoudkundige functie van de watergangen (aan- en af-
voer) niet worden belemmerd. Dit betekent dat er voor alle alternatieven geen negatieve effecten tij-
dens de aanlegfase mag worden verwacht op het oppervlaktewatersysteem. 
 
tabel 7.2. Overzicht effectbeoordeling water – Putterzeedijk 
 1A, alternatief 1

(verflauwing)
1A, alternatief 2

(damwand)
1B, alternatief 1 

(verflauwing)  
1B, alternatief 2

(aanberming) 
oppervlaktewater 0 0 0 0
grondwater 0 0 0 0
afgeleide effecten (landbouw, natuur, be-
bouwd gebied) 

0 0 0 0

totaalscore permanente effecten water 0 0 0 0
 
oppervlaktewater 0 0 0 0
grondwater 0 0 0 0
afgeleide effecten (landbouw, natuur, be-
bouwd gebied) 

0 0 0 0

totaalscore tijdelijke effecten water 0 0 0 0
 
7.1.3. Ecologie 
 
Natura 2000-gebieden 
 
Habitattypen Veluwerandmeren 
Toetsing binnen Natura 2000-gebied Veluwerandmeren heeft plaatsgevonden op de habitattypen die 
aanwezig zijn in de oeverzone. Fysieke aantasting van habitattypen kan leiden tot significante negatie-
ve effecten in het kader van de Natuurbeschermingswet. 
 
In juni 2010 is gericht onderzoek naar de kwalificerende habitattypen ‘Kranswierwateren en meren met 
Krabbescheer’ uitgevoerd, om te kunnen beoordelen in welke mate genoemde habitattypen worden 
aangetast als gevolg van de werkzaamheden.  
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Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de betreffende habitattypen niet aanwezig zijn binnen de in-
vloedssfeer van de werkzaamheden. Negatieve effecten als gevolg van fysieke aantasting zijn daarom 
niet te verwachten. Dit geldt voor de alternatieven in zowel deeltraject 1A als 1B. Ook effecten als ge-
volg van externe werking (bijv. door scheepvaartbewegingen) zijn niet aannemelijk.  
 
Habitat- en richtlijnsoorten Veluwerandmeren 
 
vogels 
Uit gegevens van Rijkswaterstaat blijkt dat Grote karekiet en Roerdomp niet broedend te verwachten 
zijn binnen de invloedssfeer van de trajecten 1A en 1B. Voor beide soorten geldt een uitbreidingsdoel-
stelling. Gezien de smalle oeverzone met riet vormt deze geen potentieel broedgebied voor Roerdomp. 
Vanwege de aanwezigheid van een fietspad op de dijk vormt de oeverzone ook geen potentieel broed-
gebied van de relatief verstoringsgevoelige Grote Karekiet (verstoring bij < 100 m afstand). Het is dan 
ook niet voor de hand liggend de uitbreidingsdoelstellingen voor beide soorten ter hoogte van traject 1A 
en 1B na te streven. Effecten op de instandhoudingsdoelen van deze soorten worden dan ook niet ver-
ondersteld. 
 
Wel kan gedurende de aanlegwerkzaamheden verstoring van niet-broedvogels op het Veluwerandmeer 
optreden. Aangezien jaarrond bepaalde één van de aangewezen soorten langs de tracés te verwach-
ten is, kunnen effecten door verstorende werkzaamheden niet worden uitgesloten. 
 
vissen 
In juni 2010 is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van de kwalificerende soorten Rivierdon-
derpad en Kleine modderkruiper in de deeltrajecten 1A en 1B. Tijdens het uitgevoerde onderzoek zijn in 
de oeverzone langs traject 1A, in totaal 29 Kleine modderkruipers aangetroffen. Langs traject 1B zijn in 
totaal 52 exemplaren aangetroffen. Rivierdonderpad is op beide trajecten niet aangetroffen, hoewel de 
basaltblokken direct ten oosten van het gemaal geschikt leefgebied vormen. De soort is in de directe 
omgeving aanwezig, onder andere tussen de basaltblokken van de noordelijker gelegen strekdam.  
 
Bij werkzaamheden in het watermilieu, zoals aanberming en taludverflauwing, zal aantasting van leef-
gebied en schade aan individuen van Kleine modderkruiper optreden. Hoewel schade aan een enkel 
zwervend exemplaar van Rivierdonderpad niet is uit te sluiten, kan worden gesteld dat effecten op deze 
soort verwaarloosbaar zijn. Het aanvragen van een vergunning van de Natuurbeschermingswet en het 
nemen van mitigerende maatregelen is voor Kleine modderkruiper noodzakelijk, aanbevolen wordt ook 
Rivierdonderpad volledigheidshalve in de vergunningaanvraag op te nemen. 
 
Habitat- en richtlijnsoorten Arkemheen 
 
vogels 
Negatieve effecten op de kwalificerende vogelsoorten Kleine zwaan en Smient zijn alleen te verwach-
ten als gevolg van mogelijke verstoring tijdens de aanlegfase. Kleine zwaan gebruikt het binnendijks 
gelegen gebied gedurende de periode van half oktober tot maart als foerageergebied, smienten zijn 
met name foeragerend aanwezig van november tot en met maart. Negatieve effecten op genoemde 
soorten kunnen derhalve worden voorkomen door te werken buiten de periode van half oktober tot 
april. 
 
vissen 
Fysieke aantasting van leefgebied van de habitatsoort Bittervoorn binnen Natura 2000-gebied Arkem-
heen is niet aan de orde, aangezien binnendijks geen werkzaamheden zijn voorzien. 
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passende beoordeling 
Omdat de dijkverbeterwerken mogelijk significante effecten hebben op habitatsoorten binnen Natura 
2000-gebied Veluwerandmeren en Arkemheen is een passende beoordeling uitgevoerd, welke is op-
genomen in bijlage VIII. Uit de passende beoordeling blijkt dat voor de habitatsoorten kleine zwaan, 
slobeend en grote zaagbek negatieve effecten op de draagkracht (instandhoudingsdoelstellingen) niet 
met zekerheid zijn uit te sluiten.  
 
Alle negatieve effecten kunnen echter teniet worden gedaan door het nemen van mitigerende maatre-
gelen. Daarbij moet gedacht worden aan uitvoering van de werkzaamheden aan de Putterzeedijk in de 
periode half maart-mei en het maaien van de oeverzone voorafgaand aan het broedseizoen. In de uit-
gevoerde passende beoordeling is onderbouwd dat negatieve effecten op habitattypen en overige soor-
ten, waaronder de kleine modderkruiper en overige niet-broedvogelsoorten met zekerheid zijn uit te 
sluiten. 
 
EHS 
Langs deeltraject 1A liggen binnendijks percelen van terreinbeherende organisaties die zijn aangemerkt 
als EHS-natuur. Belangrijke natuurwaarden van dit gebied hebben betrekking op weidevogels. Het bui-
tendijks gelegen gebied is hier aangemerkt als EHS-verweven. Ten aanzien van tracé 1B is zowel het 
binnen- als buitendijks aan de dijk grenzende gebied aangemerkt als EHS-verweving. 
 
Bij buitendijkse aanberming en taludverflauwing vinden fysieke ingrepen binnen de EHS-verweving 
plaats. Bij plaatsing van een damwandconstructie is het ruimtebeslag verwaarloosbaar. Behalve effec-
ten door fysieke aantasting van natuurwaarden kunnen gedurende de aanlegwerkzaamheden tijdelijke 
effecten optreden door verstoring in zowel het binnendijkse als buitendijkse gebied. Wanneer de werk-
zaamheden worden uitgevoerd buiten de periode waarin broedende weidevogels en wintergasten aan-
wezig zijn (september – half oktober) stelt de provincie Gelderland (bevoegd gezag) zich op het stand-
punt dat geen significante negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS zul-
len optreden. 
  
natuurwaarden buiten de EHS 
Het gehele binnendijks gelegen gebied langs de Putterzeedijk is door de provincie Gelderland aange-
merkt als weidevogelbeschermingsgebied. Ter hoogte van deeltraject 1B is het gebied binnendijks te-
vens aangemerkt als ganzenfoerageergebied. Effecten kunnen in deze situatie optreden als gevolg van 
verstoring tijdens de aanlegfase. Effecten op natuurwaarden buiten de EHS kunnen worden voorkomen 
door te werken buiten de periode waarin weidevogels en ganzen aanwezig zijn, in de periode septem-
ber - half oktober. 
 
beschermde en bedreigde soorten flora en fauna 
Ten aanzien van de te versterken deeltrajecten van de Putterzeedijk zijn directe effecten alleen te ver-
wachten op flora en fauna die op het buitendijkse talud van de dijk en in de oeverzone van het Nulder-
nauw aanwezig is.  
 
Het watermilieu (inclusief eventueel aanwezige rietzone) is (mogelijk) van belang voor Rivierdonderpad, 
Kleine modderkruiper en Waterspitsmuis. Op het dijktalud bestaan de waarden uit verschillende Rode 
Lijstkorstmossen en Rode Lijst-zoogdieren als Wezel en Hermelijn. Verder heeft dit deeltracé mogelijk 
een functie als overwinteringsgebied van Rugstreeppad en zijn enkele broedvogels van de Rode Lijst 
zoals Kneu te verwachten binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden. 
 
Als gevolg van de taludverflauwing kunnen tijdelijke effecten optreden op Rugstreeppad, Kleine mod-
derkruiper, Rivierdonderpad, broedvogels van de Rode Lijst en korstmossen, die overigens goed zijn te 
voorkomen door het treffen van mitigerende maatregelen. Effecten van taludverflauwing op soorten als 
Waterspitsmuis, Wezel, Hermelijn zijn langduriger van aard, omdat na aanleg niet gelijk weer geschikt 
leefgebied aanwezig is. 



 

Witteveen+Bos 
LEU36-3 Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER fase 2 definitief 02 d.d. 7 april 2011 133

 
Aanberming aan de buitenzijde als alternatief op deeltraject 1B heeft vergelijkbare effecten op Water-
spitsmuis, Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad als taludverflauwing, maar voorkomt effecten op 
Wezel, Hermelijn en korstmossen in zijn geheel. 
 
De aanleg van een damwandconstructie als alternatief op deeltraject 1A heeft vooral tijdelijke effecten 
tot gevolg op Wezel, Hermelijn, korstmossen en moegelijk ook Rugstreeppad en Poelkikker (beide 
overwinterend). Deze effecten zijn echter goed te voorkomen door het nemen van mitigerende maatre-
gelen.  
 
tabel 7.3. Overzicht effectbeoordeling ecologie – Putterzeedijk 
 Deeltraject 1A Deeltraject 1B  
 alternatief 1

taludverflauwing
alternatief 2
constructie 
(damwand)

alternatief 1  
 taludverflauwing 

alternatief 2
aanberming

gebieden     
invloed op Natura 2000 habitattypen Velu-
werandmeren 

0 0 0 0

invloed op Natura 2000 habitatsoorten Velu-
werandmeren 

- 0/- - -

invloed op Natura 2000 habitatsoorten Ar-
kemheen 

0/- 0/- 0/- 0/-

invloed op EHS gebied - - - -
invloed op natuurgebied buiten EHS - - - -
soort(groep)en  
invloed op vaatplanten 0 0 0/- 0/-
invloed op mossen 0 0 0/- 0
invloed op korstmossen 0/- 0/- 0/- 0
invloed op zoogdieren - - - 0/-
invloed op broedvogels - - - -
invloed op vissen - 0 - -
invloed op amfibieën - - - 0
totaalscore -8 -6,5 -9 -6,5
 
7.1.4. Landschap en cultuurhistorie 
 
invloed op karakteristieke structuren en elementen 
Bij geen van de alternatieven is invloed op karakteristieke structuren en elementen te verwachten (sco-
re 0; zie tabel 7.4). Het karakter van de zeedijk blijft behouden. 
 
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 
De taludverflauwing en de constructie hebben geen invloed op openheid en zichtlijnen. Ook de aan-
berming niet, omdat deze niet zichtbaar is en overgroeid met riet. Geen van de alternatieven heeft in-
vloed op de ruimtelijk-visuele kenmerken (score 0).  
 
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren 
De taludverflauwing zorgt voor een minimale verbreding van het talud. Er is in de nieuwe situatie geen 
eenduidig profiel over de gehele lengte van de dijk. Daarom wordt dit alternatief als licht negatief be-
oordeeld voor de continuïteit van de dijk (0/-). Dit geldt zowel voor deeltraject 1A als 1B. 
 
Bij het toepassen van een constructie is er geen invloed op de continuïteit, daarom is dit alternatief neu-
traal (0) beoordeeld.  
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Omdat de aanberming niet zichtbaar is en overgroeid raakt met riet, blijft de landschappelijke samen-
hang tussen elementen/continuïteit bestaan. Daarom is de beoordeling voor de aanberming neutraal 
(0). 
 
invloed op aardkundige waarden 
De alternatieven in beide deeltrajecten hebben geen invloed op de aardkundige waarden.  
 
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen 
Het alternatief taludverflauwing is in zowel deeltraject 1A als deeltraject 1B van invloed op cultuurhisto-
rische waardevolle patronen. Deze invloed is gering omdat een minimale dijkverbreding over een be-
perkte lengte plaatsvindt (score 0/-). De overige alternatieven hebben geen invloed op cultuurhistori-
sche waardevolle patronen (score 0).  
 
invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
Geen van de alternatieven heeft invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen (score 0), omdat 
deze niet aanwezig zijn. 
 
tabel 7.4. Overzicht effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie - Putterzeedijk 
 1A, alternatief 1

(verflauwing)
1A, alternatief 2

(damwand)
1B, alternatief 1 

(verflauwing)  
1B, alternatief 2

(aanberming) 
invloed op karakteristieke structuren en ele-
menten  

0 0 0 0

invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 0 0 0 0

invloed op de samenhang tussen elemen-
ten/continuïteit van structuren. 

0/- 0 0/- 0

invloed op aardkundige waarden 0 0 0 0
invloed op cultuurhistorisch waardevolle pa-
tronen  

0/- 0 0/- 0

invloed op cultuurhistorische waardevolle 
elementen 

0 0 0 0

totaalscore  -1 0 -1 0
 
7.1.5. Archeologie 
Het (minimaal) aanvullen van het dijklichaam ten behoeve van de taludverflauwing of aanberming kan 
geringe zetting veroorzaken, maar de eventuele negatieve effecten hiervan zullen gering zijn en niet 
problematisch voor de eventuele archeologische waarden. In deeltraject 1B kan de mogelijk te plaatsen 
damwand (alternatief 2) de eventuele archeologische waarden in de dijk of diepere ondergrond aantas-
ten dan wel onomkeerbaar beschadigen hetgeen tot een negatieve score (-) leidt.  
 
tabel 7.5. Overzicht effectbeoordeling archeologie - Putterzeedijk 
 1A, alternatief 1

(verflauwing)
1A, alternatief 2

(damwand)
1B, alternatief 1 

(verflauwing)  
1B, alternatief 2

(aanberming) 
verstoring archeologische waarden 0 - 0 0
totaalscore  0 -1 0 0
 
7.1.6. Wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
 
aantasting woonfunctie 
In deeltraject 1A ligt een boerderij onderaan de dijk (Het Putterhuis, zie ook afbeelding 7.1). De plannen 
kennen geen direct ruimtebeslag ter plaatse van de boerderij. In deeltraject 1B is geen woonhuis aan-
wezig. De alternatieven zijn neutraal beoordeeld (0) voor alle deeltrajecten (zie tabel 7.6).  
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aantasting functie bedrijvigheid 
De functie van het agrarische bedrijf in deeltraject 1A blijft behouden. Dit geldt voor alle alternatieven. 
Deeltraject 1B heeft geen werkfunctie. De alternatieven zijn daarom neutraal beoordeeld (0) voor alle 
deeltrajecten. 
 
verandering in recreatieve kwaliteit 
Op de dijk ligt een fietspad. Het fietspad blijft behouden, maar zal in de aanlegfase deels beperkt toe-
gankelijk zijn. Dat wil zeggen dat als aan de Putterzeedijk wordt gewerkt, die delen waaraan gewerkt 
wordt niet toegankelijk zijn, maar ook die delen waar transport plaatsvindt over de kruin. Als de Putter-
zeedijk niet toegankelijk is, dan moeten de recreatieve fietsers omfietsen over een niet-recreatieve rou-
te. Dit is beschouwd als een negatief effect (-), en zal optreden in alle deeltrajecten en bij alle alterna-
tieven.  
 
verandering in bereikbaarheid 
In deeltraject 1A zal transport plaatsvinden over de kruin van de dijk, waarbij de transportroute vanaf de 
haven van Nieuw Hulckestein via de weg onderaan de zeedijk gaat totdat deze van de dijk afkeert. De 
lege voertuigen gaan tot aan de weg eerst over de kruin van de dijk terug, en dan via de polder terug 
naar Nieuwe Hulckestein. Voor 1B gaan de volle voertuigen ook over de weg langs de dijk en leeg te-
rug door de polder. De weg onderaan de dijk is de belangrijkste toegang tot het Putterhuis en voor de 
agrarische bedrijven aan de Middelbeekweg. De boerderijen zijn ook toegankelijk via de Middelbeek-
weg of Arlersteeg. De werkzaamheden betekenen dat het onderlangs de zeedijk en in de polder tijdelijk 
iets drukker wordt. Het transport dat door deeltraject 1B gaat levert daarom lichte hinder op. Het trans-
port vindt ook plaats ten behoeve van de werkzaamheden in deeltraject 1A. Alle alternatieven in beide 
deeltrajecten zijn daarom licht negatief beoordeeld (0/-). 
 
tabel 7.6. Overzicht effectbeoordeling gebruiksfuncties – Putterzeedijk 
 1A, alternatief 1

(verflauwing)
1A, alternatief 2

(damwand)
1B, alternatief 1 

(verflauwing)  
1B, alternatief 2

(aanberming) 
aantasting woonfunctie 0 0 0 0
aantasting functie bedrijvigheid 0 0 0 0
totaalscore permanente effecten 0 0 0 0
 
verandering in recreatieve kwaliteit-tijdelijk - - - -
veranderingen in bereikbaarheid-tijdelijk 0/- 0/- 0/- 0/-
totaalscore tijdelijke effecten -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
 
7.1.7. Geluid en trillingen 
Vanwege het grondverzet wordt een geluidsniveau van rond de 60 dB(A) verwacht op de locatie in de 
deeltrajecten zelf. Hierdoor zullen de geluidsbelastingen op omliggende woningen de richtwaarde van 
60 dB(A) alleen overschrijden als zich een woning direct aan het werkgebied bevindt. Langs de Putter-
zeedijk zal dit niet optreden. Indirecte hinder, vanwege het transport, levert aan de Putterzeedijk over-
last op voor drie huizen (0/-), zie tabel 7.7. Voor één woning wordt voor de bewoner trillingenhinder 
verwacht vanwege transport. Dit is neutraal beoordeeld.  
 
tabel 7.7. Overzicht effectbeoordeling geluid en trillingen – Putterzeedijk 
 1A, alternatief 1

(verflauwing)
1A, alternatief 2

(damwand)
1B, alternatief 1 

(verflauwing)  
1B, alternatief 2

(aanberming) 
directe hinder  0 0 0 0
indirecte hinder 0/- 0/- 0/- 0/-
hinder in stiltegebieden 0 0 0 0
hinder voor personen in gebouwen 0/- 0/- 0/- 0/-
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 1A, alternatief 1
(verflauwing)

1A, alternatief 2
(damwand)

1B, alternatief 1 
(verflauwing)  

1B, alternatief 2
(aanberming) 

schade aan gebouwen 0 0 0 0
totaalscore tijdelijke effecten -1 -1 -1 -1
 
7.2. Arkemheense zeedijk 
 
7.2.1. Bodem  
 
gemiddelde bodemkwaliteit 
Dijkgebied 2A grenst aan recreatiegebied ‘Hulckestein’. De waterbodem in de Arkersluis en de daaraan 
grenzende jachthaven is licht tot lokaal sterk verontreinigd. Mogelijk hebben de bodembedreigende ac-
tiviteiten in het recreatiegebied de (water)bodem ter plaatse van dijktraject 2A beïnvloed. Door het ont-
breken van onderzoek ter plaatse van dijktraject 2A kan hier echter geen uitspraak over worden ge-
daan. Vooralsnog wordt aangenomen dat de geplande ingrepen de gemiddelde bodemkwaliteit niet be-
invloed waardoor dit criterium als neutraal wordt beoordeeld. 
 
Voor de dijktrajecten 2B en 2C zijn geen bodemonderzoeken beschikbaar. Op basis van de bodemkwa-
liteitskaart is de grond hier naar verwachting schoon. Op de bodemkwaliteitskaart is aangegeven dat 
dijktrajecten 2B en 2C binnen het uitzonderingsgebied ‘bos- en natuurbeheer’ vallen. Hiervoor geldt dat 
bij grondverzet enkel schone grond toegepast mag worden. Alternatief 2B-1 bestaat uit het aanbrengen 
van grond. Deze grond zal van goede kwaliteit zijn, wat positief is voor de gemiddelde bodemkwaliteit. 
Alternatief 2B-2 en 2C-3 bestaat uit het plaatsen van een damwand. Deze activiteit zal de gemiddelde 
bodemkwaliteit niet beïnvloeden, waardoor de alternatieven 2B-2 en 2C-3 als neutraal (score 0) worden 
beoordeeld.  
 
afname bodemverontreiniging 
Op de dijkverbeteringstrajecten langs de Arkemheense zeedijk is voor zover bekend geen sprake van 
bodemverontreiniging. Hierdoor wordt dit criterium als neutraal ten opzichte van de referentiesituatie 
beoordeeld. De verschillende alternatieven zijn niet onderscheidend. 
 
tabel 7.8. Overzicht effectbeoordeling bodem – Arkemheense zeedijk 
 2A, alter-

natief 1
(dempen 

sloot) 

2B, alter-
natief 1

(aanber-
ming)

 

2B, alter-
natief 2

(damwand) 

2C, alter-
natief 1 

(aanber-
ming)  

2C, alter-
natief 2 

(verflau-
wing) 

2C, alter-
natief 3

(damwand) 

gemiddelde bodemkwaliteit 0 + 0 + + 0
toe/afname verontreiniging 0 0 0 0 0 0
totaalscore permanente effecten bodem 0 +0,5 0 +0,5 +0,5 0
 
gemiddelde bodemkwaliteit 0 0 0 0 0 0
toe/afname verontreiniging 0 0 0 0 0 0
totaalscore tijdelijke effecten bodem 0 0 0 0 0 0
 
7.2.2. Water 
Het probleem in dit traject betreft de stabiliteit van het buitentalud. Ingrepen zullen dan ook aan de bui-
tenzijde van de dijk plaatsvinden. 
 
Ten zuiden van de Arkemheense Zeedijk treedt kwel op en worden hoge grondwaterstanden bereikt. 
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oppervlaktewater 
Geen van de alternatieven heeft gevolgen voor de oppervlaktewaterhuishouding aan de binnendijkse 
zijde.  
 
grondwater 
Alternatief 1 bestaat voor traject 2A uit het buitendijks dichten van een sloot. Dit heeft geen gevolgen 
voor de oppervlaktewaterhuishouding aan de binnendijkse zijde. Het dempen van een sloot aan de bui-
tendijkse zijde is niet van invloed op de grondwaterstanden en kwel binnendijks en veroorzaakt derhal-
ve geen afgeleide effecten. 
 
Ingrepen als buitendijkse taludverflauwing en aanberming veroorzaken een marginaal effect op grond-
waterstanden en kwel binnendijks; de binnendijkse kwel zal iets af nemen doordat de kwelweglengte 
iets toeneemt. De verwachting is dat deze kwelafname minimaal zal zijn. Er zijn derhalve geen effecten 
op het grondwater te verwachten. 
 
De damwand (constructie) wordt geplaatst tot enkele meters diepte in het zandpakket (bovenste deel 1e 
WVP) dat zich onder de deklaag bevindt. Gezien de dikte van dit zandpakket (veelal meer dan 10 me-
ter dik) vindt er nauwelijks beïnvloeding van grondwaterstroming plaats in dit pakket. Dit betekent dat er 
geen significante effecten worden verwacht in de binnendijkse gebieden op grondwaterstroming en 
kwel. Op zeer lokale schaal (ter hoogte van de damwand) enige effecten optreden op de grondwater-
standen.  
 
afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) 
Er treden geen significante veranderingen van grondwaterstanden en kwel op in de binnendijkse ge-
bieden, er zijn derhalve geen afgeleide effecten (via het grondwater) op landbouw, natuur en bebouwd 
gebied te verwachten. 
 
effecten tijdens de aanlegfase 
Op dit moment is nog niet in detail uitgewerkt hoe de aanleg van de verschillende constructies wordt 
uitgevoerd. Het is mogelijk dat voor een aantal onderdelen tijdelijke ingrepen noodzakelijk zijn, zoals 
bemaling, ontgraving of omleiden van watergangen.  
 
Het optreden van negatieve effecten op de omgeving vanwege grondwaterstandsdaling (landbouw, zet-
tingen en dergelijke) dient in de aan te vragen vergunning te worden geregeld. Lozing van bemalings-
water dient te gebeuren conform de Wvo/Waterwet vereisten. Hierdoor zal toetsing plaatsvinden op het 
optreden van negatieve effecten. Geen van de alternatieven of varianten scoort dan ook negatief op het 
aspect grondwater of afgeleide effecten. 
 
Tijdelijke ingrepen in de waterhuishouding tijdens de aanleg zal moeten plaatsvinden conform de eisen 
van het waterschap. Hierbij mag de waterhuishoudkundige functie van de watergangen (aan- en af-
voer) niet worden belemmerd. Dit betekent dat er voor geen van de alternatieven negatieve effecten tij-
dens de aanlegfase worden verwacht op het oppervlaktewatersysteem. 
 
tabel 7.9. Overzicht effectbeoordeling water - Arkemheense zeedijk 
 2A, alter-

natief 1
(dempen 

sloot) 

2B, alter-
natief 1

(aanber-
ming)

 

2B, alter-
natief 2

(damwand) 

2C, alter-
natief 1 

(aanber-
ming)  

2C, alter-
natief 2 

(verflau-
wing) 

2C, alter-
natief 3

(damwand) 

oppervlaktewater 0 0 0 0 0 0
grondwater 0 0 0 0 0 0
afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd 0 0 0 0 0 0
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 2A, alter-
natief 1

(dempen 
sloot) 

2B, alter-
natief 1

(aanber-
ming)

 

2B, alter-
natief 2

(damwand) 

2C, alter-
natief 1 

(aanber-
ming)  

2C, alter-
natief 2 

(verflau-
wing) 

2C, alter-
natief 3

(damwand) 

gebied) 
totaalscore permanente effecten water 0 0 0 0 0 0
 
oppervlaktewater 0 0 0 0 0 0
grondwater 0 0 0 0 0 0
afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd 
gebied) 

0 0 0 0 0 0

totaalscore tijdelijke effecten water 0 0 0 0 0 0
 
7.2.3. Ecologie 
 
Natura 2000-gebieden 
De Arkemheense zeedijk grenst aan het binnendijks gelegen Natura 2000-gebied (Vogelrichtlijngebied) 
Arkemheen. Toetsing van ingrepen aan de Arkemheense zeedijk heeft plaatsgevonden op drie habitat-
soorten, te weten Kleine zwaan, Smient en Bittervoorn. Aangezien de ingrepen aan buitendijkse zijde 
zijn geprojecteerd zijn negatieve effecten op de habitatsoort Bittervoorn niet aan de orde.  
 
Vooral in deeltraject 2C en in mindere mate in deeltraject 2A komen in het winterseizoen hoge dichthe-
den voor van Kleine zwaan. Binnen de invloedssfeer van het gehele dijktraject (2A tot en met 2C) zijn 
daarnaast foeragerende Smienten te verwachten. Negatieve effecten op deze kwalificerende vogel-
soorten Smient zijn alleen te verwachten als gevolg van verstoring tijdens de aanlegfase, waarbij wordt 
opgemerkt dat de effecten bij het plaatsen van een damwand beperkt zijn. Kleine zwaan gebruikt het 
binnendijks gelegen gebied gedurende de periode van half oktober tot maart als foerageergebied, 
smienten zijn met name foeragerend aanwezig van november tot en met maart. Negatieve effecten op 
genoemde soorten kunnen derhalve worden voorkomen door te werken buiten de periode van half ok-
tober tot april. 
 
passende beoordeling 
Omdat de dijkverbeterwerken mogelijk significante effecten hebben op habitatsoorten binnen Natura 
2000-gebied Arkemheen is een passende beoordeling uitgevoerd, welke is opgenomen in bijlage VIII. 
Uit de passende beoordeling blijkt dat voor de habitatsoorten kleine zwaan en smient negatieve effec-
ten op de draagkracht (instandhoudingsdoelstellingen) niet met zekerheid zijn uit te sluiten.  
 
Alle negatieve effecten kunnen echter teniet worden gedaan door het nemen van mitigerende maatre-
gelen. Daarbij moet gedacht worden aan uitvoering van de werkzaamheden aan de Arkemheense Zee-
dijk in de periode augustus – half oktober en uitvoering van de werkzaamheden bij daglicht om versto-
ring van foeragerende smienten te voorkomen. 
 
In de uitgevoerde passende beoordeling is onderbouwd dat negatieve effecten op habitattypen en ove-
rige soorten, waaronder de bittervoorn met zekerheid zijn uit te sluiten. 
  
EHS 
Het gehele binnendijks gelegen gebied langs de Arkemheense zeedijk is aangemerkt als EHS-natuur 
en EHS-verweven. Langs deeltraject 2A ligt daarnaast buitendijks, globaal tussen Nieuw-Hulckesteijn 
en Ark, een gebied dat is aangemerkt als EHS-natuur. Ter hoogte van tracé 2B en 2C is het buitendijk-
se gebied aangemerkt als EHS-verweven.  
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Behalve effecten door ruimtebeslag kunnen gedurende de aanlegwerkzaamheden tijdelijke effecten op-
treden door verstoring in zowel het binnendijkse als buitendijkse gebied. Wanneer de werkzaamheden 
worden uitgevoerd buiten de periode waarin weidevogels en wintergasten aanwezig zijn (september - 
half oktober) is, zo blijkt uit overleg met het bevoegd gezag, geen sprake van aantasting van wezenlijke 
kenmerken en waarden van de EHS. 
 
natuurwaarden buiten de EHS 
Ter hoogte van traject 2A is het binnendijks gelegen gebied langs de Arkemheense zeedijk aangemerkt 
als weidevogelbeschermingsgebied. Ter hoogte van tracé 2B en 2C is het gebied aangemerkt als gan-
zenfoerageergebied. Effecten kunnen in voorliggende situatie optreden als gevolg van verstoring tij-
dens de aanlegfase, maar zijn eenvoudig te mitigeren door te werken buiten het broedseizoen en de 
overwinteringsperiode van ganzen. 
 
beschermde en bedreigde soorten flora en fauna 
Ten aanzien van de Arkemheense zeedijk zijn alleen directe effecten te verwachten op flora en fauna 
op het buitendijkse talud van de dijk en de oeverzone van het Nuldernauw/ buitendijks gelegen sloot. 
Het watermilieu van het Nijkerkernauw (inclusief evt. aanwezige rietzone) is (mogelijk) van belang voor 
Rivierdonderpad, Kleine modderkruiper en Waterspitsmuis. In de buitendijks gelegen sloot kunnen Bit-
tervoorn en Kleine modderkruiper aanwezig zijn.  
 
Op het dijktalud bestaan de waarden uit verschillende Rode Lijst-korstmossen en Rode Lijst-zoogdieren 
als Wezel en Hermelijn. Verder heeft dit deeltracé mogelijk een functie als overwinteringsgebied van 
Rugstreeppad en zijn met name binnendijks in de directe omgeving enkele broedvogels van de Rode 
Lijst te verwachten zoals Kneu en Tureluur. 
 
tabel 7.10. Overzicht effectbeoordeling ecologie - Arkemheense zeedijk 
 2A, alterna-

tief 1
(dempen 

sloot) 

2B, alterna-
tief 1

(aanber-
ming) 

2B, alterna-
tief 2

(damwand) 

2C, alterna-
tief 1 

(aanber-
ming)  

2C, alterna-
tief 2 

(verflau-
wing) 

2C, alterna-
tief 3

(damwand) 

gebieden:  
invloed op Natura 2000 habitatsoorten 
Arkemheen 

0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

invloed op EHS gebied - - - - - -
Invloed op natuurgebied buiten EHS - - - - - -
soort(groep)en:  
invloed op vaatplanten 0/- - - - - -
invloed op mossen 0 0 - 0 0 0
invloed op korstmossen 0 0 - 0 0 0
invloed op zoogdieren - - - - - -
invloed op broedvogels - - - - - -
invloed op vissen - - 0 - - 0
Invloed op amfibieën - - - - - -
totaalscore -7 -7,5 -8,5 -7,5 -7,5 -6,5
 
7.2.4. Landschap en cultuurhistorie 
 
invloed op karakteristieke structuren en elementen 
De alternatieven hebben geen invloed op landschappelijke karakteristieke structuren en elementen 
(score 0), zie tabel 7.11. 
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invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 
De alternatieven hebben geen invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken (score 0). De openheid en zicht-
lijnen blijven bestaan.  
 
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren 
Alternatief 1 van deeltraject 2A, buitendijks dichten van de sloot, heeft geen invloed op de samenhang 
tussen elementen/continuïteit. De sloot heeft geen landschappelijke betekenis. Dit alternatief wordt 
daarom neutraal beoordeeld (score 0).  
 
In deeltraject 2B is alternatief 1, met het buitendijks aanbermen, neutraal beoordeeld (score 0). De 
aanberming raakt overgroeid met riet en is dan niet meer zichtbaar. Alternatief 2 is neutraal beoordeeld 
(0) omdat een constructie geen zichtbare invloed heeft. 
 
Voor deeltraject 2C heeft taludverflauwing in alternatief 2 invloed op de samenhang tussen elemen-
ten/continuïteit, de dijk wordt breder (score 0/-). Alternatief 1 en 3 zijn neutraal beoordeeld. 
 
invloed op aardkundige waarden 
De alternatieven hebben geen invloed op de aardkundige waarden. 
 
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen 
Geen van de alternatieven is van invloed op cultuurhistorische waardevolle patronen (score 0). Een 
aanberming raakt overgroeid met riet en is dan niet meer zichtbaar. 
 
invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
Geen invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen (score 0). 
 
tabel 7.11. Overzicht effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie - Arkemheense zeedijk 
 2A, alterna-

tief 1
(dempen 

sloot) 

2B, alterna-
tief 1

(aanber-
ming)

 

2B, alterna-
tief 2

(damwand) 

2C, alterna-
tief 1 

(aanber-
ming)  

2C, alterna-
tief 2 (ver-
flauwing) 

2C, alterna-
tief 3

(damwand) 

invloed op karakteristieke structuren en ele-
menten  

0 0 0 0 0 0

invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 0 0 0 0 0 0

invloed op de samenhang tussen elemen-
ten/continuïteit van structuren 

0 0 0 0 0/- 0

invloed op aardkundige waarden 0 0 0 0 0 0
invloed op cultuurhistorisch waardevolle pa-
tronen  

0 0 0 0 0 0

invloed op cultuurhistorische waardevolle 
elementen 

0 0 0 0 0 0

totaalscore  0 0 0 0 -0,5 0
 
7.2.5. Archeologie 
Het dempen van de sloot in deeltraject 2A zal hier vermoedelijk geen negatieve effecten hebben met 
betrekking tot de archeologie. Er kan echter wel zetting optreden van de ondergrond onder de nieuwe 
aangebrachte slootvulling, maar dit zal vermoedelijk gering zijn en daartoe niet bezwaarlijk. De mogelijk 
te plaatsen damwand in deeltraject 2B en 2C kan de eventuele archeologische waarden in de dijk of 
diepere (pleistocene) ondergrond aantasten dan wel onomkeerbaar beschadigen. Voor deeltraject 2B 
en 2C zal de buitendijkse aanberming of taludverflauwing vermoedelijk ook geen sterk negatieve ge-
volgen hebben met betrekking tot de archeologie. 
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tabel 7.12. Overzicht effectbeoordeling archeologie - Arkemheense zeedijk 
 2A, alterna-

tief 1
(dempen 

sloot) 

2B, alterna-
tief 1

(aanber-
ming) 

2B, alterna-
tief 2

(damwand) 

2C, alterna-
tief 1 

(aanber-
ming)  

2C, alterna-
tief 2 (ver-
flauwing) 

2C, alterna-
tief 3

(damwand) 

verstoring archeologische waarden 0 0 - 0 0 -
totaalscore  0 0 -1 0 0 -1
  
7.2.6. Wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
 
aantasting woonfunctie 
In de deeltrajecten 2A tot en met 2C bevinden zich geen woningen waar ruimtebeslag optreedt door het 
uitvoeren van de alternatieven, de werkzaamheden bij huizen vinden buitendijks plaats. De alternatie-
ven zijn daarom neutraal (0) beoordeeld. 
 
aantasting functie bedrijvigheid 
In de deeltrajecten 2a tot en met 2C bevinden zich geen agrarische bedrijven waar op het grondgebied 
ruimtebeslag optreedt. De agrarische functie kan daarom behouden blijven. De alternatieven zijn daar-
om neutraal beoordeeld (0). 
 
verandering in recreatieve kwaliteit 
Op de dijk ligt een fietspad. Het fietspad blijft behouden, maar zal in de aanlegfase deels beperkt toe-
gankelijk zijn. Als de Arkemheense zeedijk niet toegankelijk is, dan moeten de fietsers omfietsen. Dit is 
beschouwd als een negatief effect (-), maar zal optreden bij alle alternatieven. In deeltraject 2A wordt 
de sloot dichtgemaakt. Deze sloot ligt op het gebied van het recreatieschap Nieuw Hulckestein. Het ter-
rein zal opnieuw afgescheiden worden door een afrastering of bosschage. Het alternatief geeft dus 
geen verdere negatieve effecten. 
 
verandering in bereikbaarheid 
Deeltraject 2A is bereikbaar via de haven van Hulckestein en via het gebied van het recreatieschap. 
Het alternatief tast door transport van materiaal de toegankelijkheid voor aangrenzende bewoners en 
bedrijven niet aan. Ook de haven en de camping blijven toegankelijk. Het alternatief is daarom neutraal 
beoordeeld (0). 
 
Deeltrajecten 2B en 2C zijn moeilijk toegankelijk voor de dijkverbetering, omdat hier geen autoweg on-
der of op de dijk aanwezig is (vanaf dp. 74). Toegang via de weg Nekkeveld moet zo mogelijk worden 
vermeden, omdat dit een smalle weg is waar auto’s elkaar niet makkelijk passeren. Mede vanwege de 
zachte berm bij regen. Het Nekkeveld is de enige toegangsweg naar het buurtschap Nekkeveld. 
 
Er wordt in deze MER vanuit gegaan dat de dijkverbetering in de deeltrajecten 2B en 2C via het fiets-
pad (en rijplaten) op de dijk uitgevoerd wordt en zo het Nekkeveld wordt ontzien. Hiertoe worden grote 
schepen met materiaal in de haven van Hulckestein (en 2B) of Spakenburg (deeltraject 2C) gelegd. Met 
lichte vrachtwagens wordt dan het materiaal vervoerd naar de werkzaamheden. Op deze manier is het 
mogelijk de hinder voor de bewoners van Nekkeveld te beperken. Voor deeltraject 2C zorgt de aanvoer 
via de haven van Spakenburg voor enige extra verkeersdrukte in Spakenburg. Daarom zijn de alterna-
tieven bij 2C met grondverzet licht negatief beoordeeld (0/-). Alternatief 2C-3 (damwand) en de alterna-
tieven in deeltraject 2B zijn neutraal beoordeeld. 
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tabel 7.13. Overzicht effectbeoordeling gebruiksfuncties - Arkemheense zeedijk 
 2A, alterna-

tief 1
(dempen 

sloot)

2B, alterna-
tief 1

(aanber-
ming) 

2B, alterna-
tief 2

(damwand) 

2C, alterna-
tief 1 

(aanber-
ming)  

2C, alterna-
tief 2 

(verflau-
wing) 

2C, alterna-
tief 3

(damwand) 

aantasting woonfunctie 0 0 0 0 0 0
aantasting functie bedrijvigheid 0 0 0 0 0 0
totaalscore permanente effecten 0 0 0 0 0 0
 
verandering in recreatieve kwaliteit-tijdelijk - - - - - -
veranderingen in bereikbaarheid-tijdelijk 0 0 0 0/- 0/- 0
totaalscore tijdelijke effecten -1 -1 -1 -1,5 -1,5 -1
 
7.2.7. Geluid en trillingen 
Langs de Arkemheense zeedijk zal geen directe geluidshinder optreden. Indirecte geluidshinder, van-
wege het transport, levert overlast op voor circa drie huizen (0/-). Er treedt geen trillingenhinder op. 
 
tabel 7.14. Overzicht effectbeoordeling geluid en trillingen – Arkemheense zeedijk 
 2A, alterna-

tief 1
(dempen 

sloot) 

2B, alterna-
tief 1

(aanber-
ming) 

2B, alterna-
tief 2

(damwand) 

2C, alterna-
tief 1 

(aanber-
ming)  

2C, alterna-
tief 2 

(verflau-
wing) 

2C, alterna-
tief 3

(damwand) 

directe hinder  0 0 0 0 0 0
indirecte hinder 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-
hinder in stiltegebieden 0 0 0 0 0 0
hinder voor personen in gebouwen 0 0 0 0 0 0
schade aan gebouwen 0 0 0 0 0 0
totaalscore tijdelijke effecten -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
 
7.3. Oostdijk 
 
7.3.1. Bodem  
 
gemiddelde bodemkwaliteit 
Dijktraject 3 betreft het deel van de Oostdijk buiten de bebouwde kom van Bunschoten. Er zijn hier 
geen bodemonderzoeken beschikbaar. Op basis van de bodemkwaliteitskaart is de bodem buiten de 
bebouwde kom naar verwachting schoon. Wel zijn op dit traject twee verdachte deellocaties aanwezig, 
namelijk een vuilstort en een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ter plaatse van de vuilstort wordt een 
damwand geplaatst in verband met verwachtte verontreiniging in de bodem. Op het overige deel van 
traject 3 vindt aanberming (binnen- en buitendijks) plaats. Indien de aangebrachte grond schoon is, zul-
len de geplande ingrepen verwachting geen invloed hebben op de gemiddelde bodemkwaliteit ten op-
zichte van de referentiesituatie en worden daarom als neutraal beoordeeld.  
 
afname verontreiniging 
Op de dijkverbeteringstrajecten langs de Oostdijk (buiten de bebouwde kom) is voor zover bekend 
geen sprake van bodemverontreiniging. Mogelijk is de bodem ter plaatse van de vuilstort verontreinigd. 
Op dit traject zal echter een damwand worden geplaatst, waardoor de verontreiniging niet verwijderd 
wordt. Er is dus geen sprake van afname van verontreiniging waardoor dit criterium als neutraal wordt 
beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De verschillende alternatieven zijn niet onderschei-
dend. 
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tabel 7.15. Overzicht effectbeoordeling bodem - Oostdijk 
 3, alternatief 1

(aanbermingen en kwelscherm/damwand) 
gemiddelde bodemkwaliteit 0
toe/afname verontreiniging 0
totaalscore permanente effecten bodem 0
 
gemiddelde bodemkwaliteit 0
toe/afname verontreiniging 0
totaalscore tijdelijke effecten bodem 0
 
7.3.2. Water 
Het gebied ten zuiden van de Oostdijk wordt gekenmerkt door kwel en tamelijk hoge grondwaterstan-
den. Voor dijktraject 3 worden aanberming voor en achter de dijk voorzien, waarbij omleggen van een 
sloot noodzakelijk kan zijn. Daarnaast wordt een binnendijkse damwand voorzien in verband met ver-
ontreinigingen. 
 
oppervlaktewater 
Aanberming zal naar verwachting een marginaal effect hebben op de kwel en grondwaterstanden bin-
nendijks. Permanent omleggen van een sloot dient te gebeuren volgens de eisen van het waterschap, 
zodat afvoer- en bergingsfunctie gewaarborgd blijft. Derhalve zullen er geen effecten op het functione-
ren van het oppervlaktewatersysteem optreden.  
 
grondwater 
In de directe omgeving van een omgelegde sloot treden er enige effecten op het grondwater op in de 
directe omgeving van deze sloot (er ligt nu immers geen sloot). Daar het te handhaven peil in de omge-
legde sloot gelijk zal blijven aan het huidig te handhaven peil binnen het peilvak waarbinnen de ingreep 
plaatsvindt, wordt niet verwacht dat er regionale significante effecten optreden in het binnendijks ge-
bied. 
 
Een damwand binnendijks ter plaatse van de stortlocatie in traject 3 heeft, afhankelijk van uitvoering en 
diepte, lokaal enige invloed op de grondwaterstroming. Tevens kan het toepassen van damwanden lo-
kaal effecten op grondwaterstanden veroorzaken. In een bebouwd gebied kan dit problemen opleveren 
wat betreft zettingen.  
 
afgeleide effecten 
De stortplaats ligt (voornamelijk) in landelijk gebied; mogelijk kunnen effecten op landbouw optreden in 
de nabijheid van de damwand. Er worden geen effecten op bebouwd gebied of natuur verwacht. 
 
effecten tijdens de aanlegfase 
Op dit moment is nog niet in detail uitgewerkt hoe de aanleg van de verschillende constructies wordt 
uitgevoerd. Het is mogelijk dat voor een aantal onderdelen tijdelijke ingrepen noodzakelijk zijn, zoals 
bemaling, ontgraving of omleiden van watergangen.  
 
Het optreden van negatieve effecten op de omgeving vanwege grondwaterstandsdaling (landbouw, zet-
tingen en dergelijke) dient in de aan te vragen vergunning te worden geregeld. Lozing van bemalings-
water dient te gebeuren conform de Wvo/Waterwet vereisten. Hierdoor zal toetsing plaatsvinden op het 
optreden van negatieve effecten. Geen van de alternatieven of varianten scoort dan ook negatief op het 
aspect grondwater of afgeleide effecten. 
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Tijdelijke ingrepen in de waterhuishouding tijdens de aanleg zal moeten plaatsvinden conform de eisen 
van het waterschap. Hierbij mag de waterhuishoudkundige functie van de watergangen (aan- en af-
voer) niet worden belemmerd. Dit betekent dat er voor alle alternatieven geen negatieve effecten tij-
dens de aanlegfase mag worden verwacht op het oppervlaktewatersysteem. 
 
tabel 7.16. Overzicht effectbeoordeling water – Oostdijk 
 3, alternatief 1

(aanbermingen en kwelscherm/damwand)
oppervlaktewater 0
grondwater -
afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) -
totaalscore permanente effecten water -1
 
oppervlaktewater 0
grondwater 0
afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) 0
totaalscore tijdelijke effecten water 0
 
7.3.3. Ecologie 
 
Natura 2000-gebieden 
Het meest oostelijk gelegen deel van de Oostdijk grenst aan de zuidzijde aan Natura 2000-gebied Ar-
kemheen. Bij binnendijkse aanberming en het omleggen van de sloot op een deel van dit traject kunnen 
negatieve effecten op Bittervoorn optreden. De soort komt hier onder andere voor in de sloten langs de 
dijk. Werkzaamheden gedurende het winterseizoen kunnen daarnaast verstoring van de kwalificerende 
soorten Kleine zwaan en Smient tot gevolg hebben. 
 
passende beoordeling 
In de uitgevoerde passende beoordeling is onderbouwd dat significant negatieve effecten op habitatty-
pen en habitatsoorten in Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever met zekerheid zijn uit te 
sluiten. Evenwel is in de passende beoordeling (zie bijlage VIII) geadviseerd om werkzaamheden aan 
het dijktraject dat aan het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever grenst zoveel mogelijk 
uit te voeren buiten de periode juli-maart. 
 
EHS 
Gesteld kan worden dat de binnen de EHS gelegen natuurwaarden langs de Oostdijk met name be-
trekking hebben op het buitendijksgelegen gebied. Het betreft hier de oeverzone van het randmeer, die 
in zijn geheel bestaat uit een strook met riet en ruigte. Door de ingrepen kan schade worden toege-
bracht aan (het functioneren van) de EHS omdat riet en ruigte langs het Eemmeer zal verdwijnen en op 
locaties waar de oeverzone smal is tijdelijk geen oevervegetatie aanwezig zal zijn. Zonder het nemen 
van mitigerende maatregelen wordt de robuustheid van de oeverzone langs het randmeer aangetast en 
kan migratie langs het randmeer worden belemmerd. Uit de voor project uitgevoerde EHS toetsing ko-
mt [Ecogroen Advies, 31 augustus 2010] komt naar voren dat geen fysieke aantasting van de wezenlij-
ke kenmerken en waarden van de EHS optreedt als gevolg van de ingreep aan de Oostdijk. Wel kun-
nen als gevolg van de ingreep (beperkte) tijdelijke effecten optreden tijdens de aanlegwerkzaamheden 
(externe werking). De moeten worden gemitigeerd. 
 
natuurwaarden buiten de EHS 
Binnendijks is het meest oostelijk gelegen deel van de Oostdijk door de provincie Gelderland aange-
merkt als ganzenfoerageergebied. Het meest oostelijke deel binnen de Utrechtse provinciegrenzen 
grenst binnendijks aan de Oosterpolder. Dit gebied is aangemerkt als botanisch/faunistisch waardevol 
gebied en daarnaast als goed tot zeer goed weidevogelgebied.  
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Effecten op natuurwaarden buiten de EHS kunnen met name optreden door verstoring tijdens de aan-
legfase. Effecten door ruimtebeslag en fysieke aantasting van natuurwaarden buiten de EHS zijn ver-
waarloosbaar. 
 
beschermde en bedreigde soorten flora en fauna 
Het alternatief in dijktraject 3 leidt mogelijk tot nadelige effecten op diverse soortgroepen fauna (mid-
delhoog/strikt beschermde vissoorten, strikt beschermde Poelkikker en strikt beschermde Waterspits-
muis). Nadelige effecten op flora (vaatplanten, mossen en korstmossen) zijn niet aan de orde. 
 
Daarnaast is sprake van verstoring van broedvogels en van foeragerende en pleisterende wintergas-
ten. Deze effecten kunnen worden voorkomen door te werken buiten de periode dat broedvogels en 
overwinterende vogels aanwezig zijn. De meest geschikte periode voor het uitvoeren van de werk-
zaamheden is de periode september – half oktober. 
 
tabel 7.17. Overzicht effectbeoordeling ecologie – Oostdijk 
 3, alternatief 1

(aanbermingen en kwelscherm/damwand)
gebieden 

invloed op Natura 2000 habitatsoorten Arkemheen -

invloed op EHS gebied -

invloed op natuurgebied buiten EHS -

soort(groep)en 

invloed op vaatplanten 0

invloed op mossen 0
invloed op korstmossen 0

invloed op zoogdieren -

invloed op broedvogels -

invloed op vissen -

invloed op amfibieën -

totaalscore -7

 
7.3.4. Landschap en cultuurhistorie 
 
invloed op karakteristieke structuren en elementen 
Voor deeltraject 3 is geen invloed op landschappelijke karakteristieke structuren en elementen te ver-
wachten (score 0), zie tabel 7.18. 
 
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 
Voor deeltraject 3 is geen invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken te verwachten (score 0). De open-
heid en zichtlijnen blijven bestaan. 
 
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren 
Voor deeltraject 3 geeft het aanbermen aan beide zijden een verbreding van dwarsprofiel over circa  
1,2 km. Dit geeft een geringe discontinuïteit van het dijkprofiel. Ook wordt hier de sloot verlegd. Dit 
geeft een licht negatieve beoordeling. Voor het maken van de damwand bij de vuilstort geldt geen in-
vloed. De score voor alternatief 1 wordt daarom licht negatief (0/-).  
 
invloed op de aardkundige waarden 
Voor alle deeltrajecten geldt geen invloed op de aardkundige waarden. 
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invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen 
In deeltraject 3 geeft het verplaatsen van de oude sloot een effect, omdat de sloot onderdeel is van een 
historisch slotenpatroon (veenontginningslandschap). De sloot blijft wel gehandhaafd, het effect is 
daarom licht negatief beoordeeld (score 0/-). 
 
invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
Voor deeltraject 3 is geen invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen te verwachten (score 0). 
 
tabel 7.18. Overzicht effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie - Oostdijk 
 3, alternatief 1

(aanbermingen en kwel-
scherm/damwand) 

invloed op karakteristieke structuren en elementen  0
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 0
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren. 0/-
invloed op aardkundige waarden 0
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen  0/-
invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 0
totaalscore landschap en cultuurhistorie -1
 
7.3.5. Archeologie 
Het dempen van een sloot evenals een aanberming of ophoging met mogelijk zetting van de onder-
grond als gevolg, kan een gering negatief effect hebben op de eventuele archeologische waarden. Ge-
zien de lage archeologische verwachting binnen dit dijkvak, zal het effect vermoedelijk niet problema-
tisch zijn wat betreft de archeologie. Een damwand kan mogelijk wel negatieve effecten hebben op de 
eventueel aanwezige archeologische waarden met name wanneer deze zouden bestaan uit objecten.  
 
tabel 7.19. Overzicht effectbeoordeling archeologie - Oostdijk 
 3, alternatief 1

(aanbermingen en kwelscherm/damwand)
verstoring van archeologische waarden  0
totaalscore  0
 
7.3.6. Wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
 
aantasting woonfunctie 
In het gebied bevinden zich geen woningen waar ruimtebeslag optreedt door het uitvoeren van de al-
ternatieven. Het alternatief is daarom neutraal (0) beoordeeld, zie tabel 7.20.  
 
aantasting functie bedrijvigheid 
De dijkverbetering zal hier ruimte vragen aan de landbouwgronden. Het ruimtebeslag is maximaal drie 
meter vanuit de aanwezige slootrand en treedt op aan de randen van zeven percelen. De agrarische 
functie van de bedrijven kan behouden blijven. Het alternatief is daarom licht negatief beoordeeld (0/-).  
 
verandering in recreatieve kwaliteit 
Op de dijk ligt een fietspad. Het fietspad blijft behouden, maar zal in de aanlegfase deels beperkt toe-
gankelijk zijn. Als de Oostdijk niet toegankelijk is, dan moeten de fietsers omfietsen. Dit is beschouwd 
als een negatief effect (-). 
 
verandering in bereikbaarheid 
De dijkverbeteringswerkzaamheden voor deeltraject 3 zijn slecht bereikbaar. In dit MER is er vanuit ge-
gaan dat de aanvoer plaatsvindt vanuit de haven van Spakenburg over het dijktracé.  
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Hiertoe worden rijplaten naast het fietspad gelegd. De lege vrachtwagens rijden over de Groeneweg, bij 
de voormalige zuiveringsinstallatie, terug. De Groeneweg is de ontsluitingsweg voor meerdere agrari-
sche bedrijven aan de Groeneweg, waarvoor de extra drukte nadelig kan zijn.  
 
Het is echter wel een goed berijdbare weg en de vrachtwagens rijden hier alleen leeg over. In Bunscho-
ten-Spakenburg zal ook lichte hinder optreden. Het alternatief wordt daarom licht negatief beoordeeld 
(0/-). 
 
tabel 7.20 Overzicht effectbeoordeling gebruiksfuncties - Oostdijk 
 3, alternatief 1

(aanbermingen en kwelscherm)
aantasting woonfunctie 0
aantasting functie bedrijvigheid 0/-
totaalscore permanente effecten gebruiksfuncties -0,5
 
verandering in recreatieve kwaliteit -
veranderingen in bereikbaarheid 0/-
totaalscore tijdelijke effecten gebruiksfuncties -1,5
 
7.3.7. Geluid en trillingen 
In dijkvak 3 zal geen directe geluidshinder optreden en geluidshinder van het transport is naar verwach-
ting op één huis van invloed. Het indrukken van de damwanden, waarvan hier van uit gegaan wordt, 
geeft geen trillingenhinder. Van het transport wordt geen trillingenhinder verwacht. 
 
tabel 7.21. Overzicht effectbeoordeling geluid en trillingen - Oostdijk 
 3, alternatief 1

(aanbermingen en kwelscherm)
directe hinder  0

indirecte hinder 0/-

hinder in stiltegebieden 0

hinder voor personen in gebouwen 0

schade aan gebouwen 0

totaalscore tijdelijke effecten geluid en trillingen -0,5
 
7.4. Keringen in Bunschoten-Spakenburg 
 
7.4.1. Bodem  
 
gemiddelde bodemkwaliteit 
Ter plaatse van de dijktrajecten binnen de bebouwde kom van Bunschoten (dijktrajecten 4A tot en met 
4D) bestaan de ingrepen uit kruinverhoging en/of het plaatsen van damwanden of muurconstructies. 
Deze ingrepen zullen een minimale invloed hebben op de gemiddelde bodemkwaliteit ter plaatse en 
wordt daarom als neutraal beoordeeld.  
 
afname verontreiniging 
Op de dijkverbeteringstrajecten binnen de bebouwde kom van Bunschoten zijn enkele verdachte deel-
locaties aanwezig. Indien damwanden en/of muurconstructies worden aangelegd, zal eventueel aan-
wezige verontreiniging niet verwijderd worden. Er is dus geen sprake van afname van verontreiniging 
waardoor dit criterium als neutraal wordt beoordeeld. De verschillende alternatieven zijn niet onder-
scheidend.  
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tabel 7.22. Overzicht effectbeoordeling bodem - Keringen in Bunschoten-Spakenburg 
 4A, alter-

natief 1 
(verbre-

den)  

4A, alter-
natief 2

(dijkver-
legging)

4B, alter-
natief 1

(opklapba-
re kering)

4B, alter-
natief 2

(vaste 
muur)

4C, alter-
natief 1

(opklapba-
re kering 

4C, alter-
natief 2 

(vaste 
muur) 

4D, alter-
natief 1

(opklapba-
re kering)

4D, alter-
natief 2

(vaste 
muur) 

gemiddelde bodem-
kwaliteit 

0 0 0 0 0 0 0 0

toe/afname veront-
reiniging 

0 0 0 0 0 0 0 0

totaalscore perma-
nente effecten bo-
dem 

0 0 0 0 0 0 0 0

 
gemiddelde bodem-
kwaliteit 

0 0 0 0 0 0 0 0

toe/afname veront-
reiniging 

0 0 0 0 0 0 0 0

totaalscore tijdelij-
ke effecten bodem 

0 0 0 0 0 0 0 0

 
7.4.2. Water 
Voor de trajecten 4A, 4B en 4C is de hoogte van de waterkering een probleem. In verschillende alterna-
tieven is een al dan niet permanente muur opgenomen om de dijk (de kruin) te verhogen. Muurcon-
structies hebben geen invloed op het grond- en oppervlaktewater. Bij 4A speelt bij het omleggen van de 
dijk dat lokaal grondwaterstandveranderingen kunnen optreden, dit kan nadelig zijn voor woningen 
vanwege zettingen (-). 
 
Traject 4D ligt in de bebouwde kom van Spakenburg; de hoogte in dit traject is een probleem. De alter-
natieven bestaan uit muurconstructies, een beweegbare kering, de weg deels ophogen en een ‘juridi-
sche’ verlegging van het dijktracé. Deze alternatieven hebben geen invloed op het watersysteem en 
derhalve treden geen afgeleide effecten op. 
 
effecten tijdens de aanlegfase 
Op dit moment is nog niet in detail uitgewerkt hoe de aanleg van de verschillende constructies wordt 
uitgevoerd. Het is mogelijk dat voor een aantal onderdelen tijdelijke ingrepen noodzakelijk zijn, zoals 
bemaling, ontgraving of omleiden van watergangen.  
 
Het optreden van negatieve effecten op de omgeving vanwege grondwaterstandsdaling (landbouw, zet-
tingen en dergelijke) dient in de aan te vragen vergunning te worden geregeld. Lozing van bemalings-
water dient te gebeuren conform de Wvo/Waterwet vereisten. Hierdoor zal toetsing plaatsvinden op het 
optreden van negatieve effecten. Geen van de alternatieven of varianten scoort dan ook negatief op het 
aspect grondwater of afgeleide effecten. 
 
Tijdelijke ingrepen in de waterhuishouding tijdens de aanleg zal moeten plaatsvinden conform de eisen 
van het waterschap. Hierbij mag de waterhuishoudkundige functie van de watergangen (aan- en af-
voer) niet worden belemmerd. Dit betekent dat er voor alle alternatieven geen negatieve effecten tij-
dens de aanlegfase mag worden verwacht op het oppervlaktewatersysteem. 
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tabel 7.23. Overzicht effectbeoordeling water - Keringen in Bunschoten-Spakenburg 
 4A, alter-

natief 1 
(verbre-

den)  

4A, alter-
natief 2

(dijkver-
legging)

4B, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring)

4B, alter-
natief 2

(vaste 
muur)

4C, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring 

4C, alter-
natief 2 

(vaste 
muur) 

4D, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring)

4D, alter-
natief 2

(vaste 
muur) 

oppervlaktewater 0 0 0 0 0 0 0 0
grondwater 0 - 0 0 0 0 0 0
afgeleide effecten (land-
bouw, natuur, bebouwd 
gebied) 

0 - 0 0 0 0 0 0

totaalscore permanente 
effecten water 

0 -1 0 0 0 0 0 0

 
oppervlaktewater 0 0 0 0 0 0 0 0
grondwater 0 0 0 0 0 0 0 0
afgeleide effecten (land-
bouw, natuur, bebouwd 
gebied) 

0 0 0 0 0 0 0 0

totaalscore tijdelijke ef-
fecten water 

0 0 0 0 0 0 0 0

 
7.4.3. Ecologie 
 
Natura 2000-gebieden 
In de directe omgeving van de waterkeringen in Bunschoten liggen geen Natura 2000-gebieden. Ge-
zien de aard van de ingrepen zijn directe negatieve uitstralende effecten op deze gebieden ook niet te 
verwachten. 
 
EHS 
Gesteld kan worden dat de binnen de EHS gelegen natuurwaarden langs het dijktraject Bunschoten-
Spakenburg met name betrekking hebben op het buitendijksgelegen gebied tussen de dijkpalen 116 en 
118,5. Dit gebied bestaat uit een redelijk brede ruigte- en rietstrook. Overige delen van het dijktraject 
liggen binnen de bebouwde kom van Bunschoten-Spakenburg en op ruime afstand van de EHS. 
 
De dijkversterkingsmaatregelen binnen het dijktraject Bunschoten-Spakenburg zijn allen buiten de EHS 
gepland. Fysieke aantasting van natuurwaarden binnen de EHS zal zodoende niet optreden. Wel kan 
als gevolg van de aanlegwerkzaamheden verstoring op de EHS optreden en kunnen bij de aanberming 
overwinteringslocaties van Rugstreeppad en Poelkikker worden aangetast. Naar verwachting zullen de 
ingrepen binnen dit dijktraject geen aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS 
tot gevolg hebben. Dit komt naar voren uit de voor het project uitgevoerde EHS toetsing [Ecogroen, 31 
augustus 2010]. Wel is het van belang effecten door externe werking te voorkomen. 
 
natuurwaarden buiten de EHS 
De waterkeringen in Bunschoten liggen niet binnen gebieden die zijn aangemerkt als ‘natuurwaarden 
buiten de EHS’. Gezien de afstand tot deze gebieden zijn uitstralende effecten niet aan de orde. 
 
beschermde en bedreigde soorten flora en fauna 
Voor de effecten op beschermde en bedreigde soorten is het belangrijkste aandachtspunt de aanwe-
zigheid van twee middelhoog/strikt beschermde vissensoorten en Poelkikker en Rugstreeppad. Moge-
lijk komt in het gebied ook strikt beschermde Waterspitsmuis voor.  
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In met name de bebouwing in de directe omgeving van de planlocaties kunnen beschermde en be-
dreigde broedvogels en/of vleermuizen worden aangetroffen zoals Gewone dwergvleermuis en Huis-
mus. 
 
Als gevolg van de ingreep zullen in deeltraject 4A overwinteringslocaties van Rugstreeppad en Poelkik-
ker worden aangetast. Deze effecten zijn te voorkomen door het nemen van mitigerende maatregelen, 
die vanuit het oogpunt van de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. 
 
tabel 7.24. Overzicht effectbeoordeling ecologie - Keringen in Bunschoten-Spakenburg 
 4A, alter-

natief 1 
(verbre-

den)  

4A, alter-
natief 2

(dijkver-
legging)

4B, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring)

4B, alter-
natief 2

(vaste 
muur)

4C, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring 

4C, alter-
natief 2 

(vaste 
muur) 

4D, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring)

4D, alter-
natief 2

(vaste 
muur) 

gebieden   
invloed op EHS gebied - - 0 0 0 0 0 0
invloed op natuurgebied 
buiten EHS 

0 0 0 0 0 0 0 0

soort(groep)en   
invloed op vaatplanten 0 0 0 0 0 0 0 0
invloed op mossen 0 0 0 0 0 0 0 0
invloed op korstmossen 0 0 0 0 0 0 0 0
invloed op zoogdieren - - 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-
invloed op broedvogels - - - - - - - -
invloed op vissen - - 0 0 0 0 0 0
invloed op amfibieën - - 0 0 0 0 0 0
totaalscore -5 -5 -1,5 -1.5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
 
7.4.4. Landschap en cultuurhistorie 
 
invloed op karakteristieke structuren en elementen 
Voor deeltraject 4B tot en met 4D is geen invloed op landschappelijke karakteristieke structuren en 
elementen te verwachten (score 0). Dit is zichtbaar in tabel 7.25. 
 
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 
Voor deeltraject 4A tot en met 4D is geen invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken te verwachten (score 
0). 
 
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren 
In deeltraject 4A zorgt het verbreden van de dijk in alternatief voor een verandering van het dijkprofiel. 
De dijk verliest zijn karakteristieke profiel (steile en flauwe talud). Het verleggen van de sloot heeft een 
verwaarloosbaar effect op het cultuurhistorisch aspect omdat het slotenpatroon in het landschap ge-
handhaafd blijft (score 0/-).  
 
invloed op de aardkundige waarden 
Voor alle alternatieven is geen invloed op de aardkundige waarden mogelijk, omdat deze hier niet aan-
wezig zijn (score 0). 
 
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen 
Voor alle alternatieven is geen invloed op cultuurhistorische waardevolle patronen mogelijk, er zijn geen 
waardevolle slootpatronen of verkaveling e.d. aanwezig(score 0). 
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invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
De alternatieven op traject 4B tot en met 4D liggen binnen het (binnenkort) beschermde dorpsgezicht 
van Spakenburg. Het aanbrengen van muren wordt gezien als een verstoring van de beleving van de 
Oude Haven. Daarom zijn de permanente muren negatief beoordeeld (-), maar zijn de beweegbare ke-
ringen licht negatief beoordeeld omdat deze over het algemeen minder zichthinder veroorzaken (0/-). 
 
tabel 7.25. Overzicht effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie – kering in Bunschoten 
 4A, al-

ternatief 
1

(verbre-
den) 

4A, al-
ternatief 

2
(dijkver-
legging)

4B, al-
ternatief 

1
(op-

klapba-
re ke-
ring)

4B, al-
ternatief 

2
(vaste 
muur)

4C, al-
ternatief 

1 
(op-

klapba-
re ke-

ring  

4C, al-
ternatief 

2 
(vaste 
muur) 

4D, al-
ternatief 

1
(op-

klapba-
re ke-
ring)

4D, al-
ternatief 

2
(vaste 
muur) 

invloed op karakteristieke structuren en 
elementen  

0 0 0 0 0 0 0 0

invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 0 0 0 0 0 0 0 0

invloed op de samenhang tussen ele-
menten/continuïteit van structuren. 

0/- 0 0 0 0 0 0 0

invloed op aardkundige waarden 0 0 0 0 0 0 0 0
invloed op cultuurhistorisch waardevolle 
patronen  

0 0 0 0 0 0 0 0

invloed op cultuurhistorische waardevolle 
elementen 

0 0 0/- - 0/- - 0/- -

totaalscore landschap en cultuurhisto-
rie 

-0,5 0 0,5 -1 0,5 -1 -0,5 -1

 
7.4.5. Archeologie 
Muurconstructies dienen mogelijk gefundeerd te worden in de ondergrond of aan een historisch bouw-
werk. Ter hoogte van deze geplande muurconstructies kunnen zich archeologische of cultuurhistori-
sche waarden bevinden die daardoor verstoord of vernietigd raken. Het ophogen van de weg in alterna-
tief 1, 4C, kan een lichte zetting veroorzaken doch dit zal zeer beperkt zijn en daartoe vermoedelijk niet 
problematisch voor de eventuele archeologische waarden. Dit geldt ook voor verbreden van de dijk (4A, 
alternatief 1). Zie tabel 7.26. 
 
tabel 7.26. overzicht effectbeoordeling archeologie - Keringen in Bunschoten-Spakenburg 
 4A, alter-

natief 1 
(verbre-

den)  

4A, alter-
natief 2

(plan 
Oostmaat)

4B, alter-
natief 1

(opklapba-
re kering)

4B, alter-
natief 2

(vaste 
muur)

4C, alter-
natief 1

(opklapba-
re kering 

4C, alter-
natief 2 

(vaste 
muur) 

4D, alter-
natief 1

(opklapba-
re kering)

4D, alter-
natief 2

(vaste 
muur) 

verstoring archeolo-
gische waarden 

0 - - - 0 / - - - -

totaalscore  0 -1 -1 -1 -0,5 -1 -1 -1
 
7.4.6. Wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
 
aantasting woonfunctie 
Welk alternatief in deeltraject 4A wordt uitgevoerd hangt af van de realisatie van het plan Oostmaat. Al-
ternatief 1 wordt uitgevoerd als ten tijde van de dijkverbetering het plan nog niet gerealiseerd wordt. 
Beide plannen hebben een neutraal effect op de woonfunctie (0), omdat geen woonpercelen worden 
aangetast.  
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De kwaliteit van de woonomgeving gaat met alternatief 2 vermoedelijk wel omhoog, omdat hier een 
boulevard wordt aangelegd. Dit is echter niet meegewogen, omdat de realisatie van een boulevard, als 
onderdeel van de plannen voor de Oostmaat, onzeker is. 
 
Deeltraject 4B beslaat de Kerkemaat. Voor het deel tussen dp. 118,5-121 wordt in alternatief 1 een op-
klapbare muurconstructie aan de kade met een permanente deel van circa 0,60 m hoog toegepast (het 
maaiveld ligt hier op circa NAP + 1 m). Een muur van 0,60 m hoog is goed in te passen en wordt ge-
bruikt als zitplek en dergelijke. Omdat toch zichthinder optreedt vanuit de woningen, wordt dit alternatief 
negatief beoordeeld (-). Mocht geen opklapbare muurconstructie worden toegepast (alternatief 2), dan 
wordt de permanente muur circa 1,40 m hoog. Dit betekent dat de bewoners langs de Kerkemaat het 
zicht op de haven voor een groot deel kwijt raken. Alternatief 2 is daarom zeer negatief beoordeeld (--). 
 
In deeltraject 4C (Hoekstraat/Turfwal) wordt in alternatief 1 voorgesteld om waar mogelijk de weg op te 
hogen tot de vereiste hoogte en het plaatsen van een opklapbare kering ter plaatse van de aansluitin-
gen op de andere deeltrajecten. Alternatief 2 is om de weg niet op te hogen, maar overal een perma-
nente kering aan te leggen met een coupure op de Turfwal. Alternatief 2 is vanwege de beperking van 
de breedte van de toch al smalle weg negatief beoordeeld (-). Alternatief 1 is neutraal beoordeeld van-
wege de geringe hoogte (0).  
 
In deeltraject 4D wordt bij alternatief 1 met name bij Oude Schans 63-68 (dp. 124-124,5) de woonfunc-
tie aangetast door het plaatsen van een muur van 0,80 m hoog (uitgaande van een kruinhoogte van 
NAP + 2,24 m). Dit vanwege de relatief geringe ruimte tussen de woningen en de muur (circa 3 meter). 
Op het deel van dp. 123-124 wordt om de haven een beweegbare muurconstructie gelegd op straatni-
veau. Van 124,5-125 wordt de weg met circa 0,05-0,60 m verhoogd. Dit heeft niet zoveel effect omdat 
de omliggende woonhuizen al op hogere grond liggen. Al met al is alternatief 1 licht negatief beoor-
deeld (0/-). Alternatief 2 betekent dat in het hele deeltraject een muur aangelegd wordt, grotendeels 
0,80-1,00 m hoog. Omdat de verhoging niet meer is dan 1,0 m is dit effect negatief beoordeeld (-).  
 
aantasting functie bedrijvigheid 
In deeltraject 4C en 4D zijn enige (café-)restaurantjes met een terras aanwezig direct langs het tracé. 
Door het aanleggen van een muurconstructie wordt mogelijk de ruimte voor het terras iets kleiner. Aan 
de andere kant wordt het terras dan ook afgescheiden van de weg en de veiligheid vergroot. De betref-
fende alternatieven zijn daarom neutraal beoordeeld.  
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen de terrassen langs het tracé mogelijk niet opge-
bouwd kunnen worden. Daar de werkzaamheden samenhangen met het terrasseizoen, zal hierdoor 
mogelijk schade optreden in de zin van inkomensderving. Dit effect is negatief beoordeeld. Dit geldt 
voor de beide alternatieven in de deeltrajecten 4C en 4D. 
 
verandering in recreatieve kwaliteit 
Op deeltraject 4B is de hoogte van de permanente muur (alternatief 2) zo hoog, dat de toeristische 
kwaliteit van het gebied afneemt. Dit is een permanent effect. Dit effect is zeer negatief (- -). Alternatief 
1 heeft een negatieve beoordeling (-), vanwege de geringere hoogte. Op deeltraject 4D zijn de perma-
nente invloeden minder groot, alternatief 2 is negatief beoordeeld, en alternatief 1 licht negatief. Voor 
de overige gebieden zullen geen effecten optreden op de recreatieve kwaliteit. 
 
In het havengebied zijn voldoende wegen aanwezig zodat de noodzaak voor omfietsen of wandelen 
beperkt is. Door de werkzaamheden in het havengebied, een toeristische trekpleister, zal tijdelijk de re-
creatieve kwaliteit van het gebied afnemen. Dit geldt voor alle deeltrajecten (4A tot en met 4D). 
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verandering in bereikbaarheid 
Voor alle deeltrajecten en alternatieven geldt dat omwonenden hinder zullen ondervinden van de werk-
zaamheden ter plaatse. Het aan te passen tracé zal in ieder geval worden afgesloten voor gemotori-
seerd verkeer en fietsverkeer. Daarnaast kunnen omwonenden hinder ondervinden van het transport 
van materialen vanuit de haven. Dit betekent dat de bereikbaarheid van woningen en bedrijven zal af-
nemen. Dit is als negatief beoordeeld (-). Vanwege de dichtheid met wegen in Bunschoten-Spakenburg 
zullen de woningen en bedrijven nog wel grotendeels op kleine afstand benaderd kunnen worden.  
 
tabel 7.27. Overzicht effectbeoordeling gebruiksfuncties - Keringen in Bunschoten-Spakenburg 
 4A, alter-

natief 1 
(verbre-

den)  

4A, alter-
natief 2

(dijkver-
legging)

4B, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring)

4B, alter-
natief 2

(vaste 
muur)

4C, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring  

4C, alter-
natief 2 

(vaste 
muur) 

4D, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring)

4D, alter-
natief 2

(vaste 
muur) 

aantasting woonfunctie 0 0 - -- 0 - 0/- -
aantasting functie bedrijvig-
heid 

0 0 0 0 0 0 0 0

verandering in recreatieve 
kwaliteit - permanent 

0 0 - -- 0 0 0/- -

totaalscore permanente ef-
fecten gebruiksfuncties 

0 0 -2 -4 0 -1 -1 -2

 
aantasting functie bedrijvig-
heid 

0 0 0 0 - - - -

verandering in recreatieve 
kwaliteit 

- - - - - - - -

veranderingen in bereikbaar-
heid 

- - - - - - - -

totaalscore tijdelijke effec-
ten gebruiksfuncties 

-2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3

 
7.4.7. Geluid en trillingen 
In dijkvak 4 zullen ongeveer 32 woningen directe geluidshinder ondervinden van de werkzaamheden, 
en circa 145 woningen ondervinden hinder van het transport. De relatief grote aantallen betekenen dat 
de alternatieven in totaal zeer negatief zijn beoordeeld (--). Uitgaande van het indrukken van construc-
ties treedt geen trillingshinder op. Wel kan trillingenhinder optreden door transport, hierbij is uitgegaan 
van circa 57 huishoudens. Dit is zeer negatief beoordeeld. 
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tabel 7.28.  Overzicht effectbeoordeling geluid en trillingen - Keringen in  
 Bunschoten-Spakenburg 

 4A, alter-
natief 1 
(verbre-

den)  

4A, alter-
natief 2

(dijkver-
legging)

4B, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring)

4B, alter-
natief 2

(vaste 
muur)

4C, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring 

4C, alter-
natief 2 

(vaste 
muur) 

4D, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring)

4D, alter-
natief 2

(vaste 
muur) 

directe hinder  -- -- -- -- -- -- -- --
indirecte hinder -- -- -- -- -- -- -- --
hinder in stiltegebieden 0 0 0 0 0 0 0 0
hinder voor personen in 
gebouwen 

 0 0 0 0 0 0 0

schade aan gebouwen -- -- -- -- -- -- -- --
totaalscore tijdelijke ef-
fecten 

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

 
7.5. Westdijk 
 
7.5.1. Bodem 
 
gemiddelde bodemkwaliteit 
Voor dijktraject 5 is ter plaatse van Westdijk 36 een bodemonderzoek beschikbaar. De onderzoeksloca-
tie betreft een bungalowpark en de jachthaven Nieuwboer. Deze locatie is ook als apart deeltraject op 
de bodemkwaliteitskaart aangegeven, vanwege het ontbreken van voldoende gegevens. Bij de ingre-
pen ter plaatse van de onderzochte locatie wordt grond aangebracht (taludverflauwing en/of aanber-
ming). Ervan uitgaande dat de opgebrachte grond schoon is, zal de gemiddelde bodemkwaliteit niet 
verbeteren of verslechteren. De alternatieven worden als neutraal beoordeeld.  
 
De rest van dijktraject 5 behoort tot de zone ‘Buitengebied’ en is op basis van de bodemkwaliteitskaart 
schoon. Indien schone grond wordt toegepast zal de gemiddelde bodemkwaliteit niet veranderen ten 
opzichte van de referentiesituatie. De verschillende alternatieven zijn hierin niet onderscheidend en 
worden allen als neutraal beoordeeld (0).  
 
afname verontreiniging 
Voor zover bekend is ter plaatse van de dijkverbetering langs de Westdijk geen verontreiniging aanwe-
zig. De ingrepen zullen daarom niet resulteren in een afname van verontreiniging. De verschillende al-
ternatieven zijn hierin niet onderscheidend en worden allen als neutraal beoordeeld (0).  
 
tabel 7.29. Overzicht effectbeoordeling bodem - Westdijk 
 5, alternatief 1

(aanberming) 
5, alternatief 2 
(verflauwing) 

5, alternatief 3
(damwand)

gemiddelde bodemkwaliteit 0 0 0
toe/afname verontreiniging 0 0 0
totaalscore permanente effecten bodem 0 0 0
 
gemiddelde bodemkwaliteit 0 0 0
toe/afname verontreiniging 0 0 0
totaalscore tijdelijke effecten bodem 0 0 0
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7.5.2. Water 
Voor het traject 5 is naast hoogte de stabiliteit van het binnentalud een probleem. Verhogen van de kru-
inhoogte heeft geen effect op het watersysteem. Wat betreft de verbetering van de stabiliteit bestaat het 
alternatief uit aanbermingen buiten- en binnendijks. Voor het meest westelijke deel van de Westdijk 
vormt omleggen van sloten aan weerszijden van de dijken een onderdeel van het alternatief. Aanber-
ming zal geen significant effect hebben op het watersysteem. Omleggen van binnendijkse sloten dient 
te gebeuren volgens de eisen van het waterschap, zodat bergings- en afvoerfunctie behouden blijft. Lo-
kaal zal ter hoogte van een omgelegde sloot er enige invloed op de grondwaterstanden optreden. Daar 
het te handhaven peil in de omgelegde sloot gelijk zal blijven aan het huidig te handhaven peil binnen 
het peilvak waarbinnen de ingreep plaatsvindt, wordt niet verwacht dat er regionale significante effecten 
optreden in het binnendijks gebied. 
 
effecten tijdens de aanlegfase 
Op dit moment is nog niet in detail uitgewerkt hoe de aanleg van de verschillende constructies wordt 
uitgevoerd. Het is mogelijk dat voor een aantal onderdelen tijdelijke ingrepen noodzakelijk zijn, zoals 
bemaling, ontgraving of omleiden van watergangen.  
 
Het optreden van negatieve effecten op de omgeving vanwege grondwaterstandsdaling (landbouw, zet-
tingen en dergelijke) dient in de aan te vragen vergunning te worden geregeld. Lozing van bemalings-
water dient te gebeuren conform de Wvo/Waterwet vereisten. Hierdoor zal toetsing plaatsvinden op het 
optreden van negatieve effecten. Geen van de alternatieven of varianten scoort dan ook negatief op het 
aspect grondwater of afgeleide effecten. 
 
Tijdelijke ingrepen in de waterhuishouding tijdens de aanleg zullen moeten plaatsvinden conform de ei-
sen van het waterschap. Hierbij mag de waterhuishoudkundige functie van de watergangen (aan- en 
afvoer) niet worden belemmerd. Dit betekent dat er voor alle alternatieven geen negatieve effecten tij-
dens de aanlegfase mag worden verwacht op het oppervlaktewatersysteem. 
 
tabel 7.30. Overzicht effectbeoordeling water - Westdijk 
 5, alternatief 1

(aanberming) 
5, alternatief 2 
(verflauwing) 

5, alternatief 3
(damwand)

oppervlaktewater 0 0 0
grondwater 0 0 0
afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) 0 0 0
totaalscore permanente effecten water 0 0 0
 
oppervlaktewater 0 0 0
grondwater 0 0 0
afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) 0 0 0
totaalscore tijdelijke effecten water 0 0 0
 
7.5.3. Ecologie 
 
Natura 2000-gebieden 
Het meest westelijk deel van de Westdijk grenst aan het buitendijks gelegen Natura 2000-gebied Eem 
en Gooimeer zuidoever, dat is aangewezen voor Visdief (broedend) en diverse watervogels. Aangezien 
Visdieven broeden op grote afstand (>3,5 km) van het tracé waar ingrepen plaats vinden, zijn effecten 
op deze soort niet te verwachten. Ook effecten door verstoring van onmisbaar foerageergebied van be-
treffende broedpopulatie zijn niet aan de orde. Wel kan gedurende de aanlegfase verstoring van water-
vogels optreden, die zich volgens telgegevens van SOVON in grote aantallen in het zuidoostelijke deel 
van het Natura 2000-gebied ophouden. 
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passende beoordeling 
In de uitgevoerde passende beoordeling is onderbouwd dat significant negatieve effecten op habitatty-
pen en habitatsoorten in Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever met zekerheid zijn uit te 
sluiten. Evenwel is in de passende beoordeling (zie bijlage VIII) geadviseerd om werkzaamheden aan 
het dijktraject dat aan het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever grenst zoveel mogelijk 
uit te voeren buiten de periode juli-maart. 
 
EHS 
De binnen de EHS gelegen natuurwaarden langs de Westdijk hebben met name betrekking op Polder-
maten, dat vooral voor pleisterende en broedende weidevogels van belang is. Circa de helft van de 
Poldermaten is ingericht als nat grasland met ondiepe poelen voor steltlopers en weidevogels. De ove-
rige helft van het gebied is nog niet ingericht. Gestreefd wordt naar een uitbreiding van oevermilieus en 
een meer geleidelijke overgang tussen water en land, met ondiep water dat in verbinding staat met het 
Eemmeer. Op de dijktaluds wordt een glanshaverhooiland nagestreefd (provincie Utrecht 2002a). 
 
De ingrepen langs de Westdijk zullen fysiek ruimtebeslag van de EHS tot gevolg hebben evenals mo-
gelijke aantasting van natuurwaarden. In de EHS-toetsing die voor het project is uitgevoerd [Ecogroen, 
31 augustus 2010] is in kaart gebracht in welke mate ‘plussen’ in het plan moeten worden opgenomen 
om negatieve effecten te verzachten en aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden te voor-
komen.  
 
natuurwaarden buiten de EHS 
Het binnendijks gelegen gebied is door de provincie Utrecht aangemerkt als botanisch/faunistisch 
waardevol gebied en wintergastengebied. Effecten kunnen met name betrekking hebben op verstoring 
tijdens de aanlegfase. 
 
beschermde en bedreigde soorten flora en fauna 
Belangrijkste aandachtspunt voor de effecten op dit aspect is de aanwezigheid van vier middel-
hoog/strikt beschermde vissensoorten. Daarnaast vormt de sloot en aanliggende Westdijk mogelijk be-
langrijk overwinteringsgebied voor strikt beschermde Rugstreeppad. Mogelijk komt in het gebied ook 
strikt beschermde Waterspitsmuis voor. De ondiepe plassen van de Poldermaten worden door ganzen 
en steltlopers gebruikt als foerageer- en/of rustgebied. In met name de bebouwing in de directe omge-
ving van de planlocaties kunnen beschermde en bedreigde broedvogels en/of vleermuizen worden 
aangetroffen zoals Gewone dwergvleermuis en Huismus. 
 
Uitstralende effecten als gevolg van het verleggen van de Buitendijkse sloten kunnen effect hebben op 
weidevogels of steltlopers die de ondiepe plassen van de Poldermaten gebruiken als foerageer- en/of 
rustgebied. Effecten als gevolg van verstoring kunnen eenvoudig worden gemitigeerd door werkzaam-
heden die vogels kunnen verstoren uit te voeren in de periode september – half oktober. In dat geval 
zijn significante effecten door verstoring tijdens de aanlegfase niet te verwachten. 
 
Ten aanzien van vissen en amfibieën zijn de maatregelen die in het kader van de Flora- en faunawet 
gelden afdoende om effecten te voorkomen. Gedacht moet worden aan het werken in de minst kwets-
bare periode van soorten (september – oktober) en het wegvangen van aanwezige exemplaren.  
 
tabel 7.31. Overzicht effectbeoordeling ecologie – Westdijk 
 5, alternatief 1

(aanberming) 
5, alternatief 2 
(verflauwing) 

5, alternatief 3
(damwand)

gebieden:  

invloed op Natura 2000-gebied habitatsoorten Eem en Gooimeer 
zuidoever 

0/- 0/- 0/-

invloed op EHS gebied -- -- --
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 5, alternatief 1
(aanberming) 

5, alternatief 2 
(verflauwing) 

5, alternatief 3
(damwand)

gebieden:  

invloed op natuurgebied buiten EHS - - -

soort(groep)en:  

invloed op vaatplanten 0/- 0/- 0/-

invloed op mossen 0 0 0

invloed op korstmossen 0/- 0/- 0/-

invloed op zoogdieren - - -

invloed op broedvogels - - -

invloed op vissen - - -

invloed op amfibieën - - -

totaalscore -8,5 -8,5 -8,5

 
7.5.4. Landschap en cultuurhistorie  
 
invloed op karakteristieke structuren en elementen 
Voor deeltraject 5 is geen invloed op landschappelijke karakteristieke structuren en elementen te ver-
wachten (score 0). 
 
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 
Voor deeltraject 5 is geen invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken te verwachten (score 0). 
 
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren 
Het aanbermen aan beide zijden (5, alternatief 1, 2 en 3) geeft een verbreding van dwarsprofiel over 
circa 9 km. Dit geeft een discontinuïteit van het dijkprofiel. Ook wordt hier de sloot verlegd. Dit geeft een 
negatieve beoordeling (score -).  
 
invloed op de aardkundige waarden 
Voor alle alternatieven is geen invloed op de aardkundige waarden mogelijk (score 0). 
 
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen 
Het verplaatsen van de oude sloot bij de dubbele aanberming (5, alternatief 1, 2 en 3) geeft een effect, 
omdat de sloot onderdeel is van een historisch slotenpatroon (veenontginningslandschap). De sloot 
blijft wel gehandhaafd, het effect is daarom licht negatief beoordeeld (score 0/-). 
 
invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
Het alternatief 1, 2 en 3 hebben geen invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen (score 0). 
 
tabel 7.32. Overzicht effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie - Westdijk 
 5, alternatief 1

(aanberming) 
5, alternatief 2 
(verflauwing) 

5, alternatief 3
(damwand)

invloed op karakteristieke structuren en elementen  0 0 0

invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 0 0 0

invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structu-
ren. 

- - -

invloed op aardkundige waarden 0 0 0

invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen  0/- 0/- 0/-

invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 0 0 0

totaalscore landschap en cultuurhistorie -1,5 -1,5 -1,5
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7.5.5. Archeologie 
Het dempen van de sloot (dp. 138,5-148) zal vermoedelijk geen sterk negatieve effecten hebben met 
betrekking tot de archeologie. Er kan echter wel zetting optreden van de ondergrond onder de nieuwe 
aangebrachte slootvulling maar dit zal vermoedelijk gering zijn. Het graven van een nieuwe sloot kan 
echter wel een directe verstoring van de eventuele archeologische waarden in de ondergrond veroor-
zaken. Een (minimale) aanvulling, taludverflauwing of aanberming van het dijklichaam kan mogelijk zet-
ting veroorzaken maar dit zal vermoedelijk gering zijn en daartoe niet direct bedreigend voor de archeo-
logie. De mogelijke constructie bij 131,5-132,5 kan wel een directe verstoring van de eventuele archeo-
logische waarden in de ondergrond opleveren. 
 
tabel 7.33. Overzicht effectbeoordeling archeologie - Westdijk  
 5, alternatief 1

(aanberming) 
5, alternatief 2 
(verflauwing) 

5, alternatief 3
(damwand)

verstoring archeologische waarden  0 / - 0 / - 0 / -
totaalscore  -0,5 -0,5 -0,5
 
7.5.6. wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
 
aantasting woonfunctie 
In deeltraject 5 (zie afbeelding 5.5) wordt bij de huizen van Bunschoten-Spakenburg alleen het asfalt op 
de weg opgehoogd, dit geeft geen ruimtebeslag. In het deel vanaf dp. 128 zijn geen woonhuizen aan-
wezig. Het effect is neutraal (0). 
 
aantasting functie bedrijvigheid 
In deeltraject 5 tast het alternatief buitendijks wel percelen aan, maar deze zijn niet in agrarisch gebruik 
(natuur). Langs de dijk is ook het nautisch centrum aanwezig (dp. 131,5-132,5). Precies langs de dijk 
staan hier boten opgesteld. Bij alternatief 1 en 2 raken de alternatieven deze locatie. Door een dam-
wand te plaatsen, zoals in alternatief 3, zullen geen permanente effecten optreden. Alternatieven 1 en 2 
zijn negatief beoordeeld (-), alternatief 3 is neutraal beoordeeld (0). 
 
verandering in recreatieve kwaliteit 
In deeltraject 5 maakt het fietsverkeer gebruik van de lokale weg op de dijk. Deze weg blijft behouden, 
maar zal in de aanlegfase deels beperkt toegankelijk zijn. Als delen van de Westdijk niet toegankelijk 
zijn, dan moeten de fietsers omfietsen. De werkzaamheden geven geen ruimtebeslag voor het bunga-
lowpark Eemmeer. De alternatieven zijn daarom negatief beoordeeld (-).  
 
verandering in bereikbaarheid 
Bij werkzaamheden aan de Westdijk zullen het nautisch centrum en de bungalowparken tijdelijk slech-
ter bereikbaar zijn. Deze terreinen zijn alleen ontsloten door de Westdijk. Bij de werkzaamheden zal 
daar rekening mee moeten worden gehouden. De verslechterde bereikbaarheid betekent dat soms de 
terreinen maar vanaf één kant te benaderen zijn en aanwonenden, etc. soms moeten omrijden. Het al-
ternatief is daarom negatief beoordeeld (-). 
 
tabel 7.34. Overzicht effectbeoordeling gebruiksfuncties - Westdijk 
 5, alternatief 1

(aanberming) 
5, alternatief 2 
(verflauwing) 

5, alternatief 3
(damwand)

aantasting woonfunctie 0 0 0
aantasting functie bedrijvigheid - - 0
totaalscore permanente effecten -1 -1 0
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 5, alternatief 1 
(aanberming)  

5, alternatief 2 
(verflauwing) 

5, alternatief 3 
(damwand) 

verandering in recreatieve kwaliteit - tijdelijk - - -
veranderingen in bereikbaarheid - tijdelijk - - -
totaalscore tijdelijke effecten -2 -2 -2
 
7.5.7. Geluid en trillingen 
Aan de Westdijk zal geen directe hinder plaatsvinden, wel treedt voor circa 59 woningen indirecte ge-
luidshinder op (--). De Westdijk ligt in het stiltegebied Eemland. Hier wordt 123 ha door geluid belast 
(langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 40 dB(A) in de dagperiode op een hoogte boven het lokale 
maaiveld van 1,5m). Mochten geluidarme machines worden ingezet, dan nog wordt 88 ha belast. Dit 
heeft een zeer negatieve beoordeling gekregen (--). Ook wordt trillingenhinder verwacht vanwege het 
transport voor 9 panden. Dit is licht negatief beoordeeld (0/-) 
 
tabel 7.35. Overzicht effectbeoordeling geluid en trillingen – Westdijk 
 5, alternatief 1

(aanberming) 
5, alternatief 2 
(verflauwing) 

5, alternatief 3
(damwand)

directe hinder  0 0 0

indirecte hinder -- -- --

hinder in stiltegebieden -- -- --

hinder voor personen in gebouwen 0 0 0

schade aan gebouwen 0/- 0/- 0/-

totaalscore tijdelijke effecten -4,5 -4,5 -4,5

 
7.6. Eemdijk 
 
7.6.1. Bodem 
 
gemiddelde bodemkwaliteit 
Langs de Eemdijk zijn op verschillende percelen binnendijks bodemonderzoeken uitgevoerd. Naast de 
uitgevoerde bodemonderzoeken zijn er langs de Eemdijk nog verschillende verdachte deellocaties be-
kend (stortplaatsen, dempingen en een autosloopbedrijf). Buiten de verdachte of onderzochte locaties 
is de grond op basis van de bodemkwaliteitskaart naar verwachting schoon.  
 
De meeste ingrepen voor dit traject vinden buitendijks plaats. Buitendijks zijn geen bodemonderzoeken 
beschikbaar. Ter plaatse van dijktraject 6A (alternatief 3) zijn buitendijks aan de Maatweg/Maatkade 
twee verdachte deellocaties bekend (provinciale codes: UT031301308 en UT031300702). Op beide lo-
caties betreft het een ophooglaag. De aard en kwaliteit van de ophooglaag is niet bekend. Alleen ter 
plaatse van dijktraject 6A (alternatief 1 en 2) vinden binnendijkse verbeteringen plaats. De grond is hier 
naar verwachting grotendeels schoon. Alleen het wiel tussen de Maatweg en de Noorderweg (dp. 161-
162,5) is een verdachte deellocatie. Voor deze locatie is geen bodemonderzoek beschikbaar. 
 
Indien schone grond wordt toegepast bij de ingrepen zullen de verschillende alternatieven geen invloed 
hebben op de bodemkwaliteit. Daarom wordt dit criterium als neutraal beoordeeld.  
 
afname verontreiniging 
Op de dijkverbeteringstrajecten langs de Eemdijk is voor zover bekend alleen zeer lokaal sprake van 
bodemverontreiniging. De verontreinigde grond bevindt zich echter (grotendeels) buiten het dijkverbete-
ringstraject. Ingrepen ter plaatse van de verdachte deellocatie (wiel) ter plaatse van dijktraject 6A zullen 
naar verwachting niet resulteren in afgraving en dus vermindering van de verontreiniging.  
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Daarom wordt dit criterium als neutraal beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De verschil-
lende alternatieven zijn niet onderscheidend. 
 
tabel 7.36. Overzicht effectbeoordeling bodem - Eemdijk 
 6A, al-

terna-
tief 1 
(aan-

bermin
gen)  

6A, al-
ternatief 

2
(dijkver-
legging 

Eemdijk) 

6A, al-
terna-
tief 3 
(dijk-

verleg-
ging 
door 

Be-
kaaide 
Maat)

6B, al-
terna-
tief 1

(aanber
ming) 

6B, al-
terna-
tief 2 

(dijkver-
legging) 

6C, al-
terna-
tief 1 

(aanber
ming) 

6C, al-
terna-
tief 2 

(dijkver-
legging)  

6D, al-
ternatief 

1
(ver-

flauwin
g) 

6D, al-
terna-
tief 2

(dijkver-
legging) 

gemiddelde bodemkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
toe/afname verontreiniging 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaalscore permanente effecten 
bodem 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
gemiddelde bodemkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
toe/afname verontreiniging 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaalscore tijdelijke effecten bo-
dem 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
7.6.2. Water 
Aan de binnendijkse zijde van de Eemdijk treedt kwel op in de huidige situatie. Problemen in dit traject 
zijn stabiliteit van het buiten- en binnentalud en de hoogte. 
 
Voor het traject 6A bestaat het alternatief uit aanbermingen, damwanden, sloot omleggen (binnen- en 
buitendijks) en dijkomlegging. Lokaal is dichtere bebouwing aanwezig (boerderij). Op lokale schaal kan 
dit alternatief leiden tot veranderingen van grondwaterstanden. Gezien de nabijheid van bebouwing kan 
dit tot effecten in het bebouwd gebied leiden. Significante effecten op natuur of landbouw worden niet 
verwacht. Bij traject 6A, alternatief 3, is er sprake van het omzetten van de regionale waterkering langs 
de Bekaaide Maat naar een primaire waterkering. Lokaal kan dat leiden tot enige (marginale) verande-
ring van grondwaterstanden ter hoogte van de Maatweg, er is echter geen bebouwing in de nabijheid. 
Dit betekent dat er geen afgeleide effecten te verwachten zijn. 
 
Effecten op het oppervlaktewater worden niet verwacht, daar slootomlegging volgens de eisen van het 
waterschap zal moeten gebeuren. 
 
Bij de trajecten 6B, 6C en 6D zijn alternatieven met dijkverlegging ontwikkeld, met name om ruimte bij 
nabij gelegen bebouwing te creëren. Dijkverlegging kan leiden tot lokale veranderingen in de grondwa-
terstanden, dat weer kan leiden tot effecten in het bebouwd gebied. Er worden geen significante effec-
ten op landbouw, natuur en oppervlaktewater verwacht. 
 
effecten tijdens de aanlegfase 
Op dit moment is nog niet in detail uitgewerkt hoe de aanleg van de verschillende constructies wordt 
uitgevoerd. Het is mogelijk dat voor een aantal onderdelen tijdelijke ingrepen noodzakelijk zijn, zoals 
bemaling, ontgraving of omleiden van watergangen.  
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Het optreden van negatieve effecten op de omgeving vanwege grondwaterstandsdaling (landbouw, zet-
tingen en dergelijke) dient in de aan te vragen vergunning te worden geregeld. Lozing van bemalings-
water dient te gebeuren conform de Wvo/Waterwet vereisten. Hierdoor zal toetsing plaatsvinden op het 
optreden van negatieve effecten. Geen van de alternatieven of varianten scoort dan ook negatief op het 
aspect grondwater of afgeleide effecten. 
 
Tijdelijke ingrepen in de waterhuishouding tijdens de aanleg zal moeten plaatsvinden conform de eisen 
van het waterschap. Hierbij mag de waterhuishoudkundige functie van de watergangen (aan- en af-
voer) niet worden belemmerd. Dit betekent dat tijdens de aanlegfase voor geen van de alternatieven 
negatieve effecten op het oppervlaktewatersysteem zijn te verwachten. 
 
tabel 7.37. Overzicht effectbeoordeling water - Eemdijk 
 6A, al-

ternatief 
1 

(aan-
bermin-

gen)  

6A, al-
ternatief 

2
(dijkver-
legging 

Eem-
dijk) 

6A, al-
ternatief 

3 (dijk-
verleg-

ging 
door 

Bekaai-
de 

Maat)

6B, al-
ternatief 

1
(aan-

berming
) 

6B, al-
ternatief 

2 
(dijkver-
legging) 

6C, al-
ternatief 

1 
(aan-

berming
) 

6C, al-
ternatief 

2 
(dijkver-
legging)  

6D, al-
ternatief 

1
(ver-

flauwin
g) 

6D, al-
ternatief 

2
(dijkver-
legging) 

oppervlaktewater 0 0 0 0 0 0 0 0 0
grondwater - - - - - - - 0 -
afgeleide effecten (landbouw, na-
tuur, bebouwd gebied) 

- - 0 - - - - 0 -

totaalscore permanente effec-
ten water 

-1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1

 
oppervlaktewater 0 0 0 0 0 0 0 0 0
grondwater 0 0 0 0 0 0 0 0 0
afgeleide effecten (landbouw, na-
tuur, bebouwd gebied) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

totaalscore tijdelijke effecten 
water 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
7.6.3. Ecologie 
De dijkverlegging door de polder Bekaaide Maat (alternatief 3 voor deeltraject 6A) is niet onderzocht op 
ecologische effecten omdat dit alternatief op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde Maatschap-
pelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) is afgevallen als reëel voorkeursalternatief (VKA). 
 
Natura 2000-gebieden 
Traject 6A grenst aan Natura 2000-gebied Eem en Gooimeer zuidoever. De overige deeltrajecten (6B 
tot en met 6D) liggen op ruime afstand (minimaal 800 meter) van dit gebied, zodat nadelige effecten 
niet te verwachten zijn. De werkzaamheden op traject 6A kunnen verstoring van watervogels in het Na-
tura 2000-gebied met zich meebrengen. 
 
EHS 
De binnen de EHS gelegen natuurwaarden langs de Eemdijk hebben met name betrekking op drie ge-
bieden: Bekaaide Maat, Zwarte Noord en het gebied ter hoogte van Ocrieteiland. De Eem en haar oe-
vers maken deel uit van een ecologische verbindingszone. De Eem zelf vormt een natte verbinding, 
terwijl de oevers en aangrenzende binnen- en buitendijks gelegen polders een verbinding over land 
vormen 



 

Witteveen+Bos 
LEU36-3 Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER fase 2 definitief 02 d.d. 7 april 2011 162

 
De voorgenomen maatregelen, waarvoor gedeeltelijk een bestemmingsplanwijziging nodig is, kunnen 
leiden tot ruimtebeslag binnen de EHS en mogelijk ook tot aantasting van de wezenlijke kenmerken en 
waarden. Dit is onderzocht door Ecogroen in een EHS-toetsing.  
 
Geconcludeerd wordt dat geen significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van 
de EHS optreedt als gevolg van de ingrepen waarvoor een bestemmingplanwijziging nodig is, er vanuit 
gaande dat de sloot langs de Eemdijk in het gebied Zwarte Noord hersteld wordt. Wel kunnen (beperk-
te) tijdelijke effecten optreden als gevolg van tijdelijk oppervlakteverlies van biotopen en verstoring tij-
dens de aanlegwerkzaamheden (externe werking).  
 
Hoewel voor de buitendijkse aanberming geen toetsing aan het EHS-beleid nodig is, kan aanzienlijke 
schade worden toegebracht aan (het functioneren van) de EVZ De Eem. Dit met name als gevolg van 
de binnendijkse aanberming tussen de dijkpalen 194 en 205, waar de oostelijke oeverzone van de Eem 
(nagenoeg) zal verdwijnen. Zonder het nemen van mitigerende maatregelen wordt de robuustheid 
van de oeverzone van de Eem aangetast en kan migratie van soorten langs het randmeer worden be-
lemmerd. Effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS kunnen worden voorkomen 
door het nemen van mitigerende maatregelen en het inbrengen van ‘plussen’ in het plan. 
 
natuurwaarden buiten de EHS 
Het gehele dijktraject grenst aan wintergastgebied. Tracé 6D en het meest zuidelijke deel van tracé 6C 
grenzen daarnaast binnendijks aan gebieden die zijn aangemerkt als goede tot zeer goede weidevo-
gelgebieden. Belangrijk aandachtspunt is het voorkomen van verstoring van weidevogels en wintergas-
ten in deze gebieden. 
 
beschermde en bedreigde soorten flora en fauna 
Belangrijk aandachtspunt voor de effecten op de beschermde en bedreigde soorten flora en fauna is de 
aanwezigheid van drie zwaarder beschermde vissensoorten. Daarnaast komen langs de Eemdijk de 
strikt beschermde Rugstreeppad en Poelkikker voor. De dijk en aangrenzende ruigten dienen in de hui-
dige situatie mogelijk als overwinteringslocaties voor deze soorten. Mogelijk komt (met name in de bui-
tendijks gelegen noordpunt) de strikt beschermde Waterspitsmuis voor en vormen de binnendijks gele-
gen sloten leefgebied van de eveneens strikt beschermde Platte schijfhoren. De ondiepe plassen van 
het gebied Zwarte Noord worden door weidevogels en steltlopers gebruikt als foerageer- en/of rustge-
bied. 
 
Uitstralende effecten als gevolg van het verleggen van de Buitendijkse sloten kunnen effect hebben op 
weidevogels of steltlopers die de ondiepe plassen van gebied Zwarte Noord gebruiken als foerageer- 
en/of rustgebied. Effecten als gevolg van verstoring kunnen eenvoudig worden gemitigeerd door werk-
zaamheden die vogels kunnen verstoren uit te voeren in de periode september – half oktober. In dat 
geval zijn significante effecten door verstoring tijdens de aanlegfase niet te verwachten. 
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tabel 7.38. Overzicht effectbeoordeling ecologie - Eemdijk 
 6A, alter-

natief 1 
(aanber-
mingen)  

6A, al-
ternatief 

2
(dijkver-
legging 

Eemdijk) 

6A, al-
terna-
tief 3 
(dijk-

verleg-
ging 
door 

Be-
kaaide 

Maat

6B, al-
terna-
tief 1

(aanber
ming) 

6B, al-
terna-
tief 2 

(dijkver-
legging) 

6C, al-
terna-
tief 1

(aanber
ming)

6C, alter-
natief 2 

(dijkver-
legging)  

6D, alter-
natief 1

(verflau-
wing) 

6D, alterna-
tief 2

(dijkver-
legging) 

gebieden:   
invloed op Natura 2000-
gebied habitatsoorten 
Eem en Gooimeer zuid-
oever 

0/- 0/- * 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

invloed op EHS gebied - - * - - -- -- -- --
invloed op natuurgebied 
buiten EHS 

- - * - - - - - -

soort(groep)en:   
invloed op vaatplanten 0/- 0/- * 0 0 0/- 0/- 0/- 0/-
invloed op mossen 0 0 * 0 0 0 0 0 0
invloed op korstmossen 0/- 0/- * 0 0 0 0 0/- 0/-
invloed op zoogdieren - - * - - - - - -
invloed op broedvogels - - * - - - - - -
invloed op vissen - - * - - - - - -
invloed op amfibieën - - * - - - - - -
invloed op ongewervelden - - * - - - - - -
totaalscore -8,5 -8,5 ** -7,5 -7,5 -9 -9 -9,5 -9,5
*   Niet onderzocht, want dit alternatief is afgevallen op basis van de uitkomsten van de MKBA. 
**  Omdat geen ecologisch onderzoek is verricht naar de effecten van het alternatief dijkverlegging door de polder Bekaaide Maat kan 
 een eindoordeel worden gegeven over dit alternatief. 

 
7.6.4. Landschap en cultuurhistorie 
 
invloed op karakteristieke structuren en elementen 
Voor alle deeltrajecten en alternatieven geldt geen invloed op landschappelijke karakteristieke structu-
ren en elementen (score 0). 
 
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 
Voor alle deeltrajecten en alternatieven geldt geen invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken (score 0). 
De voorgenomen activiteit heeft geen invloed op de openheid, met uitzondering voor deeltraject 6A al-
ternatief 3. Een nieuwe dijk rondom de Bekaaide Maat heeft invloed op de ruimtelijk-visuele kenmerken 
van het gebied. Een dijk heeft invloed op de openheid van de polder (score -).  
 
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren 
Door aanberming wordt de dijk verbreed waardoor de beleving van de dijk wordt ‘aangetast’, ook door 
het verleggen van de sloten. Bestaande knotwilgen en knotelzen ter hoogte van dp. 160 worden be-
houden. Op een aantal locaties langs de dijk zullen bomen verwijderd moeten worden. Score wordt 0/- 
voor alternatief 1 van deeltraject 6A, 6B en 6D. Door het verleggen van de dijk ter hoogte van woningen 
en het verbreden van de dijk buiten de woningen wordt het bestaande dijkprofiel aangetast evenals het 
verleggen van de sloten.  
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Bestaande knotwilgen en knotelzen? ter hoogte van dp. 160 worden behouden. Op een aantal locaties 
langs de dijk zullen bomen verwijderd moeten worden. Score wordt negatief (-) voor alternatief 2 in 
deeltraject 6A, 6B, 6C en 6D. Het aanleggen van een nieuwe dijk ter hoogte (deeltraject 6A alternatief 
3) van Bekaaide Maat heeft invloed op de bestaande dijktrace. Het oude dijktracé wordt als het ware 
“gespitst” door de aanleg van een nieuwe dijk (score -). 
 
Alternatief 1 van deeltraject 6C is neutraal beoordeeld (0).  
 
Invloed op aardkundige waarden 
Geen van de alternatieven heeft invloed op aardkundige waarden (score 0). 
 
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen 
Het verplaatsen van een sloot geeft een effect, omdat de sloot onderdeel is van een historisch sloten-
patroon (veenontginningslandschap). De sloot blijft wel gehandhaafd, het effect is daarom licht negatief 
beoordeeld (score 0/-). Alleen bij alternatief 1 in deeltraject 6C wordt geen sloot verplaatst (score 0). 
Het aanleggen van een dijk (deeltraject 6A alternatief 3) in open polderlandschap heeft invloed op het 
karakteristieke patronen van sloten. Dit patroon van sloten wordt ter hoogte van Bekaaide Maat ruimte-
lijk door deze dijk gescheiden (score -). 
 
invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
Bij alternatief 1 van deeltraject 6A, 6B en 6D wordt de bestaande dijk als cultuurhistorische element 
verbreed ten opzichte van het ‘oorspronkelijke’ profiel en ligging (score 0/-). Bij alternatief 2 in deeltra-
ject 6A, 6B, 6C en 6D en alternatief 1 in 6D wordt de bestaande dijk als cultuurhistorische element ver-
legd en verbreed ten opzichte van het ‘oorspronkelijke’ profiel en ligging (bij de woningen). Deze in-
greep is beoordeeld als negatief (score -). Het verhogen van de dijk bij alternatief 1, deeltraject 6C, is 
als neutraal beoordeeld (score 0). Bij alternatief 3 in deeltraject 6A wordt de bestaande dijk aan de 
noordkant van de Bekaaide Maat vervangen door een nieuwe hogere dijk. Door het verwijderen van de 
bestaande dijk gaat een cultuurhistorische element (dijk als beschermer van de polder) verloren  
(score --). 
 
tabel 7.39. Overzicht effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie - Eemdijk 
 6A, al-

terna-
tief 1
(aan-
ber-
min-
gen) 

6A, al-
ternatief 

2
(dijkver-
legging 

Eemdijk) 

6A, al-
terna-
tief 3 

(dijkver-
legging 

door 
Bekaai-

de 
Maat)

6B, al-
terna-
tief 1
(aan-
ber-

ming) 

6B, al-
terna-
tief 2 

(dijkver-
legging) 

6C, al-
terna-
tief 1 
(aan-
ber-

ming) 

6C, al-
terna-
tief 2 

(dijkver-
legging)  

6D, al-
terna-
tief 1
(ver-
flau-

wing) 

6D, al-
terna-
tief 2

(dijkver-
legging) 

invloed op karakteristieke structuren en 
elementen  

0 0 0 0 0 0 0 0 0

invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 0 0 - 0 0 0 0 0 0

invloed op de samenhang tussen ele-
menten/continuïteit van structuren. 

0/- - - 0/- - 0 - 0/- -

invloed op aardkundige waarden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
invloed op cultuurhistorisch waardevolle 
patronen  

0/- 0/- - 0/- 0/- 0 0/- 0/- 0/-

invloed op cultuurhistorische waardevol-
le elementen 

0/- - -- 0/- - 0 - - -

totaalscore landschap en cultuurhis-
torie 

-1,5 -2,5 -5,0 -1,5 -2,5 0 -2,5 -2,0 -2,5
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7.6.5. Archeologie 
Het verleggen van de sloot tussen dp. 152 en 171 5 zal vermoedelijk geen negatieve effecten hebben 
met betrekking tot de archeologie. Dit is voornamelijk gebaseerd op de lage archeologische verwach-
ting in het gebied rond de monding van de Eem, volgens de IKAW. De aanleg/verplaatsing van de weg 
of dijk bovenop het maaiveld, kan nadelige gevolgen hebben voor de archeologie in de diepere onder-
grond. Ook een minimale aanvulling van het dijklichaam kan mogelijk zetting veroorzaken maar dit zal 
zeer gering zijn. De mogelijk te plaatsen damwand kan de eventuele archeologische waarden in de dijk 
of diepere (pleistocene) ondergrond aantasten dan wel onomkeerbaar beschadigen. Het verwijderen 
van een stuk zomerkade voor het bouwen van een nieuwe dijk heeft vermoedelijk geen effecten op ar-
cheologische waarden. Binnen dit gedeelte is in het verleden wel een archeologische waarneming ge-
daan (wnr 419125), hoewel het een losse vondst lijkt te zijn. 
 
Voor deeltraject 6A en 6B zijn alle ingrepen als neutraal beoordeeld (0). Ter hoogte van dp. 185-195 en 
205-214,5 (6C en 6D) zijn bodemingrepen soms als (licht) negatief beoordeeld aangezien daar een 
middelhoge verwachtingszone ligt. Een aanvulling van het dijklichaam lijkt een beter alternatief dan een 
damwand. Het verplaatsen van de dijk of weg wordt in de lage verwachtingszone als neutraal beoor-
deeld. Binnen een zone met een middelhoge verwachting wordt de dijkverlegging en wegomlegging als 
licht negatief beoordeeld. Er is dus voor 6C en 6D niet eenduidig een bepaalde voorkeursalternatief 
aan te wijzen omdat alle mogelijkheden bepaalde negatieve ingrepen kennen. De damwandconstructie 
bij 6D in de buurt van het AMK-terrein is echter beoordeeld als een aanzienlijke verslechtering en is 
daartoe niet wenselijk. 
 
tabel 7.40. Overzicht effectbeoordeling archeologie – Eemdijk 
 6A, al-

terna-
tief 1 

(aanber
mingen

)  

6A, al-
ternatief 

2 
(dijkver-
legging 

Eemdijk)  

6A, alter-
natief 3 

(dijkver-
legging 

door Be-
kaaide 

Maat

6B, al-
ternatief 

1
(aan-

berming) 

6B, al-
ternatief 

2 
(dijkver-
legging) 

6C, al-
ternatief 

1
(aan-

berming)

6C, al-
ternatief 

2 
(dijkver-
legging)  

6D, alterna-
tief 1

(verflau-
wing) 

6D, al-
terna-
tief 2

(dijkver-
legging) 

verstoring van archeo-
logische waarden  

0 0 0 0 0 0 / - 0 0 / - - / --

totaalscore  0 0 0 0 0 -0,5 0 -0,5 -1,5
 
7.6.6. Wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
 
aantasting woonfunctie 
In deeltraject 6A ligt een tiental woningen aan de dijk. De werkzaamheden bij alternatief 1 en 2 zijn zo 
gepland dat de panden zelf niet aangetast worden. Wel worden om enkele woningen damwanden ge-
plaatst of gronden naast het huis verhoogd (vanwege aanpassing aan de binnendijkse berm). Voor de 
woningen waar de dijk opgehoogd wordt (tot circa 10 0,5 m extra hoogte), geldt dat vanuit het huis het 
uitzicht op de Eem permanent kan verminderen of zelfs wegvallen (afhankelijk van de hoogte van de 
ramen). Gezien het beperkte aantal huizen waar dit het geval is, zijn de alternatieven 1 en 2 als nega-
tief beoordeeld (-). Bij alternatief 3 wordt de zomerkade opgehoogd. Vanuit de huizen blijft het zicht op 
de weilanden ongewijzigd, maar als negatief effect treedt op dat het zicht op de Eem en de Randmeren 
en op de daarop varende boten wordt verminderd. Positief is dat de huidige dijk geen functie meer heef 
en daardoor de bouwbeperkingen ter plaatse van de huizen worden opgeheven. Alternatief 3 is in zijn 
geheel per saldo als neutraal beoordeeld (0). 
 
                                                                                       
10 Dit is in de eindsituatie in 2065. Bij de aanleg wordt rekening gehouden met zetting van de opgebrachte grond en daardoor zal de 

aanleghoogte iets hoger zijn.  
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In het iets dichter bebouwde deeltraject 6B worden geen panden aangetast in alternatief 1. Door het 
ophogen van de kruin met maximaal 1 m kan vanuit de huizen het zicht op de Eem permanent vermin-
deren. Dit alternatief wordt daarom zeer negatief beoordeeld (--). Bij het alternatief 2 in deeltraject 6B, 
het verplaatsen van de dijk, wordt de huidige dijk niet afgegraven, de ruimte tussen de nieuwe en oude 
dijk wordt afgevuld. Door het vlak zo horizontaal mogelijk te maken, kunnen terrassen aangelegd wor-
den. Voor dit alternatief worden de panden niet aangetast. Door de hogere kruin zal vanuit de huizen 
het zicht op de Eem verminderen. Een zeer positief blijvend effect is dat de het dijklichaam verschuift 
van de huizen af, waardoor hier minder (bouw)beperkingen gelden. Daarom is dit alternatief per saldo 
neutraal beoordeeld (0).  
 
Deeltraject 6C is deels zeer dichtbebouwd (zie afbeelding 7.6). Alternatief 1 geeft aan dat een kleine 
kruinverhoging nodig is op enkele plaatsen van dit tracé (tot 0,3 m). Dit betekent dat het zicht vanuit de 
huizen op de Eem permanent kan verminderen of zelfs wegvallen. De aanberming op het deel 179-188 
heeft geen invloed op bewoning. De effecten zijn in totaal als zeer negatief beoordeeld (--). 
 
Het tweede alternatief in deeltraject 6C is een dijkverlegging ter plaatse van enkele woningen (Eemdijk 
98-116), om zo afstand te verkrijgen tussen het dijklichaam en de woningen. Ook hier wordt de oude 
dijk niet afgegraven, en wordt het de ruimte tussen het oude en nieuwe dijklichaam opgevuld.  
 
Door de verplaatsing en doordat de kruin een klein beetje hoger komt te liggen dan in de huidige situa-
tie kan het zijn dat het zicht vanuit de huizen op de Eem permanent vermindert. Een zeer positief effect 
voor de bewoners is wel dat minder bouwbeperkingen zullen gelden ter plaatse van de huizen, bijvoor-
beeld dat na brand het huis weer op dezelfde locatie herbouwd kan worden. Het buitendijkse huis bij 
dp. 178 ondervindt geen invloed op de woonfunctie, omdat hier de dijk niet verlegd wordt. De aanber-
ming op het deel 179-188 heeft geen invloed op bewoning. Het alternatief is in zijn geheel per saldo als 
neutraal beoordeeld (0). 
 
Deeltraject 6D kent bewoning tussen de weg en de dijk bij dp. 187-194. Hier is voor alternatief 1 een 
kleine kruinverhoging nodig (tot 0,3 m) en buitendijks een aanvulling en verflauwing van het talud. Dit 
betekent dat het zicht vanuit de huizen op de Eem permanent kan verminderen. De effecten zijn als 
zeer negatief beoordeeld (--). In alternatief 2 vindt ter hoogte van de bebouwing een dijkverlegging 
plaats. De nieuwe dijk is iets hoger dan de oude dijk, waardoor het mogelijk is dat vanuit de huizen het 
zicht op de Eem vermindert. Door de dijkverlegging zullen ter plaatse van de huizen minder bouwbe-
perkingen gelden. Dit alternatief is daarom neutraal beoordeeld (0).  
 
tijdelijke effecten 
Met uitzondering van de dijkverlegging over de Bekaaide Maat (deeltraject 6A, alternatief 3, score 0) 
geldt voor alle deeltrajecten en alle alternatieven dat de privacy van tuinen en huizen aangetast wordt 
bij de werkzaamheden. De tuinen zijn tijdelijk minder goed toegankelijk. Deze alternatieven zijn wel on-
derscheidend in de hoeveelheid grond die aangebracht of verwijderd moet worden, er vanuit gaande 
dat dit effect heeft op de mate waarin de tuin wordt aangetast en de duur van de werkzaamheden.  
 
In deeltraject 6A is het aantal woningen waar veel grondverzet plaats vindt beperkt (-). In deeltraject 6B 
(beide alternatieven) is voor beide alternatieven het grondverzet behoorlijk (--). In deeltraject 6C zijn de 
alternatieven onderscheidend, daar de dijkverlegging veel meer grondverzet nodig heeft dan de kruin-
verhoging. De tijdelijke effecten zijn voor alternatief 2 zeer negatief (--), en voor alternatief 1 negatief (-). 
De tijdelijke effecten in deeltraject 6D zijn net zoals in deeltraject 6C voor alternatief 2 zeer negatief (--) 
en voor alternatief 1 negatief (-). 
 
aantasting functie bedrijvigheid 
In deeltraject 6A worden bij alternatief 1 en 2 vrijwel over de hele lengte van de dijk percelen aangetast 
die in landbouwkundig gebruik zijn. Dit buitendijkse ruimtebeslag is over het algemeen tussen de 10-25 
m vanaf de huidige sloot voor alternatief 1 en nog iets meer voor alternatief 2.  
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Het plangebied zal worden aangekocht door het waterschap. De resterende percelen blijven wel goed 
bewerkbaar. De functie van de betreffende landbouwbedrijven zal niet in het geding komen, maar toch 
geeft deze mate van ruimtebeslag een zeer negatieve beoordeling (--). Voor alternatief 3 zullen perce-
len uit de landbouwkundige functie ontheven worden omdat hier een nieuwe dijk wordt aangelegd. Het 
ruimtebeslag geeft een zeer negatieve beoordeling (--). 
 
Voor deeltraject 6B, alternatief 1 gelden dezelfde effecten als hierboven. Het alternatief krijgt een zeer 
negatieve beoordeling (--). Alternatief 2 kent een iets groter ruimtebeslag ten opzichte van alternatief 1 
en is ook zeer negatief beoordeeld (--). 
 
Beide alternatieven in deeltraject 6C hebben een minder groot beslag op landbouwgronden dan in de 
andere deeltrajecten het geval is. Het betreft het gedeelte tussen dp. 180 en 188 waar een ruimtebe-
slag van circa 12 m vanaf de huidige sloot optreedt, maar dit gebied kent naast landbouwkundig ge-
bruik ook een natuurfunctie. Beide alternatieven zijn negatief beoordeeld (-).  
 
De werkzaamheden in deeltraject 6D raken buitendijks geen landbouwkundig gebied. De alternatieven 
zijn neutraal beoordeeld (0). 
 
verandering in recreatieve kwaliteit 
In dijkvak 6 maakt het fietsverkeer gebruik van de weg ‘de Eemdijk’. Deze weg blijft behouden, maar 
zal in de aanlegfase moeilijker toegankelijk zijn, met name voor deeltraject 6A en 6D. Dit is beschouwd 
als een negatief effect (-), maar zal optreden bij alle alternatieven.  
 
verandering in bereikbaarheid 
De weg Eemdijk ligt onderaan de Eemdijk, binnendijks. De weg is voor alle deeltrajecten een ontslui-
tingsweg voor woningen en boerderijen. Bij werkzaamheden aan het binnendijkse talud moet de weg 
soms tijdelijk moet worden afgesloten. Dit kan het geval zijn in deeltraject 6A en 6D. De alternatieven 
zijn daar negatief beoordeeld (-).  
 
De aanvoer van materiaal is mogelijk via de weg Eemdijk en een paar haaks-op-de-Eemdijk-liggende 
wegen, en deels over de kruin (in deeltraject 6A dp. 148-152 en deeltraject 6C vanaf dp. 179,6)11. De 
reistijd van bewoners kan tijdelijk langer worden, omdat zij om moeten rijden of moeten wachten op uit-
voegend werkverkeer of veel achter langzaam werkverkeer moeten rijden. Vanwege deze redenen zijn 
de overige alternatieven in de overige deeltrajecten licht negatief beoordeeld (0/-). 
 
tabel 7.41. Overzicht effectbeoordeling gebruiksfuncties - Eemdijk 
 6A, al-

terna-
tief 1 
(aan-

bermin
gen)  

6A, al-
ternatief 

2
(dijkver-
legging 

Eemdijk) 

6A, al-
terna-
tief 3 
(dijk-

verleg-
ging 
door 

Be-
kaaide 

Maat

6B, al-
terna-
tief 1

(aanber
ming) 

6B, al-
terna-
tief 2 

(dijkver-
legging) 

6C, al-
terna-
tief 1 
(aan-
ber-

ming) 

6C, al-
terna-
tief 2 

(dijkver-
legging)  

6D, al-
ternatief 

1
(ver-

flauwin
g) 

6D, al-
terna-
tief 2

(dijkver-
legging) 

aantasting woonfunctie - permanent - - 0 -- 0 -- 0 -- 0
aantasting functie bedrijvigheid -
permanent 

-- -- -- -- -- - - 0 0

                                                                                       
11 Ook is aanvoer mogelijk via de Eem zelf, met name langs de gebieden waar geen vooroever is. Als aanvoer plaatsvindt via de Eem 

zullen minder negatieve effecten op de bereikbaarheid van woningen en bedrijven zijn. Hier wordt uitgegaan van de slechtste variant, 
dus via de weg aanvoeren. 



 

Witteveen+Bos 
LEU36-3 Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER fase 2 definitief 02 d.d. 7 april 2011 168

 6A, al-
terna-
tief 1 
(aan-

bermin
gen)  

6A, al-
ternatief 

2
(dijkver-
legging 

Eemdijk) 

6A, al-
terna-
tief 3 
(dijk-

verleg-
ging 
door 

Be-
kaaide 

Maat

6B, al-
terna-
tief 1

(aanber
ming) 

6B, al-
terna-
tief 2 

(dijkver-
legging) 

6C, al-
terna-
tief 1 
(aan-
ber-

ming) 

6C, al-
terna-
tief 2 

(dijkver-
legging)  

6D, al-
ternatief 

1
(ver-

flauwin
g) 

6D, al-
terna-
tief 2

(dijkver-
legging) 

totaalscore permanente effecten -3 -3 -2 -4 -3 -3 -0,5 -2 0
 
aantasting woonfunctie - tijdelijk - - 0 -- -- - -- - --
verandering in recreatieve kwaliteit - 
tijdelijk 

- - 0 - - - - - -

veranderingen in bereikbaarheid - 
tijdelijk 

- - 0 0/- 0/- 0/- 0/- - -

totaalscore tijdelijke effecten -3 -3 0 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3 -4
 
7.6.7. Geluid en trillingen 
Langs de Eemdijk treedt bij naar verwachting 16 huizen geluidshinder op, en bij 64 huizen indirecte ge-
luidshinder door het transport. Het stiltegebied Eemland wordt met ongeveer 279 ha belast (150 ha bij 
geluidsarme apparatuur). De meeste alternatieven zijn daarom zeer negatief beoordeeld op deze crite-
ria (--). Uitgezonderd is de dijkverlegging over de Bekaaide Maat, waar geen directe hinder optreedt (0), 
maar wel indirecte hinder (--). Het indrukken van damwanden geeft op alle trajecten geen trillingenhin-
der, maar het transport geeft voor de bewoners van 7 huizen mogelijk trillingenhinder (0/-). 
 
tabel 7.42. Overzicht effectbeoordeling geluid en trillingen – Eemdijk 
 6A, al-

ternatief 
1 

(aan-
bermin-

gen)  

6A, al-
ternatief 

2 
(dijkver-
legging 

Eemdijk) 

6A, al-
ternatief 

3 (dijk-
verleg-

ging 
door Be-

kaaide 
Maat)

6B, al-
ternatief 

1
(aan-

berming) 

6B, al-
ternatief 

2 
(dijkver-
legging) 

6C, al-
ternatief 

1 
(aan-

berming) 

6C, al-
ternatief 

2 
(dijkver-
legging)  

6D, al-
ternatief 

1
(verflau-

wing) 

6D, al-
ternatief 

2
(dijkver-
legging) 

directe hinder  - - 0 - - - - - -
indirecte hinder -- -- -- -- -- -- -- -- --
hinder in stiltegebieden -- -- -- -- -- -- -- -- --
hinder voor personen in 
gebouwen 

0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

schade aan gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaalscore tijdelijke 
effecten 

-5,5 -5,5 -4,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

 
7.7. Eemlandse dijk 
 
7.7.1. Bodem 
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gemiddelde bodemkwaliteit 
Binnen dijktraject 7 zijn verschillende voormalige stortplaatsen bekend. De grond ter plaatse van deze 
stortlocaties is licht tot sterk verontreinigd met verschillende parameters (PAK, zware metalen, minerale 
olie). Dijktraject 7 valt buiten de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Baarn. Hierdoor mag binnen 
dijktraject 7 alleen schone grond worden toegepast, ongeacht de kwaliteit van de ontvangende bodem.  
 
Langs dijktraject 7A is ter plaatse van dp. 219-220 een voormalige stortlocaties aanwezig. De voormali-
ge stortlocatie ligt vermoedelijk net buiten de geplande ingrepen. De gemiddelde bodemkwaliteit zal 
niet veranderen ten opzichte van de referentiesituatie en wordt daarom als neutraal beoordeeld.  
 
Voor dijktraject 7B vindt alleen nabij de kruising met de A1, ter plaatse van dp. 223 dijkverbetering 
plaats. Voor dit traject zijn enkele verdachte deellocaties aanwezig (jachthaven Eembrugge en voorma-
lige stortlocatie). Voor alternatief 1 vinden binnendijks, ter plaatse van de jachthaven, ingrepen plaats. 
De grond ter plaatse van de jachthaven is (op basis van de beschikbare bodemonderzoeken) licht ver-
ontreinigd. Indien toegepaste grond schoon is, zal de gemiddelde bodemkwaliteit naar verwachting 
verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Dit alternatief wordt daarom als positief beoordeeld (+). 
Voor alternatief 2 zijn ter plaatse van de huidige weg ingrepen gepland (wegophoging). Direct naast de 
te verhogen weg ligt binnendijks een stortlocatie. Ter plaatse van deze stortlocatie zijn matig verhoogde 
gehalten aan zink en koper in de bovengrond aangetoond. Mogelijk vinden de ingrepen deels ter plaat-
se van de voormalige stortlocatie plaats. Indien toegepaste grond schoon is, zal de gemiddelde bo-
demkwaliteit naar verwachting verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Dit alternatief wordt 
daarom als positief beoordeeld.  
 
Ter plaatse van dijktraject 7C zijn enkele bodemonderzoeken beschikbaar. Het betreft hier onderzoek 
op voormalige stortlocaties. Deze stortlocaties liggen binnendijks. Ter plaatse van de stortlocaties vin-
den werkzaamheden alleen buitendijks plaats. De werkzaamheden zullen naar verwachting geen in-
vloed hebben op de gemiddelde bodemkwaliteit en daarom worden de verschillende alternatieven als 
neutraal beoordeeld.  
 
afname verontreiniging 
De aanwezige verontreiniging ter plaatse van de voormalige stortlocaties langs de Eemlandse dijk zal 
bij de verschillende alternatieven naar verwachting niet worden verwijderd. De verontreiniging zal naar 
verwachting niet afnemen door de geplande werkzaamheden. Daarom wordt dit criterium als neutraal 
beoordeeld voor de verschillende alternatieven.  
 
tabel 7.43. Overzicht effectbeoordeling bodem - Eemlandsedijk 
 7A, alter-

natief 1
(verbre-

den)

7A, alter-
natief 2
(tuimel-

kade) 

7A, alter-
natief 3

(weg op 
kruin)

7B, alter-
natief 1
(nieuw 
tracé)

7B, alter-
natief 2 

(ophogen 
weg) 

7C, alter-
natief 1

(ver-
schuiven 

kruin)

7C, alter-
natief 2

(dam-
wand)

gemiddelde bodemkwaliteit 0 0 0 + + 0 0
toe/afname verontreiniging 0 0 0 0 0 0 0
totaalscore permanente effecten 
bodem 

0 0 0 +1 +1 0 0

 
gemiddelde bodemkwaliteit 0 0 0 + + 0 0
toe/afname verontreiniging 0 0 0 0 0 0 0
totaalscore tijdelijke effecten bodem 0 0 0 +1 +1 0 0
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7.7.2. Water 
Ook langs traject 7 treedt kwel op in de binnendijkse gebieden. Alternatieven bestaan uit weg- en sloot-
aanpassingen, verbreden in grond en verleggen van tuimelkades en het ophogen van een weg. In het 
gebied is er sprake van nabij gelegen bebouwing (met name boerderijen). Binnendijkse aanpassingen 
als slootomlegging en in klei zetten kunnen tot leiden tot grondwaterstandsveranderingen. Gezien de 
nabijheid van bebouwing kan dit tot effecten leiden op deze bebouwing. Aanpassingen als verleggen 
van tuimelkades of kruin- en wegverhogingen zullen naar verwachting geen significante effecten op het 
watersysteem hebben. 
 
effecten tijdens de aanlegfase 
Op dit moment is nog niet in detail uitgewerkt hoe de aanleg van de verschillende constructies wordt 
uitgevoerd. Het is mogelijk dat voor een aantal onderdelen tijdelijke ingrepen noodzakelijk zijn, zoals 
bemaling, ontgraving of omleiden van watergangen.  
 
Het optreden van negatieve effecten op de omgeving vanwege grondwaterstandsdaling (landbouw, zet-
tingen en dergelijke) dient in de aan te vragen vergunning te worden geregeld. Lozing van bemalings-
water dient te gebeuren conform de Wvo/Waterwet vereisten. Hierdoor zal toetsing plaatsvinden op het 
optreden van negatieve effecten. Geen van de alternatieven of varianten scoort in de aanlegfase dan 
ook negatief op het aspect grondwater of afgeleide effecten. 
 
Tijdelijke ingrepen in de waterhuishouding tijdens de aanleg zal moeten plaatsvinden conform de eisen 
van het waterschap. Hierbij mag de waterhuishoudkundige functie van de watergangen (aan- en af-
voer) niet worden belemmerd. Dit betekent dat er voor alle alternatieven geen negatieve effecten tij-
dens de aanlegfase mag worden verwacht op het oppervlaktewatersysteem. 
 
tabel 7.44. Overzicht effectbeoordeling water - Eemlandsedijk 
 7A, alter-

natief 1
(verbre-

den)

7A, alter-
natief 2
(tuimel-

kade) 

7A, alter-
natief 3

(weg op 
kruin)

7B, alter-
natief 1
(nieuw 
tracé)

7B, alter-
natief 2 

(ophogen 
weg) 

7C, alter-
natief 1

(ver-
schuiven 

kruin)

7C, alter-
natief 2

(dam-
wand)

oppervlaktewater 0 0 0 0 0 0 0
grondwater - 0 0 0 0 0 -
afgeleide effecten (landbouw, natuur, 
bebouwd gebied) 

- 0 0 0 0 0 -

totaalscore permanente effecten 
water 

-1 0 0 0 0 0  -1

 
oppervlaktewater 0 0 0 0 0 0 0
grondwater 0 0 0 0 0 0 0
afgeleide effecten (landbouw, natuur, 
bebouwd gebied) 

0 0 0 0 0 0 0

totaalscore tijdelijke effecten water 0 0 0 0 0 0 0
 
7.7.3. Ecologie 
 
Natura 2000-gebieden 
Werkzaamheden aan het dijktraject vinden niet plaats binnen de invloedssfeer van Natura 2000-
gebieden. Het dichtst bijzijnde Natura 2000-gebied is Eem en Gooimeer zuidoever, op ruim 5 kilometer 
afstand van het dijktraject. 
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EHS 
De binnen de EHS gelegen natuurwaarden langs de Eemlandsedijk met name betrekking hebben op 
het gebied Zuidereind, tussen de dijkpalen 224 tot 242. De Eem en haar oevers vormen een belangrijke 
vochtige/natte verbindingszone. Langs de Eemlandse dijk varieert de breedte van de verbindingszone 
van vele honderden meters tot hooguit enkele meters tussen de bebouwing van Eembrugge. 
 
Als gevolg van de ingrepen kan schade worden toegebracht aan (het functioneren van) de EHS. Scha-
de is met name te verwachten door het verdwijnen van biotopen en het versmallen van de oeverzone 
langs de Eem. De oeverzone van EVZ de Eem is op verschillende locaties langs het dijktraject zeer 
smal, waardoor de EVZ niet naar behoren zal functioneren voor de doelsoorten. Het versmallen van de 
verbindingszone zal de migratiemogelijkheden van onder andere de doelsoorten voor de EVZ de Eem 
verder bemoeilijken. Behalve fysieke aantasting van biotopen kan als gevolg van de werkzaamheden 
aan de Eemlandsedijk tijdelijke verstoring van zwaarder beschermde soorten optreden, waaronder 
broedvogels. De alternatieven zijn niet onderscheidend. 
 
Voor de ingrepen aan de Eemlandse dijk is geen bestemmingsplanwijziging nodig, zodat toetsing aan 
het EHS-beleid in juridische zin niet nodig is. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid zijn de natuur-
waarden langs de Eemlandsedijk desondanks door Ecogroen in kaart gebracht en is beoordeeld of ef-
fecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS te verwachten zijn als gevolg van de werk-
zaamheden aan het dijktraject Eemlandsedijk. Dit is niet het geval mits mitigerende maatregelen wor-
den getroffen en ‘plussen’ in het plan worden ingebracht [Ecogroen, EHS-toetsing 31augustus 2010]. 
 
natuurwaarden buiten de EHS 
Ter hoogte van traject 7A is het binnendijks gelegen gebied aangemerkt als weidevogelbeschermings-
gebied en wintergastengebied. Tracé 7B en grenst in het uiterste noorden aan gebied dat is aange-
merkt als goed tot zeer goed weidevogelgebied en wintergastengebied, het uiterste zuiden grenst aan 
weidevogelgebied en botanisch/faunistisch waardevol gebied. Ook tracé 7C grenst aan zowel weidevo-
gelgebied als botanisch/faunistisch waardevol gebied. Effecten zijn voorliggende situatie met name te 
verwachten als gevolg van eventuele verstoring tijdens de aanlegfase. De alternatieven zijn niet onder-
scheidend. 
 
beschermde en bedreigde soorten flora en fauna 
In deeltraject Eemlandse dijk vinden zowel binnendijks als buitendijks werkzaamheden plaats, waarbij 
ook sloten worden omgelegd. Dit leidt mogelijk tot aantasting van de in de sloot aanwezige beschermde 
soorten. Belangrijkste aandachtspunt in dit kader is de aanwezigheid van vier middelhoog/strikt be-
schermde vissensoorten en de strikt beschermde Poelkikker en Rugstreeppad. Daarnaast kan als ge-
volg van de werkzaamheden aan de Eemlandsedijk kan tijdelijke verstoring van zwaarder beschermde 
soorten optreden, waaronder broedvogels. De alternatieven zijn niet onderscheidend. 
 
Door te werken buiten het broedseizoen en door naleving van de verplichte eisen die gelden vanuit de 
Flora- en faunawet zullen effecten op zwaarder beschermde soorten niet optreden.  
 
tabel 7.45. Overzicht effectbeoordeling ecologie – Eemlandsedijk 
 7A, alter-

natief 1 
(verbre-

den) 

7A, alterna-
tief 2

(tuimelka-
de) 

7A, alter-
natief 3

(weg op 
kruin)

7B, alterna-
tief 1

(nieuw tra-
cé)

7B, alterna-
tief 2 

(ophogen 
weg) 

7C, alterna-
tief 1

(verschui-
ven kruin)

7C, alter-
natief 2

(dam-
wand)

   
gebieden   
invloed op EHS gebied - - - - - - -
invloed op natuurgebied bui-
ten EHS 

- - - - - - -



 

Witteveen+Bos 
LEU36-3 Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER fase 2 definitief 02 d.d. 7 april 2011 172

soort(groep)en   
invloed op vaatplanten 0 0 0 0 0 0 0
invloed op mossen 0 0 0 0 0 0 0
invloed op korstmossen 0 0 0 0 0 0 0
invloed op zoogdieren - - - - - - -
invloed op broedvogels - - - - - - -
invloed op vissen 0 0 0 0 0 - -
invloed op amfibieën - - - - - - -
invloed op ongewervelden 0 0 0 0 0 - -
totaalscore -5 -5 -5 -5 -5 -7 -7
 
7.7.4. Landschap en cultuurhistorie  
 
invloed op karakteristieke structuren en elementen 
Voor alle deeltrajecten is geen invloed op karakteristieke structuren en elementen te verwachten (0). 
 
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 
Voor alle deeltrajecten is geen invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken te verwachten (0). 
 
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren 
Voor deeltraject 7A, alternatief 1, wordt de kruin opgehoogd en de dijk verbreed, voornamelijk door bin-
nendijks aan te vullen. Door het verbreden van de dijk wordt de oorspronkelijke dijkvorm met steile ta-
luds ‘aangetast’, ook door het verleggen van de sloten. Dit wordt negatief beoordeeld (-). Alternatief 2 
geeft minder effecten, omdat de huidige dijkvorm behouden blijft door een damwandconstructie te 
plaatsen (0). Kruinverbreding in alternatief 3 heeft een licht negatief effect op de dijkvorm (0/-). 
 
In deeltraject 7B hoeft alleen ter plaatse van dp. 223 een maatregel genomen te worden. Het alternatief 
1 wegomlegging wordt negatief beoordeeld (-), omdat de weg dan een bocht door de uiterwaard gaat 
maken en daarmee het verkavelingspatroon verstoord. In alternatief 2 wordt de bestaande weg opge-
hoogd waarbij het dijkprofiel gahandhaafd blijft (score 0). 
 
In deeltraject 7C bij alternatief 1 wordt de dijk die in het deel 227-229,5 een stukje opgeschoven, zodat 
er voldoende ruimte is om de dijkverbetering te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt het oorspronkelijke ver-
loop aangetast. Omdat de dijk bij dp. 226,6 bijna een haakse bocht en bij 229,5 weer kromt is de dijk-
verlegging hier vloeiend aan te sluiten op de rest van de dijk.  
 
Zo is de continuïteit van de dijk enigszins gewaarborgd. Doordat in het overige deel de dijk wordt ver-
breed en de sloot verlegd, wordt hier ook het dijkprofiel aangetast. Dit alternatief krijgt een licht negatie-
ve beoordeling (0/-).  
 
invloed op aardkundige waarden 
De alternatieven hebben geen invloed op aardkundige waarden. 
 
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen 
Behalve bij alternatief 2 en 3 van deeltraject 7A en alternatief 1 en 2 van 7B, worden er bij alle alterna-
tieven oude sloten verlegd, welke nu deel uitmaken van een historisch slotenpatroon (veenontginnings-
landschap). Dit geeft een licht negatief effect (0/-). 
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invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
Effecten op de bestaande dijk zijn te verwachten in deeltraject 7A en 7C. In het deeltraject 7B wordt al-
leen een weg omgelegd en opgehoogd. Voor alternatief 1 van 7A wordt de bestaande dijk als cultuur-
historische element verbreedt ten opzichte van het ‘oorspronkelijke’ profiel, dit wordt negatief beoor-
deeld (-). Hetzelfde geldt voor alternatief 1 van deeltraject 7C en alternatief 3 in 7A. 
 
tabel 7.46. Overzicht effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie - Eemlandsedijk 
 7A, alter-

natief 1 
(verbre-

den) 

7A, alter-
natief 2

(tuimelka-
de) 

7A, alter-
natief 3

(weg op 
kruin)

7B, alter-
natief 1
(nieuw 
tracé)

7B, alter-
natief 2 

(ophogen 
weg) 

7C, alter-
natief 1

(verschui-
ven kruin)

7C, alter-
natief 2

(dam-
wand)

invloed op karakteristieke structu-
ren en elementen  

0 0 0 0 0 0 0

invloed op ruimtelijk-visuele ken-
merken 

0 0 0 0 0 0 0

invloed op de samenhang tussen 
elementen/continuïteit van struc-
turen. 

- 0 0/- - 0 0/- 0/-

invloed op aardkundige waarden 0 0 0 0 0 0 0
invloed op cultuurhistorisch waar-
devolle patronen  

0/- 0 0/- 0 0 0/- 0/-

invloed op cultuurhistorische 
waardevolle elementen 

- 0 - 0 0 - 0

totaalscore landschap en cul-
tuurhistorie 

-2,5 0 -2 -1 0 -2 -1

 
7.7.5. Archeologie 
Het dempen van de sloten zal vermoedelijk geen sterk negatieve effecten hebben met betrekking tot de 
archeologie binnen dit dijkvak. Er kan echter wel geringe zetting optreden van de ondergrond onder de 
nieuwe aangebrachte slootvulling. Het graven van nieuwe sloten kan echter wel een negatief effect 
hebben op de archeologie. In deeltraject 7C krijgt het aanleggen van een nieuwe sloot een licht nega-
tieve beoordeling evenals de mogelijke damwand uit alternatief 2. Een aanvulling van het dijklichaam 
lijkt een beter alternatief dan een damwand. 
 
Uitzondering binnen dit dijkvak is de bodem rondom het beschermde AMK-terrein van het voormalig 
kasteel ter Eem. Vrijwel alle (bodem)ingrepen kunnen een negatief effect hebben op de archeologische 
waarden in en rondom dit voormalige kasteelterrein. Een minimale aanvulling van het dijklichaam kan 
mogelijk zetting veroorzaken, maar dit zal gering zijn. De mogelijk te plaatsen damwand kan de even-
tuele archeologische waarden in de dijk of diepere (pleistocene) ondergrond aantasten dan wel onom-
keerbaar beschadigen. Alternatief 1 is daarbij zeer ongewenst en alternatief 3 stuit op de minste be-
zwaren en is daardoor te prevaleren boven de rest. 
 
Bij een eventuele dijkverlegging zal zetting van de ondergrond mogelijk een negatief gevolg hebben op 
de eventuele archeologische waarden met name ter hoogte van een zone met een middelhoge ver-
wachtingswaarde. Dit geldt voor deeltraject 7B. Ter hoogte van dit punt bestaat echter een grote kans 
dat de ondergrond reeds verstoord is geraakt ten tijde van de aanleg van de jachthaven en overbrug-
ging van de Eem. Het ophogen van de weg zal vermoedelijk geen negatieve effecten hebben op de 
eventuele archeologische waarden omdat op deze locatie al een weg ligt die al voor de nodige zetting 
heeft gezorgd. 
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tabel 7.47. Overzicht effectbeoordeling archeologie – Eemlandsedijk 
 7A, alter-

natief 1 
(verbre-

den) 

7A, alter-
natief 2

(tuimelka-
de) 

7A, alter-
natief 3

(weg op 
kruin)

7B, alter-
natief 1

(nieuw tra-
cé)

7B, alter-
natief 2 

(ophogen 
weg) 

7C, alter-
natief 1

(verschui-
ven kruin)

7C, alter-
natief 2

(damwand)

verstoring archeologische waar-
den  

- - - - - (-) - - (-) - - 

totaalscore  -2 -2 -1,5 -1 -1,5 -1 - 1
 
7.7.6. Wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
 
aantasting woonfunctie 
In deeltraject 7A zijn drie alternatieven mogelijk. Het eerste alternatief gaat uit van een kruinverhoging 
en verbreding in grond. Omdat dit veroorzaakt dat de weg naar binnen verlegd moet worden, zal bij de 
bebouwing een constructie worden geplaatst vanwege de beperkte ruimte tot de tuinen. Door de kruin-
verhoging zal het zicht op de Eem mogelijk worden belemmerd. Dit alternatief heeft zeer negatieve ef-
fecten (--). De tuimelkade in alternatief 2 betekent in feite dat de dijk minder breed wordt aangelegd. 
Daardoor hoeft de weg minder naar binnen verlegd te worden. Omdat echter het zicht op de Eem wordt 
verminderd is het alternatief als zeer negatief beoordeeld (--), ook al zijn de effecten minder erg dan al-
ternatief 1. Hetzelfde geldt voor alternatief 3 waarbij de kruin wordt verhoogd en verbreed en de weg op 
de dijk aangelegd.  
 
In deeltraject 7B speelt alleen bij dp. 223 een mogelijk effect op woonhuizen. Alternatief 1 betreft een 
dijkomlegging om de huidige buitendijkse huizen heen. Dit geeft een zeer negatieve beoordeling, van-
wege de vermindering van het zicht op de haven (--). De verhoging van de weg met circa 40 cm op de 
huidige locatie zal het zicht op de achterliggende polder beperken en heeft daarom een negatieve be-
oordeling gekregen (-). 
 
Alternatief 1 in deeltraject 6C heeft geen binnendijkse effecten op bewoning, omdat de maatregelen 
buitendijks worden genomen en omdat de bewoning binnendijks op enige afstand van de dijk ligt. Het 
alternatief is daarom neutraal beoordeeld (0). Dit geldt ook voor alternatief 2. 
 
tijdelijke effecten 
Aan de Eemlandsedijk spelen minder problemen met privacy dan aan de Eemdijk. De alternatieven van 
deeltraject 7A zijn neutraal beoordeeld. 
 
Bij dp. 233 zullen de werkzaamheden veel tijdelijk ongemak geven omdat een nieuw wegvak moet 
worden aangelegd. Het aanleggen van de nieuwe dijk vindt aan de overkant van de weg plaats en heeft 
daarmee geen invloed op de woning en tuin. Omdat niet helemaal duidelijk is hoe de nieuwe weg zou 
moeten lopen is aangenomen dat de werkzaamheden bij de wegverlegging ook een tijdelijke negatieve 
invloed uitoefent op het woongenot. Bijvoorbeeld door aantasting van de privacy of door werkzaamhe-
den aan opritten, etc. (-).  
 
In deeltraject 7C zijn woningen naast of op de dijk afwezig. 
 
aantasting functie bedrijvigheid 
Door de wegverlegging in alternatief 1, deeltraject 7A, wordt de rand van percelen aan de polderkant 
met ongeveer 2 m opgeschoven, tenzij bebouwing aanwezig is. Bij het betonbedrijf zal de loskade ge-
handhaafd blijven. Het alternatief wordt vanwege het ruimtebeslag negatief beoordeeld (-). Bij de overi-
ge twee alternatieven hoeft geen ruimtebeslag plaats te vinden, en deze alternatieven zijn daarom neu-
traal beoordeeld (0). 
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De jachthaven bij dp. 223 (deeltraject 7B) ondervindt ruimtebeslag bij alternatief 1 (nieuw tracé). Het al-
ternatief is daarom zeer negatief beoordeeld (--). Bij alternatief 2 (ophogen weg) vindt geen ruimtebe-
slag plaats (0). 
 
In deeltraject 7C zijn bedrijfsterreinen naast of op de dijk afwezig. De ruimte benodigd voor de nieuwe 
sloot van dp. 227-230 is nu in agrarisch gebruik. De diepte van de ingreep is ca. 6 m. Voor het overige 
deel van dit traject zijn geen effecten op de landbouw voorzien. De maatregel is negatief beoordeeld 
voor beide alternatieven (-).  
 
verandering in recreatieve kwaliteit 
Op dit traject maakt het fietsverkeer gebruik van de weg Zuidereind. Deze verbinding blijft behouden, 
maar zal in de aanlegfase deels beperkt toegankelijk zijn. Naast toegankelijkheid speelt ook de tijdelijke 
vermindering van de recreatieve kwaliteit (hinder, uitzichtvervuiling, etc.). Dit is beschouwd als een ne-
gatief effect (-), maar kan optreden in alle deeltraject en bij alle alternatieven. 
 
verandering in bereikbaarheid 
Onderlangs de Eemlandse dijk ligt de weg Zuidereind. De weg is voor alle deeltrajecten een ontslui-
tingsweg voor woningen, boerderijen en bedrijven. De ontsluiting blijft in alle gevallen bestaan, maar 
kan wel verlegd worden.  
 
In deeltraject 7A zal vanaf de kruin worden gewerkt en vindt het transport over de binnendijkse weg 
plaats vanuit Eembrugge. Hierdoor zullen aanwonenden soms vertraging ondervinden. Als de weg op-
nieuw wordt aangelegd zal hij tijdelijk niet of beperkt toegankelijk zijn. Dit geldt met name voor alterna-
tief 1. Alternatief 1 is daarom negatief beoordeeld (-), de andere alternatieven zijn licht negatief beoor-
deeld (0/-).  
 
In deeltraject 7B zal het verkeer geen directe hinder ondervinden, maar het wordt wel drukker op het 
Zuidereind door het transport. Het alternatief heeft daarom een licht negatieve score gekregen (0/-). 
Deeltraject 7C heeft wel te maken met directe werkzaamheden aan de weg op het deel dp. 227-230 
(score -).  
 
tabel 7.48. Overzicht effectbeoordeling gebruiksfuncties – Eemlandsedijk 
 7A, alterna-

tief 1 
(verbreden) 

7A, alterna-
tief 2

(tuimelka-
de) 

7A, alterna-
tief 3

(weg op 
kruin)

7B, alterna-
tief 1

(nieuw tra-
cé)

7B, alterna-
tief 2 

(ophogen 
weg) 

7C, alterna-
tief 1

(verschui-
ven kruin)

7C, alterna-
tief 2

(damwand)

aantasting woonfunctie - per-
manent 

-- -- -- -- - 0 0

aantasting functie bedrijvigheid 
-permanent 

- 0 0 -- 0 - -

totaalscore permanente ef-
fecten gebruiksfuncties 

-3 -2 -2 -4 -1 -1 -1

 
aantasting woonfunctie - tijde-
lijk 

0 0 0 - - 0 0

verandering in recreatieve 
kwaliteit - tijdelijk 

- - - - - - -

veranderingen in bereikbaar-
heid - tijdelijk 

- 0/- 0/- 0/- 0/- - -

totaalscore tijdelijke effecten 
gebruiksfuncties 

-2 -1,5 -1,5 -2,5 -2,5 -2 -2
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7.7.7. Geluid en trillingen 
Aan de Eemlandse dijk zullen circa 3 woningen directe geluidshinder ondervinden van de werkzaam-
heden. Ongeveer 7 woningen liggen in de geluidshindercontour van het transport. De alternatieven zijn 
daarom in totaal licht negatief beoordeeld (0/-). Het indrukken van damwanden geeft geen trillingenhin-
der. Het transport kan voor 3 huizen trillingenhinder opleveren (0/-). 
 
tabel 7.49. Overzicht effectbeoordeling geluid en trillingen – Eemlandse dijk 
 7A, alterna-

tief 1 
(verbreden) 

7A, alterna-
tief 2

(tuimelka-
de) 

7A, alterna-
tief 3

(weg op 
kruin)

7B, alterna-
tief 1

(nieuw tra-
cé)

7B, alterna-
tief 2 

(ophogen 
weg) 

7C, alterna-
tief 1

(verschui-
ven kruin)

7C, alterna-
tief 2

(damwand)

directe hinder  0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-
indirecte hinder - - - - - - -
hinder in stiltegebieden 0 0 0 0 0 0 0
hinder voor personen in ge-
bouwen 

0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

schade aan gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
totaalscore tijdelijke effec-
ten geluid en trillingen 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

 
7.8. Slaagse dijk 
 
7.8.1. Bodem 
 
gemiddelde bodemkwaliteit 
Langs de Slaagse dijk vinden de werkzaamheden grotendeels binnendijks plaats. De grond langs dit 
traject is naar verwachting schoon, met uitzondering van een verdachte locatie aan de Krachtwijkerweg 
5-7 te Amersfoort. Het betreft een (voormalige) dieseltank, een HBO-tank en een elektrotechnisch in-
stallatiebedrijf. Voor deze verdachte locatie is geen bodemonderzoek beschikbaar, waardoor onbekend 
is of de genoemde activiteiten geleid hebben tot verontreiniging van de bodem ter plaatse van de in-
grepen. Vooralsnog wordt aangenomen dat de werkzaamheden ter plaatse van dit dijktraject de gemid-
delde bodemkwaliteit niet beïnvloed waardoor dit criterium als neutraal wordt beoordeeld. 
 
afname bodemkwaliteit 
Op de dijkverbeteringstrajecten langs de Slaagse dijk is voor zover bekend geen sprake van bodem-
verontreiniging. Hierdoor wordt dit criterium als neutraal ten opzichte van de referentiesituatie beoor-
deeld. De verschillende alternatieven zijn niet onderscheidend. 
 
tabel 7.50. Overzicht effectbeoordeling bodem - Slaagsedijk 
 8, alternatief 1 

(aanberming en ophogen) 

gemiddelde bodemkwaliteit 0
toe/afname verontreiniging 0

totaalscore permanente effecten bodem 0

 
gemiddelde bodemkwaliteit 0
toe/afname verontreiniging 0
totaalscore tijdelijke effecten bodem 0
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7.8.2. Water 
Voor traject 8 bestaat het alternatief uit aanbermingen, sloot verleggen, uitvoeren van bermen in klei, 
sloot in klei leggen, voorland in klei aanleggen. Lokaal zijn boerderijen aanwezig. Mogelijk kunnen ef-
fecten optreden op grondwaterstanden, hetgeen tot effecten op bebouwing kan leiden. Er worden geen 
significante effecten op natuur en landbouw verwacht. Er worden geen effecten op het oppervlaktewa-
tersysteem verwacht. 
 
effecten tijdens de aanlegfase 
Op dit moment is nog niet in detail uitgewerkt hoe de aanleg van de verschillende constructies wordt 
uitgevoerd. Het is mogelijk dat voor een aantal onderdelen tijdelijke ingrepen noodzakelijk zijn, zoals 
bemaling, ontgraving of omleiden van watergangen.  
 
Het optreden van negatieve effecten op de omgeving vanwege grondwaterstandsdaling (landbouw, zet-
tingen en dergelijke) dient in de aan te vragen vergunning te worden geregeld. Lozing van bemalings-
water dient te gebeuren conform de Wvo/Waterwet vereisten. Hierdoor zal toetsing plaatsvinden op het 
optreden van negatieve effecten. Geen van de alternatieven of varianten scoort dan ook negatief op het 
aspect grondwater of afgeleide effecten. 
 
Tijdelijke ingrepen in de waterhuishouding tijdens de aanleg zal moeten plaatsvinden conform de eisen 
van het waterschap. Hierbij mag de waterhuishoudkundige functie van de watergangen (aan- en af-
voer) niet worden belemmerd. Dit betekent dat er voor alle alternatieven geen negatieve effecten tij-
dens de aanlegfase mag worden verwacht op het oppervlaktewatersysteem. 
 
tabel 7.51. Overzicht effectbeoordeling water - Slaagsedijk 
 8, alternatief 1

(aanberming en ophogen) 

oppervlaktewater 0
grondwater -
afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) -
totaalscore permanente effecten water -1
 
oppervlaktewater 0
grondwater 0
afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) 0
totaalscore tijdelijke effecten water 0
 
7.8.3. Ecologie 
 
Natura 2000-gebieden 
Werkzaamheden aan het dijktraject vinden niet plaats binnen de invloedssfeer van Natura 2000-
gebieden. Directe effecten worden dan ook niet verwacht. 
 
EHS 
Langs de Slaagsedijk is zowel binnendijks als buitendijks een deel aangemerkt als EHS. De binnen de 
EHS gelegen natuurwaarden langs de Slaagsedijk hebben onder andere betrekking op Polder Zeldert, 
waar door de provincie nieuwe natuur is voorzien. Het streefbeeld is hier een open grasland gebied met 
betekenis voor weidevogels en overwinterende vogels is voorzien. De oeverzone langs de Eem en het 
dijktraject maakt deel uit van een ecologische verbindingszone. Langs de Slaagsedijk varieert de 
breedte van de verbindingszone van circa 70 meter tot hooguit enkele meters. 
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Alle ingrepen vinden (gedeeltelijk) binnen de begrenzing van de EHS plaats, waardoor mogelijk signifi-
cante negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS kunnen optreden, 
waarbij met name moet worden gedacht aan effecten als gevolg van ruimtebeslag en verstoring. De 
negatieve effecten zijn niet eenvoudig met mitigerende maatregelen te voorkomen. De nadelige effec-
ten zullen gecompenseerd moeten worden.  
 
natuurwaarden buiten de EHS 
Buitendijk, aan de overzijde van de Eem, liggen gebieden die zijn aangemerkt als goede tot zeer goede 
weidevogelgebieden en botanisch/faunistisch waardevol gebied. Afhankelijk van de werkwijze en peri-
ode van uitvoering kunnen effecten op deze gebieden optreden, door verstoring. Hierbij moet met name 
worden gedacht aan verstoring van broedende en pleisterende weidevogels. 
 
beschermde en bedreigde soorten flora en fauna 
Belangrijkste aandachtspunt voor de effecten op beschermde en bedreigde flora en fauna is de aanwe-
zigheid van vier middelhoog/strikt beschermde vissensoorten en de functie die de dijk en omliggende 
watergangen mogelijk hebben voor de strikt beschermde Rugstreeppad en Poelkikker (met name 
overwinterend). De ondiepe waterplas ‘Zeldertsche Wetering’ en haar oevers worden door ganzen en 
steltlopers gebruikt als foerageer- en/of rustgebied.  
 
Uitstralende effecten als gevolg van het verleggen van de Buitendijkse sloten kunnen verstoring van 
weidevogels of steltlopers die Polder Zeldert gebruiken als foerageer en/of rustgebied tot gevolg heb-
ben. 
 
Verstoring tijdens de aanlegfase dient te worden voorkomen door te werken buiten het broedseizoen en 
de periode waarin wintergasten aanwezig zijn. De meest geschikte periode voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden is de periode van half augustus tot half oktober. Effecten op aanwezige beschermde 
soorten worden weggenomen door te werken volgens een goedgekeurde gedragscode of een ecolo-
gisch werkprotocol, waardoor gegarandeerd wordt dat geen effecten op deze soorten optreden. 
 
tabel 7.52. Overzicht effectbeoordeling ecologie – Slaagsedijk 
 8, alternatief 1

(aanberming en ophogen)
gebieden 
invloed op EHS gebied --

invloed op natuurgebied buiten EHS -

soort(groep)en 
invloed op vaatplanten 0

invloed op mossen 0
invloed op korstmossen 0

invloed op zoogdieren -

invloed op broedvogels -

invloed op vissen -

invloed op amfibieën -

invloed op ongewervelden -

totaalscore -8
 
7.8.4. Landschap en cultuurhistorie 
 
invloed op karakteristieke structuren en elementen 
Bij dp. 170-274 ligt het aarden werk bij Krachtwijk. Er wordt vanuit gegaan dat het aarden werk behou-
den blijft (0). 
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invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 
Voor het gebieden is geen invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken te verwachten (0). 
 
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren 
Door het verbreden van de dijk (binnendijks) wordt het oorspronkelijke dijkprofiel aangetast inclusief het 
verleggen van de bestaande sloten (tot dp. 268). Daarom wordt de voorgenomen activiteit negatief be-
oordeeld (-).  
 
invloed op aardkundige waarden 
De alternatieven hebben geen invloed op de aardkundige waarden. 
 
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen 
Het verplaatsen van oude sloten geeft een effect, omdat de sloot onderdeel is van een historisch slo-
tenpatroon (veenontginningslandschap). De sloot blijft wel gehandhaafd, het effect is daarom licht ne-
gatief beoordeeld (score 0/-). 
 
invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
De voorgenomen activiteit heeft geen invloed op de omvang van het aarden werk bij Krachtwijk, omdat 
hier een kwelscherm wordt aangelegd. 
 
tabel 7.53. Overzicht effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie - Slaagsedijk 
 8, alternatief 1

(aanberming en ophogen)
invloed op karakteristieke structuren en elementen  0
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 0
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren. -
invloed op aardkundige waarden 0
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen  0/-
invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 0
totaalscore landschap en cultuurhistorie -1,5

 
7.8.5. Archeologie 
Het dempen van de sloot en een (minimale) aanvulling van het dijklichaam, zal vermoedelijk geen sterk 
negatieve effecten hebben met betrekking tot de archeologie. Er kan echter wel geringe zetting optre-
den van de ondergrond onder de nieuwe aangebrachte slootvulling. De mogelijk te plaatsen damwand 
kan de eventuele archeologische waarden in de dijk of diepere (pleistocene) ondergrond aantasten dan 
wel onomkeerbaar beschadigen. Dit geldt tevens voor het graven van sloten in de zones met een mid-
delhoge verwachting. Het aanbrengen van een kleidek ter voorkoming van piping kan een directe be-
dreiging vormen voor de eventuele archeologie in de ondergrond omdat hiervoor doorgaans relatief 
diepe ontgravingen nodig zijn. Ter hoogte van dp. 245 – 260 ligt een zone met een middelhoge ver-
wachting. Tevens lag hier in voorgaande tijden een oversteekplaats over de Eem waardoor de kans op 
het aantreffen en verstoren van archeologische waarden verhoogd is. Ter hoogte van Krachtwijk ligt 
een zone met een middelhoge verwachting en twee AMK-terreinen, hiertoe is de kans dat (bodem-
)ingrepen een negatief effect hebben op eventuele archeologische waarden aanwezig. 
 
Het alternatief is als licht negatief tot neutraal beoordeeld, met name vanwege de geplande aanleg van 
sloten. De aanberming en ophogingen zijn, in de zones met een middelhoge verwachting als licht nega-
tief beoordeeld en in de zones met een lage verwachting als neutraal beoordeeld. De damwand is ter 
hoogte van Krachtwijk beoordeeld als licht negatief tot neutraal. Deze beoordeling is gebaseerd op het 
feit dat dit deel een specifieke vorm heeft als onderdeel van de Grebbelinie.  
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Het aanbrengen (aanberming) van een kleidek ter voorkoming van eventuele piping is als negatief be-
oordeeld, indien hierbij diepgaande bodemingrepen nodig zijn. Nieuw te graven sloten zijn beoordeeld 
als een verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie. 
 
tabel 7.54. Overzicht effectbeoordeling archeologie – Slaagsedijk 
 8, alternatief 1

(aanberming en ophogen)

verstoring van archeologische waarden  - / 0 

totaalscore  - 0,5

 
7.8.6. wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
 
aantasting woonfunctie 
De bewoning langs de Slaagsedijk bevindt zich op zodanige afstand dat zij niet door ruimtebeslag of 
door aantasting van het woongenot wordt beïnvloed. Het alternatief scoort neutraal (0). 
 
aantasting functie bedrijvigheid 
Het landgebruik langs de Slaagsedijk is over het algemeen natuur, behalve het laatste stuk waar land-
bouw voorkomt. Het ruimtebeslag heeft geen effect op de landbouw. Het effect op de bedrijvigheid is 
neutraal (0).  
 
verandering in recreatieve kwaliteit 
Op dit traject maakt het fietsverkeer geen gebruik van een weg op of naast de dijk. De recreatieve route 
loopt hier over de Slaagse weg en de Coelhorsterweg. Er zal geen effect optreden en de alternatieven 
zijn neutraal beoordeeld (0). 
 
verandering in bereikbaarheid 
De Slaagsedijk is moeilijk toegankelijk voor de dijkverbetering, omdat hier geen autoweg onder of op de 
dijk aanwezig is. Via de weg moet het materieel tot de dijk worden gebracht via Zuidereind/Slaagseweg 
(dp. 244) of de Krachtwijkerweg (dp. 269). In dit MER wordt er vanuit gegaan dat de dijkverbetering met 
rijplaten naast de dijk wordt uitgevoerd. Een andere mogelijke oplossing vervoer van het materieel over 
water, maar dat is hier niet beoordeeld. Over het algemeen heeft vervoer over water minder invloed op 
de bereikbaarheid van woningen en bedrijven. De Krachtwijkerweg is een ontsluitingsweg voor enkele 
boerderijen. De reistijd van bewoners kan tijdelijk langer worden, omdat zij om moeten rijden of moeten 
wachten op uitvoegend werkverkeer of veel achter langzaam werkverkeer moeten rijden. Vanwege de-
ze redenen is het alternatief licht negatief beoordeeld (0/-). 
 
tabel 7.55. Overzicht effectbeoordeling gebruiksfuncties - Slaagsedijk 
 8, alternatief 1

(aanberming en ophogen)
aantasting woonfunctie 0

aantasting functie bedrijvigheid 0
totaalscore permanente effecten 0
 
verandering in recreatieve kwaliteit 0

veranderingen in bereikbaarheid 0/-

totaalscore tijdelijke effecten -0,5
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7.8.7. Geluid en trillingen 
Langs de Slaagse dijk wordt geen directe geluidshinder verwacht. Wel zullen de bewoners van circa 10 
huizen geluidshinder ondervinden van het transport. Dit is negatief beoordeeld (-). Ongeveer drie hui-
zen kunnen hinder ondervinden van trillingen veroorzaakt door het transport (0/-). 
 
tabel 7.56. Overzicht effectbeoordeling geluid en trillingen – Slaagse dijk 
 8, alternatief 1

(aanberming en ophogen)
directe hinder  0

indirecte hinder -

hinder in stiltegebieden 0

hinder voor personen in gebouwen 0/-
schade aan gebouwen 0

totaalscore tijdelijke effecten -1,5

 
7.9. Grebbeliniedijk 
 
7.9.1. Bodem 
 
gemiddelde bodemkwaliteit 
Ter plaatse van dijktraject 9A is één verdachte deellocatie aanwezig. Het betreft hier een voormalige 
stortplaats aan de Slaagseweg 1. Onbekend is of de voormalige stortplaats heeft geleid tot bodemver-
ontreiniging ter plaatse van de geplande ingrepen. Op basis van de bodemkwaliteitskaart is de grond in 
dijktraject 9 buiten de bebouwde kom naar verwachting schoon. Vooralsnog wordt aangenomen dat de 
werkzaamheden ter plaatse van dit dijktraject de gemiddelde bodemkwaliteit niet beïnvloed waardoor 
dit criterium als neutraal wordt beoordeeld. 
 
Aan de Schans te Amersfoort (dijktraject 9B) zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. De grond bin-
nen de bebouwde kom van Amersfoort is naar verwachting licht verontreinigd.  
 
Ter plaatse van traject 9B bevindt zich een jachthaven, een werf en een scoutinggebouw aan de 
Schans te Amersfoort. Op basis van beschikbare bodemonderzoeken is de grond hier licht verontrei-
nigd. Op één locatie (Schans 20-22) is lokaal een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie en PAK 
aangetoond, maar deze sterk verontreinigde grond is reeds afgegraven. Op basis van de bodemkwali-
teitskaart is de grond binnen de bebouwde kom van Amersfoort naar verwachting licht verontreinigd. 
Ter plaatse van traject 9B vinden verschillende ingrepen in de grond plaats. Indien toegepaste grond 
schoon is, zal de gemiddelde bodemkwaliteit naar verwachting verbeteren ten opzichte van de huidige 
situatie. De alternatieven zijn hierin niet onderscheiden en worden beide als positief beoordeeld (+).  
 
afname verontreiniging 
Voor zover bekend is er geen sprake van ernstige bodemverontreiniging ter plaatse van de ingrepen. 
Hierdoor wordt dit criterium als neutraal beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie.  
 
tabel 7.57. Overzicht effectbeoordeling bodem - Grebbeliniedijk 
 9A, alterna-

tief 1 
(Grebbeli-
nieprofiel) 

9A, alterna-
tief 2 

(standaard-
profiel) 

9B, alterna-
tief 1 

(Grebbeli-
nieprofiel) 

9B, alterna-
tief 2

(standaard-
profiel)

gemiddelde bodemkwaliteit 0 0 + +

toe/afname verontreiniging 0 0 0 0

totaalscore permanente effecten bodem 0 0 +1 +1
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 9A, alterna-
tief 1 

(Grebbeli-
nieprofiel) 

9A, alterna-
tief 2 

(standaard-
profiel) 

9B, alterna-
tief 1 

(Grebbeli-
nieprofiel) 

9B, alterna-
tief 2

(standaard-
profiel)

gemiddelde bodemkwaliteit 0 0 + +

toe/afname verontreiniging 0 0 0 0

totaalscore tijdelijke effecten bodem 0 0 +1 +1

 
7.9.2. Water 
Voor traject 9a en 9b vinden zowel binnendijkse als buitendijkse aanpassingen plaats, waardoor 
grondwaterstanden veranderen in de directe nabijheid van de ingrepen. Bij aanwezigheid van bebou-
wing kunnen effecten optreden. Er worden geen effecten op landbouw, natuur en oppervlaktewater 
verwacht. 
 
effecten tijdens de aanlegfase 
Op dit moment is nog niet in detail uitgewerkt hoe de aanleg van de verschillende constructies wordt 
uitgevoerd. Het is mogelijk dat voor een aantal onderdelen tijdelijke ingrepen noodzakelijk zijn, zoals 
bemaling, ontgraving of omleiden van watergangen.  
 
Het optreden van negatieve effecten op de omgeving vanwege grondwaterstandsdaling (landbouw, zet-
tingen en dergelijke) dient in de aan te vragen vergunning te worden geregeld. Lozing van bemalings-
water dient te gebeuren conform de Wvo/Waterwet vereisten. Hierdoor zal toetsing plaatsvinden op het 
optreden van negatieve effecten. Geen van de alternatieven of varianten scoort dan ook negatief op het 
aspect grondwater of afgeleide effecten. 
 
Tijdelijke ingrepen in de waterhuishouding tijdens de aanleg zal moeten plaatsvinden conform de eisen 
van het waterschap. Hierbij mag de waterhuishoudkundige functie van de watergangen (aan- en af-
voer) niet worden belemmerd. Dit betekent dat er voor alle alternatieven geen negatieve effecten tij-
dens de aanlegfase mag worden verwacht op het oppervlaktewatersysteem. 
 
tabel 7.58. Overzicht effectbeoordeling water - Grebbeliniedijk 
 9A, alterna-

tief 1 
(Grebbelinie-

profiel) 

9A, alterna-
tief 2 

(standaard-
profiel) 

9B, alterna-
tief 1 

(Grebbelinie-
profiel) 

9B, alterna-
tief 2

(standaard-
profiel)

oppervlaktewater 0 0 0 0
grondwater - - - -

afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) - - - -
totaalscore permanente effecten water -1 -1 -1 -1
 
oppervlaktewater 0 0 0 0

grondwater 0 0 0 0

afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) 0 0 0 0

totaalscore tijdelijke effecten water 0 0 0 0
 
7.9.3. Ecologie 
 
Natura 2000-gebieden 
Werkzaamheden aan het dijktraject vinden niet plaats binnen de invloedssfeer van Natura 2000-
gebieden. Effecten worden dan ook niet verwacht. 
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EHS 
De binnen de EHS gelegen natuurwaarden langs de Grebbeliniedijk hebben met name betrekking op 
de afwisseling van ‘natte’ (Eem en Coelhorsterwetering) en ‘droge’ (dijklichaam en broekbossen) bioto-
pen langs de Grebbeliniedijk. Gezamenlijk hebben de Grebbeliniedijk en Eem hier een belangrijke eco-
logische verbindingsfunctie. Ook grenst het tracé aan EVZ Coelhorst – Schothorst.  
 
Als gevolg van de voorgenomen maatregelen, zoals het omleggen van een sloot op dit traject, kunnen 
significante negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken of waarden van de EHS optreden. Behalve 
fysieke aantasting is verdroging als gevolg van een toename van ontwatering een aandachtspunt. 
 
natuurwaarden buiten de EHS 
De binnen de EHS gelegen natuurwaarden langs de Grebbeliniedijk hebben met name betrekking op 
de afwisseling van ‘natte’ (Eem en Coelhorsterwetering) en ‘droge’ (dijklichaam en broekbossen) bioto-
pen langs de Grebbeliniedijk. Gezamenlijk hebben de Grebbeliniedijk en Eem hier een belangrijke eco-
logische verbindingsfunctie tussen kerngebieden als landgoed Coelhorst en Polder Zeldert. 
 
Als gevolg van de ingrepen vindt, onafhankelijk van het alternatief - al dan niet tijdelijke, aantasting 
plaats van waardevolle biotopen. Behalve fysieke aantasting kunnen ook effecten optreden door veran-
deringen in de hydrologie. Aantasting van biotopen met goede kwaliteit en van waardevolle oude bos-
kernen langs de Grebbeliniedijk moet worden gezien als significante aantasting van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de EHS. Tevens zal als gevolg van de dijkverbetering het functioneren van 
de ‘droge’ deel van EVZ De Eem worden aangetast, hetgeen ook als aantasting van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de EHS kan worden beschouwd.  
 
beschermde en bedreigde soorten flora en fauna 
Belangrijk aandachtspunt met het oog op de effecten op beschermde en bedreigde flora en fauna is de 
aanwezigheid van vier middelhoog/strikt beschermde vissensoorten en enkele plantensoorten van de 
Rode lijst. Daarnaast vormde zandige plaatsen binnen de Grebbeliniedijk mogelijk overwinteringsge-
bied voor de strikt beschermde Rugstreeppad en bieden de ruigten langs de dijk overwinteringsmoge-
lijkheden voor de strikt beschermde Poelkikker. De lijnvormige elementen langs de Grebbeliniedijk 
vormen belangrijke vliegroutes voor vleermuizen, de sleedoornen op de dijk vormen mogelijk een ei af-
zet voor Sleedoornpage (Rode Lijst bedreigd). Uitstralende effecten als gevolg van de ingrepen kunnen 
verstoring broedvogels tot gevolg hebben.  
 
Effecten op aanwezige beschermde soorten dienen te worden voorkomen door te werken volgens een 
goedgekeurde gedragscode of een vanuit de Flora- en faunawet verplicht ecologisch werkprotocol, 
waardoor gegarandeerd wordt dat geen effecten op deze soorten optreden.  
 
Effecten als gevolg van verstoring kunnen eenvoudig worden gemitigeerd door werkzaamheden die 
vogels kunnen verstoren uit te voeren in de periode september – half oktober. In dat geval zijn signifi-
cante effecten door verstoring tijdens de aanlegfase niet te verwachten. 
 
tabel 7.59. Overzicht effectbeoordeling ecologie – Grebbeliniedijk 
 9A, alternatief 1 

(Grebbelinieprofiel) 
9A, alternatief 2

(standaardprofiel)
9B, alternatief 1 

(Grebbelinieprofiel) 
9B, alternatief 2

(standaardprofiel)
gebieden  

invloed op EHS gebied -- -- -- --

invloed op natuurgebied buiten EHS - - 0 0

soort(groep)en  

invloed op vaatplanten 0 0 - -

invloed op mossen 0 0 0 0

invloed op korstmossen 0 0 0 0
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 9A, alternatief 1 
(Grebbelinieprofiel) 

9A, alternatief 2
(standaardprofiel)

9B, alternatief 1 
(Grebbelinieprofiel) 

9B, alternatief 2
(standaardprofiel)

invloed op zoogdieren - - - -

invloed op broedvogels - - - -

invloed op vissen - - - -
invloed op amfibieën - - 0 0

invloed op dagvlinders 0/- 0/- 0/- 0/-

invloed op ongewervelden 0/- 0/- 0/- 0/-

totaalscore  -8 -8 -7 -7
 
7.9.4. Landschap en cultuurhistorie 
 
invloed op karakteristieke structuren en elementen 
In geen van de deeltrajecten vindt invloed op karakteristieke structuren en elementen plaats. De score 
voor beide alternatieven is neutraal (0). 
 
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 
In geen van de deeltrajecten is sprake van effecten op karakteristieke structuren en elementen als ge-
volg van de dijkverbetering. De score van de alternatieven voor deeltraject 9A en 9B is neutraal (0). 
 
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren 
In deeltrajecten 9A en 9B wordt in alternatief 1 door het toepassen van het Grebbelinieprofiel de conti-
nuïteit van de dijk als mede de beleefbaarheid van de dijk versterkt. Dit geeft een positieve beoordeling 
(+). Het toepassen van een ‘standaard profiel’ 1:3 is geen verbetering ten opzichte van het huidige pro-
fiel. De score voor alternatief 2 is neutraal (0). 
 
invloed op aardkundige waarden 
Dit alternatief heeft geen invloed op de aardkundige waarden. 
 
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen 
In deeltraject 9A en 9B wordt in alternatief 1 door het toepassen van het Grebbelinieprofiel de herken-
baarheid en beleefbaarheid van de Grebbelinie versterkt. Bestaande kazematten worden opgenomen 
in het profiel zonder afbreuk te doen aan de herkenbaarheid. Dit geeft een positieve score (+). Voor de 
overige deeltrajecten en alternatieven hebben de voor genomen maatregelen geen consequenties, sco-
re (0).  
 
invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
De dijkverbetering is in dit deeltraject niet van invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
(score 0).  
 
tabel 7.60. Overzicht effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie - Grebbeliniedijk 
 9A, alternatief 1 

(Grebbeliniepro-
fiel) 

9A, alternatief 2
(standaardpro-

fiel)

9B, alternatief 1 
(Grebbeliniepro-

fiel) 

9B, alternatief 2
(standaardpro-

fiel)
invloed op karakteristieke structuren en elementen 0 0 0 0
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 0 0 0 0
invloed op de samenhang tussen elemen-
ten/continuïteit van structuren 

+ 0 + 0

invloed op aardkundige waarden 0 0 0 0
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen  + 0 + 0
invloed op cultuurhistorische waardevolle elemen-
ten 

0 0 0 0
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 9A, alternatief 1 
(Grebbeliniepro-

fiel) 

9A, alternatief 2
(standaardpro-

fiel)

9B, alternatief 1 
(Grebbeliniepro-

fiel) 

9B, alternatief 2
(standaardpro-

fiel)
totaalscore landschap en cultuurhistorie +2 0 +2 0
 
7.9.5. Archeologie 
Het dempen van de wetering zal vermoedelijk geen negatieve gevolgen hebben met betrekking tot de 
archeologie. Er kan echter wel zetting optreden van de ondergrond onder de nieuwe aangebrachte 
slootvulling. De nieuw te graven sloten kunnen echter wel direct een verstorend effect hebben op de 
archeologische waarden binnen het deeltraject.  
 
De nieuw te graven wetering is beoordeeld als een aanzienlijke verslechtering ten opzichte van de refe-
rentiesituatie omdat hiervoor een relatief grootschalig grondverzet dient plaats te vinden in een zone 
met een middelhoge verwachting. Ter hoogte van dp. 290 ligt een zone met een hoge archeologische 
verwachtingswaarde waar bodemingrepen een negatief effect kunnen hebben op de eventuele archeo-
logie. Aanvulling en slechts oppervlakkige aanbermingen van het dijklichaam zullen vermoedelijk 
slechts een gering effect hebben op de archeologie.  
 
Eventuele aanbermingen ter voorkoming van piping (kwelscherm) zullen, indien hiervoor diepgaande 
ontgravingen nodig zijn, een ernstig verstorend effect hebben op de mogelijke archeologische waarden. 
Ingrepen in de directe omgeving van de Schans kunnen een nadelig effect hebben op de cultuurhistori-
sche waarde daarvan. De werkzaamheden die gepaard gaan met de herinrichting van de jachthaven, 
de aanleg van een parkeerterrein en het verplaatsen van het tracé kunnen een bedreiging vormen voor 
de eventuele archeologie, voor zover dit in het verleden al niet verstoord is geraakt. 
 
tabel 7.61. Overzicht effectbeoordeling archeologie - Grebbeliniedijk 
 9A, alternatief 1 

(Grebbelinieprofiel) 
9A, alternatief 2

(standaardprofiel)
9B, alternatief 1 

(Grebbelinieprofiel) 
9B, alternatief 2

(standaardprofiel)
verstoring van archeologische 
waarden  

-- - - - -

totaalscore  -2 -2 -1 -1

 
7.9.6. Wonen, werken (incl. landbouw) en recreëren 
 
aantasting woonfunctie 
In deeltraject 9B liggen enkele woonboten. Door de werkzaamheden zal de huidige gebruiksruimte be-
perkt worden. De woonboten moeten verlegd worden. Mogelijk schuift de wegberm op, deels wordt 
strenger gecontroleerd op illegale bouwwerken. Vooralsnog is aangenomen dat er voor de bewoners 
een verslechtering van de situatie zal optreden (-). 
 
In deeltrajecten 9A en 9C liggen geen woonhuizen die beïnvloed worden door de werkzaamheden (0). 
 
tijdelijke effecten 
De tijdelijke effecten zijn niet goed bekend. Vooralsnog is aangenomen dat er negatieve effecten zullen 
optreden voor de woonbootbewoners (-) bij werkzaamheden in deeltraject 9B. 
 
aantasting functie bedrijvigheid 
In deeltraject 9B zijn effecten op bedrijvigheid te verwachten bij de jachthavens Elzenaar en Eemkrui-
sers. Hier zijn mogelijk kleine effecten te verwachten vanuit het dijkverbeteringsproject, omdat de in-
gang van de haven kan worden veranderd. Op dit traject ligt een mogelijke locatie voor het Huis van de 
Watersport. Verder zijn effecten te verwachten op de jachthaven de Stuw. Hier wordt in alternatief 1 het 
hele terrein heringericht. In het geval van alternatief 2 zijn de effecten neutraal beoordeeld.  
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In totaal geeft dit voor alternatief 1 in deeltraject 9B een zeer negatieve beoordeling op de bedrijvigheid 
(--) en voor alternatief 2 een neutrale beoordeling (0). 
 
In deeltraject 9A zijn geen effecten te verwachten op de bedrijvigheid (0). 
 
verandering in recreatieve kwaliteit 
Op dit traject lopen nog geen recreatieve fietsroutes. Vanaf het gemaal Malesluis wordt over de dijk een 
fietspad aangelegd. Alternatieven 1 en 2 in deeltraject 9A krijgen daarom een zeer positieve beoorde-
ling (++). In deeltraject 9B wordt van dp. 302-208 het fietspad nog voortgezet. De alternatieven krijgen 
daarom een licht positieve beoordeling (0/+).  
 
verandering in bereikbaarheid 
Het is niet goed bekend hoe de bereikbaarheid van woonboten en jachthavens zal veranderen. Voor 
alsnog is er vanuit gegaan dat eventuele veranderingen tijdelijk zullen zijn. De veranderingen zijn nega-
tief beoordeeld (-) voor de twee alternatieven in deeltraject 9B.  
 
tabel 7.62. Overzicht effectbeoordeling gebruiksfuncties - Grebbeliniedijk 
 9A, alternatief 1 

(Grebbelinie-
profiel) 

9A, alternatief 2
(standaardpro-

fiel)

9B, alternatief 1 
(Grebbelinie-

profiel) 

9B, alternatief 2
(standaardprofiel)

aantasting woonfunctie 0 0 -  -
aantasting functie bedrijvigheid 0 0 -- 0
verandering in recreatieve kwaliteit - permanent ++ ++ 0/+ 0/+

totaalscore permanente effecten +2 +2 -2,5 -0,5

 
aantasting woonfunctie - tijdelijk 0 0 - -
verandering in recreatieve kwaliteit - tijdelijk 0 0 0 0
veranderingen in bereikbaarheid - tijdelijk 0 0 - -
totaalscore tijdelijke effecten 0 0 -2 -2

 
7.9.7. Geluid en trillingen 
Langs de Grebbeliniedijk wordt geen directe geluidshinder verwacht. Wel liggen ongeveer 2 woningen 
binnen de geluidscontour van indirecte hinder. Dit is licht negatief beoordeeld (0/-) bij alle alternatieven. 
Er wordt geen trillingenhinder verwacht. 
 
tabel 7.63. Overzicht effectbeoordeling geluid en trillingen – Grebbeliniedijk 
 9A, alternatief 1 

(Grebbelinieprofiel) 
9A, alternatief 2

(standaardprofiel)
9B, alternatief 1 

(Grebbelinieprofiel) 
9B, alternatief 2

(standaardprofiel)
directe hinder  0 0 0 0
indirecte hinder 0/- 0/- 0/- 0/-

hinder in stiltegebieden 0 0 0 0
hinder voor personen in gebouwen 0 0 0 0
schade aan gebouwen 0 0 0 0

totaalscore tijdelijke effecten -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
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7.10. Valleikanaal 
 
7.10.1. Bodem 
 
gemiddelde bodemkwaliteit 
Ter plaatse van dijktraject 10 (dp. 318-329) wordt de kade (in gebruik als voet-/ fietspad) deels opge-
hoogd. De grond op dit traject is naar verwachting licht verontreinigd. Indien schone grond wordt toege-
past zal de gemiddelde bodemkwaliteit naar verwachting verbeteren, waardoor alternatief 1 als positief 
wordt beoordeeld. 
 
afname verontreiniging 
Voor zover bekend is er geen sprake van ernstige bodemverontreiniging ter plaatse van de ingrepen. 
Hierdoor wordt dit criterium als neutraal beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. 
 
tabel 7.64. Overzicht effectbeoordeling bodem - Valleikanaal 
 10, alternatief 1 (voet-/ fietspad ophogen)
gemiddelde bodemkwaliteit +

toe/afname verontreiniging 0
totaalscore permanente effecten bodem +1
 
gemiddelde bodemkwaliteit +

toe/afname verontreiniging 0

totaalscore tijdelijke effecten bodem +1

 
7.10.2. Water 
Voor dijktraject 10 is de hoogte een probleem en vinden aanpassingen plaats die naar verwachting niet 
van invloed zijn op het watersysteem. 
 
tabel 7.65. Overzicht effectbeoordeling water - Valleikanaal 
 10, alternatief 1 (voet-/ fietspad ophogen)
oppervlaktewater 0

grondwater 0

afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) 0

totaalscore permanente effecten water 0
 
oppervlaktewater 0

grondwater 0

afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) 0

totaalscore tijdelijke effecten water 0
 
7.10.3. Ecologie 
 
Natura 2000-gebieden 
Werkzaamheden aan dit dijktraject vinden niet plaats binnen de invloedssfeer van Natura 2000-
gebieden. Effecten worden dan ook niet verwacht. 
 
EHS 
Langs tracé 10 loopt de dijk langs het Valleikanaal, welke een ecologische verbindingszone vormt. 
Tussen dp. 319 en dp. 326 is recent een natuurvriendelijke oever aangelegd. Significante negatieve ef-
fecten op de wezenlijke kenmerken of waarden van de EHS worden niet verwacht. Wel is in de aanleg-
fase mogelijk sprake van tijdelijke verstoring Dit wordt als beperkt effect aangemerkt (score -).  
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natuurwaarden buiten de EHS 
De maatregelen langs het Valleikanaal zijn niet van invloed op natuurwaarden buiten de EHS. 
 
beschermde en bedreigde soorten flora en fauna 
De aanwezige bomenrij langs het Valleikanaal kan nagenoeg geheel worden gespaard. Alleen bij dp. 
320, 321,5 en 322,5 moet een beperkt aantal bomen worden gekapt omdat de aanwezige bebouwing 
een ander tracé, waarbij de bomen zijn te handhaven, onmogelijk maakt. Verder moeten bij dp. 326 en 
327,5 enkele bomen verdwijnen. 
 
De maatregelen aan de dijk langs het Valleikanaal leiden mogelijk tot beperkt negatieve effecten op 
een beperkt aantal zoogdieren (Hermelijk, Wezel en vleermuizen, en broedvogels. Bestaande kades in 
Amersfoort herbergen hoge natuurwaarden in de vorm van beschermde en bedreigde muurflora. Aan-
genomen wordt echter dat de realisatie van de dijkverbetering langs het Valleikanaal de bestaande ka-
des niet aantast. 
 
tabel 7.66. Overzicht effectbeoordeling ecologie – Valleikanaal 
 10, alternatief 1 (voet/ fietspad ophogen)
gebieden: 
invloed op EHS gebied -

invloed op natuurgebied buiten EHS 0
soort(groep)en: 
invloed op vaatplanten 0
invloed op mossen 0
invloed op korstmossen 0
invloed op zoogdieren -
invloed op broedvogels -
invloed op vissen 0
invloed op amfibieën 0
invloed op dagvlinders 0
invloed op ongewervelden 0
totaalscore  -3
 
7.10.4. Landschap en cultuurhistorie 
 
invloed op karakteristieke structuren en elementen 
De maatregelen langs het Valleikanaal zijn niet van invloed op karakteristieke structuren en elementen. 
De score voor alternatief 1 is neutraal (0). 
 
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 
In dijktraject 10 wordt een verhoogd wandelpad aangelegd, hiervoor zullen een aantal bomen moeten 
wijken. Herplant naast het wandelpad is hierbij wenselijk. Voor traject dp. 319,5-321,5 blijft de bestaan-
de boomstructuur gehandhaafd. De score het alternatief is beperkt negatief (-). 
 
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren 
De voorgenomen maatregelen voor dijktraject 10 heeft geen invloed op de samenhang tussen elemen-
ten/continuïteit van structuren (score 0).  
 
invloed op aardkundige waarden 
Het alternatief voor dijktraject 10 heeft geen invloed op de aardkundige waarden (score 0).  
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invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen 
De voorgenomen maatregelen voor dijktraject 10 heeft geen invloed op de samenhang tussen elemen-
ten/continuïteit van structuren (score 0).  
 
invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
De dijkverbetering is in dit deeltraject niet van invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen  
(score 0).  
 
tabel 7.67. Overzicht effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie - Valleikanaal 
 10, alternatief 1 (voet-/ fietspad ophogen)
invloed op karakteristieke structuren en elementen  0

invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken -
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren. 0

invloed op aardkundige waarden 0
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen  0

invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 0
totaalscore landschap en cultuurhistorie -1
 
7.10.5. Archeologie 
De mogelijk te plaatsen coupures in deeltraject 10 kunnen eventuele archeologische waarden in de on-
dergrond bedreigen indien deze gefundeerd worden in nog ongeroerde grond. De coupures hebben 
een neutrale beoordeling (score 0) gekregen omdat deze gepland zijn in een gebied waar de bodem 
vermoedelijk al in het verleden geroerd is geraakt. 
 
tabel 7.68. Overzicht effectbeoordeling archeologie - Valleikanaal 
 10, alternatief 1 (voet-/ fietspad ophogen)
verstoring van archeologische waarden  0

totaalscore  0

 
7.10.6. Wonen, werken (incl. landbouw) en recreëren 
 
aantasting woonfunctie 
De werkzaamheden in dijktraject 10 hebben geen effect op (woon)bebouwing en/of tuinen (0). 
 
aantasting functie bedrijvigheid 
verwachten op de bedrijvigheid (0). 
 
verandering in recreatieve kwaliteit 
Naast het Valleikanaal ligt een pad dat tijdelijk niet beloopbaar zal zijn vanwege de benodigde opho-
ging. Dit leidt tot een beperkt negatief effect 
 
verandering in bereikbaarheid 
Bij dp. 327,5 kruist een fietspad het tracé van de dijk, de aansluiting moet op de verhoogde waterkering 
worden aangepast waardoor er een tijdelijk effect optreedt. 
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tabel 7.69. Overzicht effectbeoordeling gebruiksfuncties - Valleikanaal 
 10, alternatief 1 (voet-/ fietspad ophogen) 
aantasting woonfunctie 0

aantasting functie bedrijvigheid 0
verandering in recreatieve kwaliteit - permanent 0

verandering in bereikbaarheid - permanent 0

totaalscore permanente effecten 0

 
aantasting woonfunctie - tijdelijk 0
verandering in recreatieve kwaliteit - tijdelijk -
veranderingen in bereikbaarheid - tijdelijk -
totaalscore tijdelijke effecten -2
 
7.10.7. Geluid en trillingen 
Langs het Valleikanaal wordt geen directe geluidshinder verwacht. Wel ligt in dit deeltraject 47 wonin-
gen binnen de geluidscontour van indirecte hinder. Dit is negatief beoordeeld (score --). Er wordt geen 
trillingenhinder verwacht. 
 
tabel 7.70. Overzicht effectbeoordeling geluid en trillingen – Valleikanaal 
 10, alternatief 1 (voet-/ fietspad ophogen) 
directe hinder  0

indirecte hinder  --
hinder in stiltegebieden 0

hinder voor personen in gebouwen 0
schade aan gebouwen 0

totaalscore tijdelijke effecten -2
 
7.11. Aansluiting hoge gronden 
 
7.11.1. Bodem 
 
gemiddelde bodemkwaliteit 
Het dijktraject de Hoge gronden ligt grotendeels binnen industriegebied ‘de Isselt’. Ter plaatse van dit 
dijktraject zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Daarnaast zijn nog een aantal verdachte 
locaties bekend waarvoor geen bodemonderzoek beschikbaar is. Door de vele industriële activiteiten 
ter plaatse de Hoge gronden is de bodem hier licht tot plaatselijk sterk verontreinigd. Ook op basis van 
de bodemkwaliteitskaart is de grond hier naar verwachting licht tot plaatselijk sterk verontreinigd. Indien 
schone grond wordt toegepast zal de gemiddelde bodemkwaliteit naar verwachting verbeteren, waar-
door alternatief 11-1 als positief wordt beoordeeld. 
 
afname verontreiniging 
Mogelijk is ter plaatse van de geplande ingrepen sprake van ernstige verontreiniging (in grond of 
grondwater). Indien bij de werkzaamheden sterk verontreinigde grond vrijkomt, dient deze grond afge-
voerd te worden. In dit geval is er dus sprake van een afname van verontreiniging. Hierdoor wordt dit 
criterium als positief beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie.  
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tabel 7.64. Overzicht effectbeoordeling bodem - aansluiting hoge gronden 
 11, alternatief 1 (kade)
gemiddelde bodemkwaliteit +

toe/afname verontreiniging +
totaalscore permanente effecten bodem +2
 
gemiddelde bodemkwaliteit +

toe/afname verontreiniging +

totaalscore tijdelijke effecten bodem +2

 
7.11.2. Water 
Vanaf de hoge gronden treedt grondwaterstroming richting het kanaal. Het alternatief bestaat uit het 
verhogen van een kademuur. In de nabijheid is bebouwing aanwezig. Verhoging van een kademuur zal 
naar verwachting niet leiden tot effecten op de grondwaterstanden. Er vallen geen afgeleide effecten op 
bebouwing, landbouw en natuur te verwachten. 
 
effecten tijdens de aanlegfase 
Op dit moment is nog niet in detail uitgewerkt hoe de aanleg van de verschillende constructies wordt 
uitgevoerd. Het is mogelijk dat voor een aantal onderdelen tijdelijke ingrepen noodzakelijk zijn, zoals 
bemaling, ontgraving of omleiden van watergangen.  
 
Het optreden van negatieve effecten op de omgeving vanwege grondwaterstandsdaling (landbouw, zet-
tingen en dergelijke) dient in de aan te vragen vergunning te worden geregeld. Lozing van bemalings-
water dient te gebeuren conform de Wvo/Waterwet vereisten. Hierdoor zal toetsing plaatsvinden op het 
optreden van negatieve effecten. Het alternatief scoort dan ook niet negatief op het aspect grondwater 
of afgeleide effecten. 
 
Tijdelijke ingrepen in de waterhuishouding tijdens de aanleg zal moeten plaatsvinden conform de eisen 
van het waterschap. Hierbij mag de waterhuishoudkundige functie van de watergangen (aan- en af-
voer) niet worden belemmerd. Dit betekent dat geen negatieve effecten tijdens de aanlegfase mogen 
worden verwacht op het oppervlaktewatersysteem. 
 
tabel 7.65. Overzicht effectbeoordeling water - aansluiting hoge gronden 
 11, alternatief 1 (kade)
oppervlaktewater 0

grondwater 0

afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) 0

totaalscore permanente effecten water 0
 
oppervlaktewater 0

grondwater 0

afgeleide effecten (landbouw, natuur, bebouwd gebied) 0

totaalscore tijdelijke effecten water 0
 
7.11.3. Ecologie 
Op dit tracé zijn geen relevante natuurgebieden of soorten aanwezig met uitzondering van de be-
schermde en bedreigde muurflora op de bestaande kades in Amersfoort. Aangenomen wordt echter dat 
bij de plannen geen bestaande kades worden aangetast. 
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tabel 7.66. Overzicht effectbeoordeling ecologie – aansluiting hoge gronden 
 11, alternatief 1 (kade)
gebieden 
invloed op EHS gebied 0

invloed op natuurgebied buiten EHS 0
soort(groep)en 
invloed op vaatplanten 0
invloed op mossen 0
invloed op korstmossen 0
invloed op zoogdieren 0
invloed op broedvogels 0
invloed op vissen 0
invloed op amfibieën 0
invloed op dagvlinders 0
invloed op ongewervelden 0
totaalscore  0
 
7.11.4. Landschap en cultuurhistorie 
 
invloed op karakteristieke structuren en elementen 
Het aanleggen van kadermuur of kade heeft geen invloed op karakteristieke structuren en elementen 
(score 0). 
 
invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 
Het aanleggen van kademuur of kade heeft geen invloed op ruimtelijke-visuele kenmerken (score 0). 
 
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren 
Het aanleggen van kademuur of kade heeft geen invloed op de samenhang tussen elemen-
ten/continuïteit (score 0). 
 
invloed op aardkundige waarden 
Het aanleggen van kademuur of kade heeft geen aardkundige waarden (score 0). 
 
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen 
Het aanleggen van kademuur of kade heeft geen invloed op cultuurhistorische waardevolle patronen 
(score 0). 
 
invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
Het aanleggen van kadermuur of kader heeft geen invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 
(score 0). 
 
tabel 7.67. Overzicht effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie - aansluiting hoge gronden 
 11, alternatief 1 (kade)
invloed op karakteristieke structuren en elementen  0

invloed op ruimtelijk-visuele kenmerken 0
invloed op de samenhang tussen elementen/continuïteit van structuren. 0

invloed op aardkundige waarden 0
invloed op cultuurhistorisch waardevolle patronen  0

invloed op cultuurhistorische waardevolle elementen 0
totaalscore landschap en cultuurhistorie 0
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7.11.5. Archeologie 
Voor deelgebied 11 geldt geen negatieve beoordeling (0) omdat de ondergrond waar de kademuren of 
een kade in grond mogelijk wordt aangelegd al is bebouwd of in het verleden is verstoord tijdens de 
aanleg van de wegen, bestrating, haven en oevers. Het plaatsen van een grondlichaam of object bo-
venop het maaiveld stuit daartoe niet op bezwaren vanuit het archeologisch aspect. 
 
tabel 7.68. Overzicht effectbeoordeling archeologie - aansluiting hoge gronden 
 11, alternatief 1 (kade)
verstoring van archeologische waarden  0
totaalscore  0
 
7.11.6. Wonen, werken (incl. landbouw) en recreëren 
 
aantasting woonfunctie 
De kade en tuimelkade komen ongeveer een meter hoger te liggen dan het huidige maaiveld (ontwerp-
hoogte). Hierdoor wordt het uitzicht van circa 20 woonhuizen beperkt. Dit is als zeer negatief beoor-
deeld (--).  
 
aantasting functie bedrijvigheid 
De tuimelkade en kade hebben geen effect op bedrijvigheid (0), omdat deze hier afwezig is.  
 
verandering in recreatieve kwaliteit 
De tuimelkade en kade hebben geen effect op recreatie (0), omdat hier geen routes aanwezig zijn.  
 
verandering in bereikbaarheid 
De aanleg van de muren en tuimelkades heeft geen tijdelijk effect op de bereikbaarheid van de aanwe-
zige huizen, omdat deze via andere wegen toegankelijk zijn (0). 
 
tabel 7.69. Overzicht effectbeoordeling gebruiksfuncties - aansluiting hoge gronden 
 11, alternatief 1 (kade)

aantasting woonfunctie --

aantasting functie bedrijvigheid 0
totaalscore permanente effecten -2
 
aantasting woonfunctie - tijdelijk 0
verandering in recreatieve kwaliteit - tijdelijk 0
veranderingen in bereikbaarheid - tijdelijk 0
totaalscore tijdelijke effecten 0
 
7.11.7. Geluid en trillingen 
In dit deeltraject zal 57 woningen binnen de geluidscontour van indirecte hinder liggen. Dit is zeer nega-
tief beoordeeld (score --). Het transport kan bij circa 5 huizen trillingenhinder veroorzaken (0/-). 
 
tabel 7.70. Overzicht effectbeoordeling geluid en trillingen – aansluiting hoge gronden 
 11, alternatief 1 (kade)
directe hinder  0

indirecte hinder --
hinder in stiltegebieden 0

hinder voor personen in gebouwen 0/-
schade aan gebouwen 0

totaalscore tijdelijke effecten -2,5
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8. VERGELIJKING ALTERNATIEVEN, MMA EN VKA 
 
In dit hoofdstuk worden de alternatieven vergeleken op hun milieueffecten, doelbereik en kosten. Uit die 
vergelijking wordt het Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) en uiteindelijk het Voorkeursalternatief 
(VKA) afgeleid. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 
- ontwikkelingsmethode; 
- effectvergelijking van de milieuaspecten en voorkeursvolgorde vanuit milieuperspectief; 
- relevante conclusies van de beoordeling van de milieueffecten; 
- mitigerende maatregelen en het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA); 
- de afweging op basis van beheerbaarheid en kosten en het Voorkeursalternatief (VKA). 
 
8.1. Ontwikkelingsmethode 
In hoofdstuk 7 zijn de milieueffecten per thema beschreven en zijn de alternatieven beoordeeld. In dit 
hoofdstuk worden deze thema-beoordelingen geaggregeerd naar een totaalbeoordeling en worden de 
alternatieven per dijktraject in een samenvattende voorkeursvolgorde vanuit milieuperspectief ge-
plaatst. Daarbij is sprake van een ongewogen sommering, dat wil zeggen dat bij de afweging aan alle 
thema’s en aspecten daarbinnen hetzelfde gewicht is toegekend. 
 
De beoordeling van de alternatieven vindt plaats in twee stappen: 
- een beoordeling van de alternatieven op grond van de in hoofdstuk 7 behandelde milieuaspecten; 
- een beoordeling van de alternatieven op duurzaam beheerbare waterkeringen en kosten (doelbe-

reik). 
 
Deze beoordelingen hebben samen geleid tot aanduiding van het MMA en VKA. Bij de keuze voor het 
VKA hebben ook de overwegingen voor het MMA meegespeeld. De ontwikkelingsmethode kan als 
volgt worden weergegeven (afbeelding 8.1.). In 8.2. zijn de verschillende overwegingen gegeven. 
 
afbeelding 8.1. Ontwikkelingsmethode MMA en VKA 
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Afbeelding 8.1 laat zien dat bij de vergelijking van de alternatieven de volgende milieuaspecten worden 
betrokken: bodem, water, ecologie, landschap en cultuurhistorie, archeologie, wonen, werken en recre-
atie en geluid en trillingen. Het alternatief dat voor het totaal van de beschouwde milieuaspecten het 
meest positief (of het minst negatief) wordt beoordeeld, heeft de voorkeur gezien vanuit het oogpunt 
van milieu. Via het benoemen van een set (mitigerende) maatregelen kunnen eventuele negatieve ef-
fecten vaak verzacht worden. Via deze opwaardering ontstaat het MMA. 
 
8.2. Overzichten effectbeoordeling deeltrajecten 
In deze paragraaf is per dijktraject gekeken welk alternatief voor de onderscheiden deeltrajecten het 
beste naar voren komt uit scores van de onderscheiden milieuthema’s. Voor de overzichtelijkheid wor-
den voor de onderscheiden thema’s alleen de totaalscores betrokken en niet de scores van de onder-
liggende aspecten en beoordelingscriteria. De totaaltelling van de scores is daarmee een hulpmiddel 
om het overzicht te houden over de beoordeling van alle criteria. Deze totaaltelling is ontstaan door een 
ongewogen optelling van de effectscores uit hoofdstuk 7. De optelling van de themascores (eindscore) 
zijn vervolgens per deeltraject gebundeld tot een voorkeursvolgorde vanuit milieuperspectief. Omdat de 
scores niet zijn uitgemiddeld ten opzichte van elkaar, betekent het dat de hier gehanteerde voorkeurs-
volgorde het meest beïnvloed is door ecologie en wonen, werken en recreëren (de meeste criteria met 
effecten).  
 
Om vervolgens te komen tot het MMA wordt het vanuit milieuperspectief best scorende alternatief aan-
gescherpt met MMA componenten in de vorm van mitigerende maatregelen. De mitigerende maatrege-
len moeten ervoor zorgen dat de in tabel 8.1 tot en met tabel 8.8 genoemde negatieve effecten op het 
best scorende alternatief zoveel mogelijk beperkt worden. 
 
8.2.1. Putterzeedijk (dp. 0-47) 
 
effectvergelijking 
In tabel 8.1 is voor de alternatieven in dijktraject 1 ‘Putterzeedijk’ een overzicht gegeven van de totaal-
scores per thema, waarbij tijdelijke en permanente effecten zijn opgeteld. De optelling van de thema-
scores (eindscore) zijn per deeltraject (1A en 1B) gebundeld tot een voorkeursvolgorde vanuit milieu-
perspectief. 
 
tabel 8.1. Overzicht effectbeoordeling - Putterzeedijk 
thema 1A, alternatief 1

(verflauwing)
1A, alternatief 2

(damwand)
1B, alternatief 1 

(verflauwing)  
1B, alternatief 2

(aanberming) 
bodem  0 0 0 0
water 0 0 0 0
ecologie -8 -6,5 -9 -6,5
landschap en cultuurhistorie -1 0 -1 0
archeologie 0 -1 0 0
wonen, werken en recreëren -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
geluid en trillingen -1 -1 -1 -1
eindscore Putterzeedijk -11,5 -10 -12,5 -9
voorkeursvolgorde vanuit 
milieuperspectief 

2 1 2 1

 
bodem 
Voor zowel deeltraject 1A als deeltraject 1B kan samenvattend gesteld worden dat in beide alternatie-
ven de dijkverbetering niet leidt tot negatieve effecten op de bodemkwaliteit. De alternatieven zijn daar-
in niet onderscheidend. 



 

Witteveen+Bos 
LEU36-3 Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER fase 2 definitief 02 d.d. 7 april 2011 197

water 
Geen van de alternatieven is van invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit of leidt tot een benodigde 
aanpassing van het watersysteem. Ook worden geen noemenswaardige effecten verwacht in de bin-
nendijkse gebieden op grondwaterstroming en kwel. Omdat door het waterschap locatiespecifieke 
voorschriften worden verbonden aan een ontheffing op de Waterwet (voorheen keurontheffing) kan 
worden aangenomen dat de aanlegwerkzaamheden evenmin tot nadelige effecten leiden op het 
grondwater- en/of oppervlaktesysteem. De alternatieven zijn daarin niet onderscheidend. 
 
ecologie 
Voor beide alternatieven kan samenvattend gesteld worden dat de dijkverbetering in deeltraject 1A leidt 
tot negatieve effecten op de kwalificerende soorten in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daar-
naast hebben beide alternatieven negatieve effecten op EHS gebied en natuurgebied buiten de EHS. 
Ook treden als gevolg van de beide alternatieven negatieve effecten op voor diverse beschermde en 
bedreigde soort(groep)en.  
 
De effecten op zowel de natuurgebieden als de soorten zijn relatief eenvoudig te voorkomen door fase-
ring van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Per saldo scoort alternatief 2 voor deeltraject 1A het best 
vanuit ecologisch perspectief. Per saldo scoort alternatief 2 (damwand) beter vanuit ecologie dan alter-
natief 1 (taludverflauwing). 
 
Ook in deeltraject 1B leiden de twee onderscheiden alternatieven tot negatieve effecten voor be-
schermde natuurgebieden en enkele soortgroepen. Ook voor deze effecten geldt dat ze allen relatief 
eenvoudig te voorkomen zijn door fasering van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Per saldo scoort 
alternatief 2 (aanberming) beter dan alternatief 1 (taludverflauwing) voor deeltraject 1B. Bij aanberming 
kan de waardevolle steenbekleding voor een groter deel blijven liggen. Deze stenen hebben een cul-
tuurhistorische waarde (Zuiderzee) als een natuurwaarde (korstmossen). 
 
landschap en cultuurhistorie 
Taludverflauwing (alternatief 1) heeft in zowel deeltraject 1A als 1B een beperkte negatieve invloed op 
de samenhang c.q. continuïteit van de dijk, alsmede op cultuurhistorisch waardevolle patronen en is 
daarom - vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt – het minst geschikt. Bij aanberming (al-
ternatief 2) in deeltraject 1B kan de cultuurhistorisch waardevolle steenbekleding voor een groter deel 
blijven liggen.  
 
archeologie 
Voor deeltraject 1A wordt alternatief 1 (verflauwing) neutraal beoordeeld en alternatief 2 (damwand) als 
negatief. Een aanvulling van het dijklichaam lijkt een beter alternatief dan een damwand omdat de ver-
graving hiervoor mogelijk in de bodem aanwezige archeologische waarden aantast. Voor deeltraject 1B 
scoren de alternatieven (aanberming/verflauwing) gelijk, namelijk neutraal.  
 
wonen, werken en recreatie 
In deeltraject 1A en 1B heeft geen van beide alternatieven directe permanente effecten op de woon- en 
werkfuncties in de vorm van ruimtebeslag. Wel treden in beide deeltrajecten nadelige effecten op in de 
aanlegfase. Zo zal vanwege werkzaamheden en transport in de aanlegfase het fietspad op de Putter-
zeedijk beperkt toegankelijk zijn. Fietsers zullen moeten omrijden. Daarnaast treedt als gevolg van 
transportbewegingen verkeershinder op.  
 
geluid en trillingen 
Beide alternatieven geven in de aanlegfase enige geluid- en trillingenhinder door transport en zijn daar-
in niet onderscheidend. In de gebruiksfase is geen sprake van een toename van geluid en/of trillingen.  
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conclusie effectbeoordeling 
Uit tabel 8.1 blijkt voor de deeltrajecten binnen dijktraject 1 ‘Putterzeedijk’ de volgende voorkeursvolg-
orde vanuit milieuperspectief, dit op grond van de totaalscore (minste aantal punten): 
- deeltraject 1A (dp. 30,2-32,3): alternatief 2: constructie (damwand); 
- deeltraject 1B (dp. 36-46): alternatief 2: buitendijkse aanberming. 
 
Deze voor deeltraject 1A en 1B best scorende alternatieven vormen de basis voor het MMA voor dijk-
traject 1 ‘Putterzeedijk’. De betreffende alternatieven hebben negatieve gevolgen voor de volgende 
thema’s en aspecten: 
- Alternatief 2 (damwandconstructie) voor deeltraject 1A heeft nadelige effecten voor: 

⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ archeologie (archeologische waarden); 
⋅ gebruiksfuncties (recreatieve kwaliteit en bereikbaarheid (tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen (indirecte hinder vanwege het transport). 

- Alternatief 2 (aanberming buitendijks) voor deeltraject 1B heeft nadelige effecten voor: 
⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ gebruiksfuncties (recreatieve kwaliteit en bereikbaarheid (tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen (indirecte hinder vanwege het transport). 

 
mitigerende maatregelen en MMA 
Om de negatieve effecten van de dijkverbetering zoveel mogelijk te voorkomen of te verzachten wor-
den waar mogelijk mitigerende maatregelen toegepast. Hieronder volgt een overzicht van de voorge-
stelde mitigerende maatregelen voor het MMA. 
 
ecologie 
Om te voorkomen dat ecologische waarden verstoord gaan worden in deeltraject 1A en 1B kunnen de 
volgende maatregelen worden getroffen: 
- werken buiten broedseizoen/voortplantingsseizoen/ overwinteringseizoen (bij voorkeur in periode 

september - half oktober); 
- werken buiten nachtelijke periode; 
- realiseren vervangend leefgebied c.q. (tijdelijk) verplaatsen leefgebied; 
- verplaatsen of wegvangen individuen (en later weer uitzetten); 
- herstel van de toplaag voor waardevolle dijkvegetaties; 
- verwijderen en terugplaatsen van stenen met zeldzame (korst)mossen. 
 
In het achtergrondrapport Ecologie is voor dijktraject 1 ‘Putterzeedijk’ een locatiespecifiek overzicht ge-
geven van mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen voor ecologie. 
 
archeologie 
Om te voorkomen dat archeologische waarden verstoord gaan worden in deeltraject 1A, is het bij 
sommige maatregelen noodzakelijk om veldwerk uit te voeren (zoals op dit deeltraject bij het plaatsen 
van een damwand). Op deze manier kan beter aangetoond worden of er daadwerkelijk archeologische 
waarden aanwezig zijn, en of deze behoudenswaardig zijn. In het achtergrondrapport archeologie wordt 
per dijkvak aangegeven bij welke maatregel vervolgonderzoek noodzakelijk is. 
 
wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
Ten behoeve van de verkeersveiligheid van de routes met gemengd verkeer zouden ter plaatse snel-
heidsbeperkingen toegepast kunnen worden of aparte fietsvoorzieningen kunnen worden gerealiseerd.  
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geluid en trillingen 
Bij het vastleggen van de routering van het bouwverkeer dient rekening te worden gehouden met het 
gebruik van lichte vrachtwagens. Op het moment dat er meer bekend is over de bouwwerkzaamheden 
dan worden deze zorgvuldig en in overleg met de bevoegde bestuursorganen afgestemd, zodat effect-
beperkende maatregelen getroffen kunnen worden. Getracht dient te worden om de routering niet of zo 
min mogelijk door bebouwd gebied of natuurgebied plaats te laten vinden om hinder van de woon- en 
leefomgeving, respectievelijk verstoring zoveel mogelijk te voorkomen. Tevens kan geluidsoverlast door 
transport worden verminderd door snelheidsbeperkende maatregelen. 
 
voorkeursalternatief 
In afwijking van het MMA is als VKA voor deeltraject 1A (dp. 30,2-32,3) een taludverflauwing (alternatief 
1) in plaats van een damwandconstructie voorgesteld. Daarbij hebben de volgende overwegingen een 
rol gespeeld: 
- een oplossing in grond gaat in principe boven een constructie; 
- een flauwer talud is beter beheerbaar want beter te maaien; 
- een damwandconstructie is niet inspecteerbaar; 
- een damwandconstructie is duur (ruim een factor 20 duurder dan een taludverflauwing). 
 
Als VKA voor deeltraject 1B (dp. 36-46) is de aanberming buitendijks (alternatief 2) voorgesteld. Het 
VKA is gelijk aan het MMA. Bij de keuze van het VKA hebben de volgende overwegingen een rol ge-
speeld: 
- voor aanberming is minder grond nodig; 
- bij aanberming kan de waardevolle steenbekleding voor een groter deel blijven liggen. Het eventu-

eel verwijderen van de stenen is erg duur en niet subsidiabel. Wel is de dijk moeilijk beheerbaar 
door de aanwezigheid van de stenen; 

- aanberming op dit traject is een factor 1,5 goedkoper dan taludverflauwing. 
 

8.2.2. Arkemheense zeedijk (dp. 47-99) 
 
effectvergelijking 
In tabel 8.2 is voor de alternatieven in dijktraject 2 ‘Arkemheense zeedijk’ een overzicht gegeven van de 
totaalscores per thema. De optelling van de themascores (eindscore) zijn per deeltraject (2A tot en met 
2C) gebundeld tot een voorkeursvolgorde vanuit milieuperspectief. 
 
tabel 8.2. Overzicht effectbeoordeling - Arkemheense zeedijk 
thema 2A,  

alternatief 1 
(dempen 

sloot)  

2B,
 alternatief 1

(aanberming)
 

2B,
 alternatief 2

(damwand) 

2C,
alternatief 1

(aanberming)  

2C, 
 alternatief 2 

(verflauwing)  

2C,
 alternatief 3

(damwand) 

bodem 0 +0,5 0 +0,5 +0,5 0
water 0 0 0 0 0 0
ecologie -7 -7,5 -8,5 -7,5 -7,5 -6,5
landschap en cultuurhistorie 0 0 0 0 -0,5 0
archeologie 0 0 -1 0 0 -1
wonen, werken en recreë-
ren 

-1 -1 -1 -1,5 -1,5 -1

geluid en trillingen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
eindscore Arkemheense 
zeedijk 

-8,5 -8,5 -11 -9,0 -9,5 -9,0

voorkeursvolgorde vanuit 
milieuperspectief 

  1 1 2 1 3 2
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bodem 
Ter plaatse van dijktraject 2 is voor zover bekend geen sprake van bodemverontreiniging. Vooralsnog 
wordt aangenomen dat in deeltraject 2A de gemiddelde bodemkwaliteit niet beïnvloed wordt door het 
aangrenzende recreatiegebied en door de geplande ingrepen. Op basis van de bodemkwaliteitskaart 
vallen dijktrajecten 2B en 2C binnen het uitzonderingsgebied ‘bos- en natuurgebied’.  
 
In deeltraject 2B is alternatief 1 het meest geschikt omdat dit deel binnen het uitzonderingsgebied ‘bos- 
en natuurgebied’ ligt, waar geldt dat bij grondverzet schone grond toegepast moet worden. In deeltra-
ject C zijn alternatief 1 en 2 om dezelfde reden meer geschikt. Het plaatsen van een damwand (alterna-
tieven 2B-2 en 2C-3) heeft vrijwel geen invloed op de gemiddelde bodemkwaliteit.  
  
water 
Ingrepen als buitendijkse taludverflauwing, aanberming en een damwandconstructie zijn niet van in-
vloed op het (binnendijkse) oppervlaktewatersysteem: er is geen aanpassing van het watersysteem no-
dig en er wordt geen invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht. Ook worden er geen significan-
te effecten verwacht in de binnendijkse gebieden op grondwaterstroming en kwel. De alternatieven zijn 
allemaal neutraal beoordeeld voor het thema water. 
 
Omdat door het waterschap locatiespecifieke voorschriften worden verbonden aan een ontheffing op de 
Waterwet (voorheen keurontheffing) kan worden aangenomen dat de aanlegwerkzaamheden evenmin 
tot nadelige effecten leiden op het grondwater- en/of oppervlaktesysteem. 
 
ecologie 
Het alternatief sloot omleggen leidt tot negatieve effecten voor gebieden en soorten in deeltraject 2A. 
De effecten zijn relatief eenvoudig te voorkomen door fasering van de werkzaamheden in ruimte en tijd. 
 
In deeltraject 2B leiden de twee onderscheiden alternatieven tot negatieve effecten op natuurgebieden 
en verschillende soortgroepen flora en fauna. De effecten zijn relatief eenvoudig te voorkomen door fa-
sering van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Per saldo scoort in dit deeltraject buitendijkse aanber-
ming (alternatief 1) het best vanuit ecologisch perspectief.  
 
Ook in deeltraject 2C leiden de drie onderscheiden alternatieven tot negatieve effecten voor natuurge-
bieden en diverse soort(groep)en. De effecten van alle 3 de alternatieven zijn ook hier relatief eenvou-
dig te voorkomen door fasering van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Alternatief 3 (damwand) is 
vanuit ecologisch oogpunt beter geschikt dan aanberming (alternatief 1) en taludverflauwing (alternatief 
2).  
 
landschap en cultuurhistorie 
Vrijwel alle alternatieven in dit deeltraject zijn neutraal beoordeeld voor landschap en cultuurhistorie, 
met uitzondering en alternatief 2 in deeltraject 2C (vanwege de invloed op de samenhang tussen ele-
menten/continuïteit als gevolg van het verflauwen van het talud). 
 
archeologie 
Voor deeltraject 2A krijgt het enige alternatief een neutrale beoordeling. De zetting zal vermoedelijk 
slechts zeer gering zijn en daartoe niet problematisch wat betreft archeologie. In zowel deeltraject 2B 
als 2C is alternatief 2 (damwand) minder geschikt vanwege de kans dat eventuele archeologische 
waarden in de dijk of diepere (pleistocene) ondergrond worden aangetast. De aanberming in alternatief 
1 in deeltraject 2B heeft een neutrale beoordeling gekregen. De buitendijkse aanberming en taludver-
flauwing in deeltraject 2C bevinden zich in een zone met een lage archeologische verwachting. Daartoe 
hebben deze ingrepen een neutrale beoordeling gekregen. Een aanberming of taludverflauwing van het 
dijklichaam is vanuit archeologisch oogpunt een beter alternatief dan een damwand voor deeltraject 2B 
(alternatief 1) en 2C (alternatief 1 en 2).  
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wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
Als gevolg van de dijkverbetering treedt geen aantasting van de woon- en werkfuncties op als gevolg 
van ruimtebeslag. Dit geldt voor alle deeltrajecten. 
 
Wel zijn voor alle alternatieven in alle deeltrajecten tijdelijke effecten te verwachten op de recreatieve 
routes. Daarnaast zal in deeltraject 2C de aanvoer van grond in Spakenburg voor licht negatieve effec-
ten op de bereikbaarheid zorgen. Voor alternatief 3 (damwand) geldt dit niet, wat dit alternatief voor dit 
aspect het meest geschikt maakt in deeltraject 2C. 
 
geluid en trillingen 
Langs de Arkemheense zeedijk zal geen directe hinder optreden. Indirecte geluidshinder, vanwege het 
transport, levert naar verwachting overlast op voor drie huizen. De alternatieven zijn hierin niet onder-
scheidend.  
 
conclusie effectbeoordeling 
Uit tabel 8.2 blijkt voor de deeltrajecten binnen dijktraject 2 ‘Arkemheense zeedijk’ de volgende voor-
keursvolgorde vanuit milieuperspectief, dit op grond van de totaalscore (minste aantal punten): 
- deeltraject 2A (dp. 55-62): alternatief 1: sloot buitendijks dichten en aanleg afrastering; 
- deeltraject 2B (dp76-80,5): alternatief 1: buitendijkse aanberming; 
- deeltraject 2C (dp. 88,7-99): alternatief 1: buitendijkse aanberming. 
 
De vanuit milieuperspectief best scorende alternatieven voor deeltraject 2A tot en met 2C vormen de 
basis voor het MMA voor dijktraject 2 ‘Arkemheense zeedijk. De betreffende alternatieven hebben ne-
gatieve gevolgen voor de volgende thema’s en aspecten: 
- Alternatief 1 in deeltraject 2A heeft nadelige effecten voor: 

⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ gebruiksfuncties (recreatieve kwaliteit (tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen (indirecte hinder vanwege het transport). 

- Alternatief 1 in deeltraject 2B heeft nadelige effecten voor: 
⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ gebruiksfuncties (recreatieve kwaliteit); 
⋅ geluid en trillingen (indirecte hinder vanwege het transport). 

- Alternatief 1 in deeltraject 2C heeft nadelige effecten voor: 
⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ gebruiksfuncties (recreatieve kwaliteit en bereikbaarheid (tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen (indirecte hinder vanwege het transport). 

 
mitigerende maatregelen en MMA 
In het achtergrondrapport Ecologie is voor deeltraject 2 ‘Arkemheense zeedijk’ een locatiespecifiek 
overzicht gegeven van mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen voor ecologie.  
 
Om in deeltraject 2A de toegankelijkheid van het terrein voor recreanten en loslopende honden te be-
perken en zodoende negatieve effecten op aanwezige natuurwaarden te voorkomen wordt een afraste-
ring aangebracht in de vorm van beplanting of een greppel c.q. sloot. Vanwege esthetische redenen 
wordt afgezien van het plaatsen van een hek. 
 
Voor de overige mitigerende maatregelen ter beperking van nadelige effecten wordt hier terugverwezen 
naar het kopje ‘mitigerende maatregelen en MMA’ in paragraaf 8.2.1 ‘Putterzeedijk’. 
 
voorkeursalternatief 
Voor deeltraject 2A (dp. 55-62) is het enige uitgewerkte alternatief, te weten ‘dempen van de sloot’ au-
tomatisch ook het VKA. Het VKA komt overeen met het MMA.  
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Voor deeltraject 2B (dp. 76-80,5) is een buitendijkse aanberming (alternatief 1) als VKA voorgesteld. Dit 
is overeenkomstig het MMA. Bij de keuze van het VKA hebben de volgende overwegingen een rol ge-
speeld: 
- voor aanberming is relatief weinig grond nodig; 
- voor aanberming hoeft relatief weinig waardevolle steenbekleding verwijderd te worden. Het even-

tueel verwijderen van de stenen is erg duur en niet subsidiabel; 
- de stenen hoeven vanuit waterkeringsoogpunt niet verwijderd te worden. Wel is de dijk moeilijk be-

heerbaar door de aanwezigheid van de stenen; 
- een damwandconstructie is niet inspecteerbaar; 
- een berm op dit traject is ongeveer een factor 15 goedkoper dan een damwandconstructie.  
 
Voor deeltraject 2C (dp. 88,7 – 99) zijn drie alternatieven onderzocht: buitendijkse aanberming, buiten-
dijkse verflauwing (1:5) en een constructie. De aanberming buitendijks (alternatief 1) is als VKA voor-
gesteld. Het VKA komt overeen met het MMA. De volgende overwegingen hebben een rol gespeeld bij 
de keuze van het VKA:  
- gezien de bodemopbouw moet de taludverflauwing uit alternatief 2 zo flauw worden, dat het ruimte-

beslag groter is dan het ruimtebeslag van de berm. Voor aanberming is dus minder grond nodig; 
- de berm biedt voordelen boven de taludverflauwing omdat zo de dijk beheerbaarder wordt (bereik-

baar met auto); 
- bij aanberming kan een deel van de stenen bekleding van de dijk blijven liggen. Het eventueel ver-

wijderen van de stenen is duur en niet subsidiabel; 
- aanberming op dit traject is ongeveer een factor 2,5 goedkoper dan taludverflauwing en een factor 

15 goedkoper als een damwandconstructie. 
 
8.2.3. Oostdijk (dp. 99-116) 
 
effectvergelijking 
In tabel 8.3 is voor het alternatief in dijktraject 3 ‘Oostdijk’ een overzicht gegeven van de totaalscores 
per thema. De optelling van de themascores zijn gebundeld tot een eindscore voor het betreffende dijk-
traject. 
 
tabel 8.3. Overzicht effectbeoordeling – Oostdijk 
thema 3, alternatief 1

(aanbermingen en kwelscherm)
bodem  0

water -1
ecologie -7

landschap en cultuurhistorie -1
archeologie 0

wonen, werken en recreëren -2
geluid en trillingen -0,5

eindscore Oostdijk -11,5
 
bodem  
Voor het thema bodem zijn geen effecten te verwachten ter plaatse van dijktraject 3. Ter plaatse van de 
verdachte vuilstort wordt een damwand geslagen, zodat geen invloed te verwachten is op de gemiddel-
de bodemkwaliteit en de mogelijk aanwezige verontreiniging.  
 
water 
Het toepassen van een damwand bij de vuilstort kan lokaal effecten op grondwaterstanden veroorza-
ken. Omdat dit tot zettingen kan leiden is het alternatief voor dit aspect negatief beoordeeld. 



 

Witteveen+Bos 
LEU36-3 Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER fase 2 definitief 02 d.d. 7 april 2011 203

 
Omdat door het waterschap locatiespecifieke voorschriften worden verbonden aan een ontheffing op de 
Waterwet (voorheen keurontheffing) kan worden aangenomen dat de aanlegwerkzaamheden niet tot 
nadelige effecten leiden op het regionale grondwater- en/of oppervlaktesysteem. 
 
ecologie 
Voor de Oostdijk is maar één deeltraject en één alternatief in beeld (buitendijkse aanberming in combi-
natie met een damwand ter plaatse van de vuilstort). Dit alternatief leidt voor de onderscheiden natuur-
gebieden en soort(groep)en tot effecten die relatief eenvoudig te voorkomen zijn door de werkzaamhe-
den te faseren in ruimte en tijd. 
 
landschap en cultuurhistorie 
In dijktraject 3 zorgt met name het verbreden van de dijk aan beide zijden voor een verandering van het 
dijkprofiel. Omdat aanberming slechts over een kleine afstand (1,2 km) plaatsvindt is de invloed op de 
continuïteit van het dijkprofiel als gering aangemerkt.  
 
archeologie 
In dijktraject 3 worden alle ingrepen als neutraal beoordeeld. Alle ingrepen worden namelijk uitgevoerd 
binnen een zone met een lage archeologische verwachting. 
 
wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
Het alternatief leidt tot ruimtebeslag op landbouwgrond. Voor het overige treden geen permanente ef-
fecten op.  
 
Daarnaast zijn in de aanlegfase tijdelijk negatieve effecten te verwachten op de toegankelijkheid van de 
recreatieve routes. Ook op de bereikbaarheid van woningen en bedrijven heeft dit alternatief een be-
perkt negatieve invloed. 
 
geluid en trillingen 
In dijktraject 3 zal geen directe geluidshinder optreden en het transport is naar verwachting op één huis 
van invloed. Het indrukken van de damwanden geeft geen trillingenhinder, naar verwachting ook is er 
geen trillingenhinder door het transport.  
 
conclusie effectbeoordeling 
Alternatief 1 (aanberming en kwelscherm) is het enig alternatief voor dit dijktraject en vormt tevens de 
basis voor het MMA voor dijktraject 3 ‘Oostdijk’ (dp. 99-116). Dit betekent: 
- tussen dp. 99-113,5 een aanberming aan weerszijden van de dijk en een gedeeltelijke sloot omleg-

ging; 
- tussen dp. 104-108 (bij vuilstort) een constructie (damwand/ kwelscherm) binnendijks; 
- een aanberming buitendijks tussen dp. 109-116. 
 
Het betreffende alternatief heeft negatieve gevolgen voor de volgende thema’s en aspecten: 
- water (grondwater en afgeleide effecten); 
- ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
- landschap en cultuurhistorie (continuïteit dijkstructuur en cultuurhistorische waardevol slotenpatroon 

in veenontginningslandschap); 
- gebruiksfuncties (recreatieve kwaliteit van de Oostdijk/fietspad, bereikbaarheid Groeneweg en Bun-

schoten/Spakenburg; en aantasting landbouwgrond); 
- geluid en trillingen (indirecte hinder vanwege het transport). 
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mitigerende maatregelen en MMA 
In het achtergrondrapport Ecologie is voor dijktraject 3 ‘Oostdijk’ een locatiespecifiek overzicht gegeven 
van mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen voor ecologie. Voor de mitigerende maat-
regelen ter beperking van de effecten op de overige thema’s wordt hier terugverwezen naar het kopje 
‘mitigerende maatregelen en MMA’ in paragraaf 8.2.1 ‘Putterzeedijk’. 
 
voorkeursalternatief 
In overeenstemming met het MMA is tussen dp. 99-104 en 109-116 de voorkeur uitgesproken voor een 
dubbele aanberming met waar nodig een omlegging van de sloot. Dit op basis van de volgende afwe-
ging: 
- een berm is toegankelijk voor het beheer van de dijk; 
- een berm is een relatief goedkope oplossing. 
 
Ter plaatse van de vuilstort (dp. 104-108) is een buitendijkse aanberming en een constructie (kwel-
scherm) binnendijks als VKA voorgesteld. Dit op basis van de volgende afweging: 
- ter plaatse van de vuilstort is het omleggen van de sloot niet mogelijk. Ook is de percolaatsloot niet 

eenvoudig te draineren. Als toch gekozen zou worden om de percolaatsloot te dempen en een 
drainagesysteem aan te brengen moet de sloot en waarschijnlijk het hele terrein eromheen gesa-
neerd worden; 

- een constructie is de enige andere mogelijke oplossing ter plaatse van de vuilstort. 
 
8.2.4. Bunschoten-Spakenburg (dp. 116-125,5) 
 
effectvergelijking 
In tabel 8.4 is voor de alternatieven in dijktraject 4 ‘Bunschoten-Spakenburg’ een overzicht gegeven 
van de totaalscores per thema. De optelling van de themascores (eindscore) zijn per deeltraject (4A tot 
en met 4D) gebundeld tot een voorkeursvolgorde vanuit milieuperspectief. 
 
tabel 8.4. Overzicht effectbeoordeling - Keringen in Bunschoten-Spakenburg 
thema 4A, alter-

natief 1 
(verho-
gen en 
verbre-

den)  

4A, alter-
natief 2

(plan 
Oost-
maat)

4B, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring)

4B, alter-
natief 2

(vaste 
muur)

4C, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring 

4C, alter-
natief 2 

(vaste 
muur) 

4D, alter-
natief 1

(opklap-
bare ke-

ring)

4D, alter-
natief 2

(vaste 
muur) 

bodem  0 0 0 0 0 0 0 0
water 0 -1 0 0 0 0 0 0
ecologie -5 -5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
landschap en cultuurhistorie -0,5 0 0,5 -1 0,5 -1 -0,5 -1
archeologie 0 -1 -1 -1 -0,5 -1 -1 -1
wonen, werken en recreëren -2 -2 -4 -6 -3 -4 -4 -5
geluid en trillingen -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
eindscore Bunschoten/ 
Spakenburg 

-13,5 -15 -13 -15,5 -11,5 -13,5 -13 -14,5

voorkeursvolgorde vanuit 
milieuperspectief 

1 2 1 2 1 2 1 2

 
bodem  
In deeltrajecten 4A en 4B zijn verdachte locaties aanwezig, maar de verschillende alternatieven hebben 
naar verwachting geen effect op de bodemkwaliteit of de verontreiniging.  
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water 
Er worden als gevolg van de dijkverbetering geen significante negatieve effecten verwacht in de deel-
trajecten 4B, 4C en 4D. Eén van de effecten die op kan treden wordt veroorzaakt door het toepassen 
van damwanden in deeltraject 4A. Dit kan lokaal effecten op grondwaterstanden veroorzaken. In een 
bebouwd gebied kan dit problemen opleveren wat betreft zettingen. Daarom is het alternatief 2 in deel-
traject 4A minder geschikt.  
 
ecologie 
Voor de vier deeltrajecten in Bunschoten zijn steeds twee alternatieven in beeld. De alternatieven in 
deeltraject 4A zijn niet onderscheidend voor ecologie. Voor beide alternatieven kan samenvattend ge-
steld worden dat de dijkverbetering in deeltraject 4A leidt tot negatieve effecten voor EHS gebieden. 
Verder hebben beide alternatieven voor enkele diersoorten negatieve effecten. De effecten zijn allen re-
latief eenvoudig te voorkomen door middel van mitigerende maatregelen (bijvoorbeeld fasering in ruim-
te en tijd). 
 
In de overige deeltrajecten heeft de dijkverbetering geen negatieve invloed op beschermde natuurge-
bieden. Wel heeft de dijkverbetering voor beperkt aantal soortgroepen beperkt negatieve gevolgen. De 
alternatieven zijn daarin niet onderscheidend.  
 
landschap en cultuurhistorie 
In deeltraject 4A treedt als enige nadelige effect op dat het karakteristieke zeedijkprofiel in geringe mate 
wordt aangetast. Hier wordt namelijk het dijkprofiel verbreed (aanberming buitenzijde). Dit maakt alter-
natief 1 in deeltraject 4A minder geschikt dan alternatief 2.  
 
De alternatieven op traject 4B tot en met 4D liggen binnen het (binnenkort) beschermde dorpsgezicht 
van Spakenburg. Het aanbrengen van muren wordt gezien als een verstoring van de beleving van de 
Oude Haven. Daarom zijn de permanente muren negatief beoordeeld (-), maar zijn de beweegbare ke-
ringen licht negatief beoordeeld omdat deze over het algemeen minder zichthinder veroorzaken (0/-). 
 
archeologie 
Wanneer muurconstructies in de ondergrond gefundeerd dienen te worden of geïncorporeerd in oude 
bouwwerken van cultuurhistorische waarde dan vloeit daar een negatieve beoordeling uit voort. Een 
aanvulling van het dijklichaam is een beter alternatief dan een damwand. De alternatieven ter plaatse 
van de Hongdehemel in Spakenburg zijn als negatief beoordeeld. Muurconstructies dienen doorgaans 
gefundeerd te worden in de ondergrond of aan bestaande bebouwing. Ter hoogte van deze geplande 
muurconstructies kunnen zich archeologische waarden in de ondergrond bevinden aangezien de loca-
tie in de oude stadskern van Spakenburg ligt. Hiertoe is dit als negatief beoordeeld. 
 
wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
Voor wat de permanente effecten betreft zijn de alternatieven in deeltraject 4B van belang. In dit deel-
traject is alternatief 2 minder geschikt vanwege de slechte inpasbaarheid en de ernstige zichthinder die 
optreedt voor bewoners en toeristen als gevolg van plaatsing van een permanente muurconstructie. In 
deeltraject 4C veroorzaakt alternatief 2 een smallere weg, wat negatief is beoordeeld onder aantasting 
woonfunctie.  
 
In deeltraject 4D treden ook negatieve effecten op bij beide alternatieven. Alternatief 2, met de perma-
nente muur, heeft negatieve effecten vanwege de hoogte van de muur van 0,8-1,0 m. De effecten van 
alternatief 1 zijn iets minder groot. Voor de overige deeltrajecten treden geen permanente effecten op. 
 
De dijkverbetering in deeltraject 4C en 4D kan in de aanlegfase hinder veroorzaken voor werkfuncties 
(horeca). Daarnaast zullen in alle deeltrajecten woningen en bedrijven tijdelijk minder goed bereikbaar 
zijn. Ook leiden de verbeterwerkzaamheden in Bunschoten tijdelijk tot een achteruitgang van de recrea-
tieve kwaliteit.  



 

Witteveen+Bos 
LEU36-3 Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER fase 2 definitief 02 d.d. 7 april 2011 206

geluid en trillingen 
In deeltraject 4 zullen naar verwachting 32 woningen directe geluidshinder ondervinden van de werk-
zaamheden, en circa 145 woningen hebben hinder van het transport. Dit geldt voor alle alternatieven. 
Er treedt geen trillingenhinder op bij indrukken van damwanden. Wel kan trillingenhinder optreden door 
transport, hierbij is uitgegaan van circa 57 huishoudens. 
 
conclusie effectbeoordeling 
Uit tabel 8.4 blijkt voor de deeltrajecten binnen dijktraject 4 ‘Bunschoten/Spakenburg’ de volgende voor-
keursvolgorde vanuit milieuperspectief, dit op grond van de totaalscore (minste aantal punten): 
- deeltraject 4A (dp. 116-118,5 ): alternatief 1: kruinverhoging en verbreding in grond met berm bui-

tendijks; 
- deeltraject 4B (dp.118,5-121): alternatief 1: beweegbare kering waaronder permanent deel; 
- deeltraject 4C (dp.122,5-123 ): alternatief 1: beweegbare kering; 
- deeltraject 4D (dp. 123-125,5 ): alternatief 1: beweegbare kering. 
 
De vanuit milieuperspectief best scorende alternatieven vormen de basis voor het MMA voor de deel-
trajecten 4A tot en met 4D binnen dijktraject 4 ‘Bunschoten/Spakenburg’. De betreffende alternatieven 
hebben negatieve gevolgen voor de volgende thema’s en aspecten: 
- Alternatief 1 in deeltraject 4A heeft nadelige effecten voor: 

⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ landschap en cultuurhistorie ( continuïteit van structuren/dijkprofiel); 
⋅ gebruiksfuncties (recreatieve kwaliteit (tijdelijk) en bereikbaarheid (tijdelijk)); 
⋅ geluid en trillingen (directe hinder, vanwege de werkzaamheden aan de dijk en indirecte hinder, 

vanwege het transport). 
- Alternatief 1 in deeltraject 4B heeft nadelige effecten voor: 

⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ archeologie (archeologische waarden); 
⋅ gebruiksfuncties (woonfuncties, recreatieve kwaliteit en bereikbaarheid (tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen (directe hinder, vanwege de werkzaamheden aan de dijk en indirecte hinder, 

vanwege het transport). 
- Alternatief 1 in deeltraject 4C heeft nadelige effecten voor: 

⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ archeologie (archeologische waarden); 
⋅ gebruiksfuncties (recreatieve kwaliteit (tijdelijk) en bereikbaarheid (tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen indirecte hinder, vanwege het transport). 

- Alternatief 1 in deeltraject 4D heeft nadelige effecten voor: 
⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ gebruiksfuncties (woonfuncties, bedrijvigheid/ horeca (tijdelijk), recreatieve kwaliteit en bereik-

baarheid (tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen (indirecte hinder, vanwege het transport). 

 
mitigerende maatregelen en MMA 
In het achtergrondrapport Ecologie is voor dijktraject 4 ‘Bunschoten/Spakenburg’ een locatiespecifiek 
overzicht gegeven van mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen voor ecologie. Voor de 
mitigerende maatregelen ter beperking van de effecten op de overige thema’s wordt hier terugverwe-
zen naar het kopje ‘mitigerende maatregelen en MMA’ in paragraaf 8.2.1 ‘Putterzeedijk’. 
 
Voor mitigerende maatregelen voor de directe geluidshinder is het gewenst om geluidsarme hydrauli-
sche kranen in te zetten, waardoor de hinderafstand vermindert. 
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voorkeursalternatief 
Voor de Oostmaat in deeltraject 4A (dp. 116-118,5) heeft de initiatiefnemer alternatief 2 (damwanden 
en vaste muurconstructies) voorgesteld. Het VKA wijkt af van het MMA. Het VKA sluit aan bij de ont-
wikkelingsplannen die de gemeente Bunschoten heeft voor het buitendijkse gebied (plan Oostmaat). 
De gemeente neemt de dijkverbetering mee in haar plannen. Als de plannen te laat worden uitgewerkt, 
dan wordt alternatief 1 (MMA) uitgevoerd. 
 
Voor de Kerkemaat in deeltraject 4B (dp. 118,5-121) wordt de opklapbare kering (Dutchdam) vastge-
steld als VKA. Voor het gedeelte 120,5-121 wordt voorgesteld de aanwezige muur aan te houden als 
waterkering. Deze muur is al grotendeels op hoogte. Dit is gelijk aan het MMA. Voor keuze voor het 
VKA is ingegeven door het feit dat een beweegbare kering in deeltraject 4B minder zichthinder oplevert 
dan een hoge vaste muur. Een hoge vaste muur verstoort het uitzicht vanuit de huizen langs de Ker-
kemaat op de haven en vormt in die zin een barrière tussen de kade en het water. 
 
Voor de Hoekstraat/Turfwal in deeltraject 4C (dp. 122,5-123) wordt een beweegbare muurconstructie 
voorgesteld in combinatie met een verhoging van de Hoekstraat. Dit omdat de kering vlak voor bewo-
ning komt te liggen en een permanente muur meer hinder zou veroorzaken. Dit is gelijk aan het MMA. 
 
Voor de Hongdehemel/Oude haven in deeltraject 4D (dp. 123-124,5 ) wordt ter plaatse van de voetbal-
velden langs de Westdijk (124,5-125,5) het wegdek verhoogd tot de benodigde ontwerphoogte. Het 
hoogtetekort bedraagt circa 25 cm. Een wegophoging bij dijkpaal 125 (voetbalvelden) is eenvoudig in te 
passen in de bestaande situatie. Het is bovendien een relatief goedkope oplossing. 
 
Voor de Oude haven in deeltraject 4D (dp. 123-124,5) wordt voorgesteld een beweegbare kering met 
een verzwaring van de bestrating te realiseren zo dicht mogelijk bij de kade (alternatief 1). Het VKA 
komt overeen met het MMA. De beweegbare kering neemt relatief weinig ruimte in, terwijl een vaste 
muur een groot obstakel vormt in de smalle straat en het open karakter van de historische haven aan-
tast. De beweegbare kering heeft voordelen voor wonen en werken, maar grote negatieve effecten voor 
beheer. Tijdens de maatgevende omstandigheden moet de beweegbare kering omhoog gezet worden. 
De tijd daarvoor is zeer beperkt. 
 
8.2.5. Westdijk (dp. 125,5-148) 
 
effectvergelijking 
In tabel 8.5 is voor de alternatieven in dijktraject 5 ‘Westdijk’ een overzicht gegeven van de totaalscores 
per thema. De optelling van de themascores (eindscore) zijn gebundeld tot een voorkeursvolgorde 
vanuit milieuperspectief. 
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tabel 8.5. Overzicht effectbeoordeling – Westdijk 
thema 5, alternatief 1

(combinatie van maatrege-
len + aanberming tussen 

131 en 138,5) 

5, alternatief 2 
(combinatie van maatrege-
len + taludverflauwing tus-

sen 131 en 138,5)  

5, alternatief 3
(combinatie van maatrege-
len + damwand tussen 131 

en 138,5)
bodem  0 0 0
water 0 0 0
ecologie -8,5 -8,5 -8,5
landschap en cultuurhistorie -1,5 -1,5 -1,5
archeologie -0,5 -0,5 -0,5
wonen, werken en recreëren -3 -3 -2
geluid en trillingen -4,5 -4,5 -4,5
eindscore Westdijk -18 -18 -17
voorkeursvolgorde vanuit milieuper-
spectief 

2 2 1

 
bodem  
Indien schone grond wordt toegepast bij de werkzaamheden zullen de verschillende alternatieven geen 
invloed hebben op de bodemkwaliteit. Er bevindt zich binnen het plangebied geen verontreiniging.  
 
water 
Geen van de alternatieven zal naar verwachting tot negatieve effecten leiden op wateraspecten. 
 
ecologie 
In dijktraject Westdijk zijn drie alternatieven onderscheiden. De alternatieven zijn niet onderscheidend 
in hun effecten op ecologie. Voor de drie alternatieven kan samenvattend gesteld worden dat de dijk-
verbetering leidt tot mogelijk significante effecten op EHS gebied. Daarnaast geldt voor alle alternatie-
ven dat negatieve effecten optreden voor de kwalificerende habitatsoort visdief in Natura 2000-gebied 
Eem en Gooimeer zuidoever. Tevens is sprake van nadelige gevolgen voor enkele beschermde en be-
dreigde soort(groep)en. Voor de effecten op Natura 2000-gebied en soort(groep)en geldt dat deze rela-
tief eenvoudig zijn te voorkomen, bijvoorbeeld door de werkzaamheden te faseren in tijd en ruimte.  
 
landschap en cultuurhistorie 
Het verbreden van de dijk aan beide zijden (alle alternatieven) zorgt voor een verandering van het dijk-
profiel; de dijk verliest zijn karakteristieke profiel (steile en flauwe talud). Het aanbermen en daarmee 
verleggen van de sloten heeft een geringe invloed op de cultuurhistorische patronen en de samenhang 
omdat het slotenpatronen in het landschap gehandhaafd blijft. De alternatieven zijn niet onderschei-
dend voor dit thema. 
 
archeologie 
Het aanbermen tot halverwege dijktraject 5 heeft in alle alternatieven beperkt nadelige gevolgen voor 
het archeologisch aspect omdat hier voor een deel een middelhoge archeologische verwachting geldt. 
De nieuw te graven sloot en mogelijke damwand (alternatief 3) zijn gedeeltelijk beoordeeld als een ver-
slechtering ten opzichte van de referentiesituatie. Voor dijktraject 5 geldt dat de alternatieven per saldo 
niet onderscheidend zijn voor het thema archeologie. 
 
wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
Permanente negatieve effecten op de functie bedrijvigheid treden op als alternatief 1 en 2 worden uit-
gevoerd. De totaalscore voor deze alternatieven is licht negatief, omdat geen effecten op de woonfunc-
tie optreden. Alternatief 3 kent geen permanente effecten. Tijdelijk zijn negatieve effecten te verwach-
ten op de bereikbaarheid en recreatieve routes. Er is echter geen realistisch alternatief voorhanden 
waarbij minder overlast zal optreden. 
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geluid en trillingen 
Aan de Westdijk zal geen directe hinder plaatsvinden, wel treedt voor ca. 59 woningen indirecte ge-
luidshinder op. Ook wordt trillingenhinder verwacht vanwege het transport voor 9 panden. De Westdijk 
ligt in het stiltegebied Eemland. Hier wordt 123 ha door geluid belast (langtijdgemiddeld beoordelingsni-
veau van 40 dB(A) in de dagperiode op een hoogte boven het lokale maaiveld van 1,5m). Mochten ge-
luidarme machines worden ingezet, dan nog wordt 88 ha belast. De alternatieven zijn hierin niet onder-
scheidend.  
 
conclusie effectbeoordeling 
Uit tabel 8.5 blijkt voor dijktraject 5 ‘Westdijk’ een voorkeur vanuit milieuperspectief voor alternatief 3 op 
grond van de totaalscore (minste aantal punten). Het betreft een combinatie van de volgende maatre-
gelen: 
- tussen dp. 127 en 131): aanberming binnendijks, asfaltoverlaging van de kruin/weg, slootomleg-

ging; 
- tussen dp. 131 en 132,5 (ter plaatse van de botenstalling) een damwand; 
- tussen dp. 132,5 en 138 (ter plaatse van het recreatiepark Bunschoten) een taludverflauwing (1:3); 
- tussen dp. 138 en 148 aanberming buitendijks en aanbermings binnendijks en omleggen sloot.  
 
Het vanuit milieuperspectief best scorende alternatief voor dijktraject 5 vormt de basis voor het MMA. 
De maatregelen in het betreffende alternatief hebben negatieve gevolgen voor de volgende thema’s en 
aspecten: 
- ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
- landschap en cultuurhistorie (continuïteit van structuren/dijkprofiel en slotenpatroon); 
- archeologie (archeologische waarden); 
- gebruiksfuncties (recreatieve kwaliteit en bereikbaarheid (tijdelijk)); 
- geluid en trillingen (indirecte hinder, vanwege het transport, en hinder in stiltegebied). 
 
mitigerende maatregelen en MMA 
In het achtergrondrapport Ecologie is voor dijktraject 5 ‘Westdijk’ een locatiespecifiek overzicht gegeven 
van mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen voor ecologie. Voor de mitigerende maat-
regelen ter beperking van de effecten op de overige thema’s wordt hier terugverwezen naar het kopje 
‘mitigerende maatregelen en MMA’ in paragraaf 8.2.1 ‘Putterzeedijk’.  
 
Voor de geluidshinder in het stiltegebied is het wenselijk geluidsarme hydraulische graafmachines en 
eventueel een geluidsarm aggregaat voor het indrukken van damwanden, in te zetten. Het effect van 
het geluidsarme aggregaat bij het drukken van damwanden is klein. Om die reden kan er vanaf gezien 
worden, tenzij de kosten gering zijn. 
 
voorkeursalternatief 
Het VKA voor dijktraject 5 ‘de Westdijk’ komt deels overeen met het MMA.  
- Tussen dp. 127 en 131 is in overeenstemming met het MMA gekozen voor aanberming binnendijks 

en voor groot gedeelte slootomlegging op grond van de volgende overwegingen:  
⋅ een aanberming neemt hier minder ruimte in beslag dan een taludverflauwing; 
⋅ een dijk met een berm is beter te beheren. 

- Tussen dp. 131 en 132,5 (ter plaatse van de botenstalling) is in afwijking van het MMA gekozen 
voor taludverflauwing buitendijks naar 1:3 in plaats van een aanberming of constructie en plaatselijk 
een verhoging van de kruin in asfalt (bij dp. 131). Deze keuze is gemaakt op basis van de volgende 
overweging: 
⋅ bij een aanberming gaan stallingsplaatsen voor boten bij de jachthaven verloren; 
⋅ een verflauwing draagt bij aan de privacy van de buitendijks gelegen recreatiewoningen;  
⋅ een constructie brengt hoge kosten met zich mee. 
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- Tussen dp. 132,5 en 135 (ter plaatse van het recreatiepark Bunschoten) is gekozen voor een talud-
verflauwing buitendijks (1:3). Een taludverflauwing is iets duurder (ongeveer een factor 1,19) maar 
wel ongeveer een factor 4,5 goedkoper dan een damwandconstructie. Bovendien heeft een talud-
verflauwing de voorkeur van de bungaloweigenaren vanuit oogpunt van privacy (een aanberming 
trekt wandelaars aan). Vanaf dp. 133 is tevens sprake van kruinverhoging in asfalt. 

- Tussen dp. 135 en 138 is gekozen voor een buitendijkse aanberming, waarbij de sloot iets wordt 
omgelegd. Onderhoud en beheer is hierdoor vanaf de berm eenvoudiger. Bovendien is het een re-
latief goedkope maatregel en in overeenstemming met het MMA. 

- Tussen dp. 138 en 148 is gekozen voor een aanberming aan weerszijden van de dijk en omleggen 
sloot in overeenstemming met het MMA. In de ondergrond zitten zulke slappe lagen (venig), dat ta-
ludverflauwing meer ruimtebeslag inneent dan aanberming. Bovendien is na uitvoering beheer mo-
gelijk aan weerszijden van de dijk. Tussen dp. 135 en 147 is tevens sprake van kruinverhoging in 
asfalt. 

 
8.2.6. Eemdijk (dp. 148-214,5) 
 
effectvergelijking  
In tabel 8.6 is voor de alternatieven in dijktraject 6 ‘Eemdijk’ een overzicht gegeven van de totaalscores 
per thema. De optelling van de themascores (eindscore) zijn gebundeld tot een voorkeursvolgorde 
vanuit milieuperspectief per deeltraject (6A tot en met 6D). 
 
tabel 8.6. Overzicht effectbeoordeling – Eemdijk 
thema 6A, alter-

natief 1 
(aanber-
mingen)  

6A, al-
ternatief 

2 
(dijkver-
legging 

Eemdijk)  

6A, alter-
natief 3 

(dijkver-
legging 

door pol-
der Be-
kaaide 
Maat)

6B, alter-
natief 1

(aanber-
ming) 

6B, al-
ternatief 

2 
(dijkver-
legging) 

6C, alter-
natief 1

(aanber-
ming)

6C, al-
ternatief 

2 
(dijkver-
legging)  

6D, alter-
natief 1

(verflau-
wing) 

6D, al-
ternatief 

2
(dijkver-
legging) 

bodem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
water -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1
ecologie -8,5 -8,5 * -7,5 -7,5 -9 -9 -9,5 -9,5
landschap en cul-
tuurhistorie 

-1,5 -2,5 -5,0 -1,5 -2,5 0 -2,5 -2,0 -2,5

archeologie 0 0 0 0 0 -0,5 0 -0,5 -1,5
wonen, werken en 
recreëren 

-6 -6 -2 -7,5 -6,5 -6,5 -4 -5 -4

geluid en trillingen -5,5 -5,5 -4,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5
eindscore Eemdijk -22,5 -23,5 ** -23 -23 -22,5 -22  -22,5 -23
voorkeursvolgorde 
vanuit milieuper-
spectief 

1 2 ** 1 1 2 1 1 2

*   Niet onderzocht, want dit alternatief is afgevallen op basis van de uitkomsten van de Maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse (MKBA). 

**  Omdat geen ecologisch onderzoek is verricht naar de effecten van het alternatief dijkverlegging Bekaaide Maat kan 
geen eindoordeel worden gegeven over dit alternatief.  

 
bodem  
Hoewel binnen dijktraject Eemdijk enkele verdachte deellocaties bekend zijn, wordt verwacht dat door 
de ingrepen de gemiddelde bodemkwaliteit of de verontreiniging niet of nauwelijks zal veranderen. Dit 
geldt voor alle deeltrajecten. De alternatieven zijn niet onderscheidend. 
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water 
Binnendijkse aanpassingen (omlegging sloot omlegging en inzetten klei) kunnen grondwaterstandsver-
anderingen tot gevolg hebben. Gezien de nabijheid van bebouwing kan dit gevolgen hebben voor deze 
bebouwing. Aanpassingen als het verleggen van tuimelkades of kruinverhogingen zullen naar verwach-
ting geen significante effecten op het watersysteem hebben. 
 
ecologie 
De alternatieven aanberming (alternatief 2) en dijkverlegging van de Eemdijk (alternatief 2) voor deel-
traject 6A leiden tot beperkt negatieve effecten op kwalificerende habitatsoort (niet-broedvogels) in Na-
tura 2000-gebied Eem en Gooimeer zuidoever, alsmede tot negatieve gebieden binnen en buiten de 
EHS. Ook voor enkele soort(groep)en treden nadelige effecten op. De dijkverlegging door de polder 
Bekaaide Maat (alternatief 3) is niet onderzocht op ecologische effecten omdat uit de resultaten van de 
uitgevoerde MKBA is gebleken dat de hogere kosten voor deze maatregel niet opwegen tegen de ba-
ten. 
 
De alternatieven voor de deeltrajecten 6B, 6C en 6D zijn niet onderscheidend. Voor de alternatieven in 
deelgebied 6C en 6D geldt dat deze leiden tot effecten op EHS gebied die niet eenvoudig te voorkomen 
of te mitigeren zijn en waarvoor dus compensatie nodig is.  
 
landschap en cultuurhistorie 
Voor deeltrajecten 6A tot en met 6D is alternatief 2 (dijkverlegging) minder geschikt vanwege de nega-
tieve gevolgen voor landschappelijke samenhang en invloed op cultuurhistorische elementen. 
 
archeologie 
Voor deeltraject 6A en 6B zijn alle ingrepen als neutraal beoordeeld (0). Ter hoogte van dp. 185-195 en 
205-214,5 (6C en 6D) zijn bodemingrepen soms als (licht) negatief beoordeeld aangezien daar een 
middelhoge verwachtingszone ligt. Een aanvulling van het dijklichaam lijkt een beter alternatief dan een 
damwand. Het verplaatsen van de dijk of weg wordt in de lage verwachtingszone als neutraal beoor-
deeld. Binnen een zone met een middelhoge verwachting wordt de dijkverlegging en wegomlegging als 
licht negatief beoordeeld. Er is dus voor 6C en 6D niet eenduidig een bepaalde VKA aan te wijzen om-
dat alle mogelijkheden bepaalde negatieve ingrepen kennen. De damwandconstructie bij 6D in de buurt 
van het AMK-terrein is echter beoordeeld als een aanzienlijke verslechtering en is daartoe niet wense-
lijk. 
 
wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
Alternatief 1 en 2 in deeltraject 6A zijn negatief beoordeeld voor wat betreft hun permanent effecten op 
woonfuncties (woongenot) en zeer negatief voor wat betreft werkfuncties; dit vanwege het landbouw-
kundig ruimtebeslag. Alternatief 3 is neutraal beoordeeld. 
 
Voor wat betreft de effecten op werkfuncties zijn de alternatieven in deeltrajecten 6B tot en met 6D 
evenmin onderscheidend: in deeltraject 6B scoren beide alternatieven zeer negatief op het landbouw-
kundig ruimtebeslag. In deeltraject 6C scoren de twee alternatieven negatief. In deeltraject 6D zijn er 
geen landbouwkundige effecten. Voor wat betreft de effecten op de woonfunctie (woongenot) is in deel-
traject 6B, 6C en 6D wel sprake van onderscheidende alternatieven. Hier geldt dat alternatief 2 meer 
geschikt is dan alternatief 1.  
 
In deeltraject 6 worden daarnaast tijdelijke effecten op de woonfunctie verwacht. In de deeltrajecten 6B, 
6C en 6D zijn de negatieve effecten voor de woonfunctie in de aanlegfase het grootst bij het alternatief 
dijkverlegging (alternatief 2). 
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geluid en trillingen 
Langs de Eemdijk treedt bij naar verwachting 16 huizen geluidshinder op, en bij 64 huizen indirecte ge-
luidshinder door het transport. Het stiltegebied Eemland wordt met ongeveer 279 ha belast (150 ha bij 
geluidsarme apparatuur). Uitgezonderd is de dijkverlegging over de Bekaaide Maat, waar geen directe 
hinder optreedt, maar wel indirecte hinder. Het indrukken van damwanden geeft op alle trajecten geen 
trillingenhinder, maar het transport geeft voor de bewoners van 7 huizen mogelijk trillingenhinder. 
 
conclusie effectbeoordeling 
Uit tabel 8.6 blijkt voor de deeltrajecten binnen dijktraject 6 ‘Eemdijk’ de volgende voorkeursvolgorde 
vanuit milieuperspectief, dit op grond van de totaalscore (minste aantal punten): 
- deeltraject 6A (dp. 148-162,5): alternatief 1: 

⋅ tussen dp. 148-155): aanbermen binnen- en buitendijks en sloot omleggen; 
⋅ tussen dp. 152,5-153,7: constructies (damwand) binnendijks; 
⋅ tussen dp. 155-158,5: aanberming buitendijks: 158,5-159,5 constructie (damwand) en sloot om-

leggen; 
⋅ tussen dp. 159,5-162,5: aanberming binnen- en buitendijks, kruinverhoging en sloot omlegging; 

- deeltraject 6B (dp.162,5-171,5): geen voorkeur voor alternatief 1 of alternatief 2; 
- deeltraject 6C (dp.171,5-188): alternatief 2: 

⋅ tussen dp. 171,5-179 plaatselijk kruinverhoging; 
⋅ tussen dp. 175-177,5 dijkverlegging; 
⋅ tussen dp. 179-188 aanberming en sloot verleggen; 
⋅ tussen 181-188: verbreden kruin; 

- deeltraject 6D (dp. 188-214,5 ): alternatief 1: 
⋅ tussen dp. 188-204,5: verflauwing buitentalud en sloot buitendijks aanvullen. Kruin in grond 

verhogen; 
⋅ tussen dp. 194-196 weg iets omleggen; 
⋅ tussen dp. 298 en 1999 geringe dijkverlegging buitenwaarts;  
⋅ tussen dp. 205 en 212 kruinverbetering in grond en sloot omleggen; 
⋅ tussen dp. 212,5-214,5 kruinverhoging en verbreden. 

 
De vanuit milieuperspectief best scorende alternatieven voor de deeltraject 6A tot en met 6D vormen de 
basis voor het MMA voor dijktraject 6 ‘Eemdijk’. De maatregelen in de betreffende alternatieven hebben 
negatieve gevolgen voor de volgende thema’s en aspecten. 
- Alternatief 1 in deeltraject 6A heeft nadelige effecten voor: 

⋅ water (grondwater en afgeleide effecten); 
⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ landschap en cultuurhistorie (continuïteit van structuren en cultuurhistorisch waardevolle patro-

nen en elementen); 
⋅ gebruiksfuncties (woonfunctie (permanent en tijdelijk), bedrijvigheid, recreatieve kwaliteit (tijde-

lijk) en bereikbaarheid (tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen (directe hinder, vanwege de werkzaamheden aan de dijk en indirecte hinder, 

vanwege het transport). 
- Alternatieven 1 en 2 in deeltraject 6B hebben nadelige effecten voor: 

⋅ water (grondwater en afgeleide effecten); 
⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ landschap en cultuurhistorie (continuïteit van structuren en cultuurhistorisch waardevolle patro-

nen (sloot) en elementen (dijkprofiel); 
⋅ gebruiksfuncties (woonfunctie (permanent en tijdelijk), bedrijvigheid, recreatieve kwaliteit (tijde-

lijk) en bereikbaarheid (tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen (directe hinder, vanwege de werkzaamheden aan de dijk en indirecte hinder, 

vanwege het transport). 
⋅  
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- Alternatief 2 in deeltraject 6C heeft nadelige effecten voor: 
⋅ water (grondwater en afgeleide effecten); 
⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ landschap en cultuurhistorie (continuïteit van structuren en cultuurhistorisch waardevolle patro-

nen (sloot) en elementen (dijkprofiel); 
⋅ gebruiksfuncties (woonfunctie (tijdelijk), bedrijvigheid, recreatieve kwaliteit (tijdelijk) en bereik-

baarheid (tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen (directe hinder en indirecte hinder, vanwege het transport). 

- Alternatief 1 in deeltraject 6D heeft nadelige effecten voor: 
⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ landschap en cultuurhistorie (continuïteit van structuren en cultuurhistorisch waardevolle patro-

nen (sloot) en elementen (dijkprofiel)); 
⋅ archeologie (archeologische waarden); 
⋅ gebruiksfuncties (woonfunctie (permanent en tijdelijk), recreatieve kwaliteit (tijdelijk) en bereik-

baarheid (tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen (directe hinder, vanwege de werkzaamheden aan de dijk en indirecte hinder, 

vanwege het transport). 
De hierboven genoemde alternatieven en maatregelen vormen de basis voor het MMA. 
 
mitigerende maatregelen en MMA  
In het achtergrondrapport Ecologie is voor dijktraject 6 ‘Eemdijk’ een locatiespecifiek overzicht gegeven 
van mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen voor ecologie. Voor de mitigerende maat-
regelen ter beperking van de effecten op de overige thema’s wordt hier terugverwezen naar het kopje 
‘mitigerende maatregelen en MMA’ in paragraaf 8.2.1 ‘Putterzeedijk’. 
 
Voor mitigerende maatregelen voor de directe geluidshinder bij woningen is het gewenst om geluids-
arme hydraulische kranen in te zetten, waardoor de hinderafstand vermindert. Voor de geluidshinder in 
het stiltegebied is het ook wenselijk geluidsarme hydraulische graafmachines en eventueel een ge-
luidsarm aggregaat voor het indrukken van damwanden, in te zetten. Het effect van het geluidsarme 
aggregaat bij het drukken van damwanden is klein. Om die reden kan er vanaf gezien worden, tenzij de 
kosten gering zijn. 
 
voorkeursalternatief 
Voorgesteld als VKA zijn: 
Voor deeltraject 6A (dp. 148-162,5) is de volgende combinatie van maatregelen als VKA voorgesteld: 
- tussen dp. 148-152: aanbermen binnen- en buitendijks, kruinverhoging en sloot omleggen (deels 

MMA); 
- tussen dp. 152-158,5 (Maatweg): dijkverlegging, kruinverhoging en aanbermingen en plaatselijk bij 

woningen een damwandconstructie; 
- tussen dp. 159,5-162,5: plaatselijk aanberming binnen- en buitendijks en plaatselijk bij woningen 

damwanden, kruinverhoging en sloot omlegging (onderdeel MMA). 
 
Bij de keuze voor het VKA voor deeltraject 6A hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld: 
- in de ondergrond zitten zulke slappen lagen (veen), dat taludverflauwing meer ruimtebeslag in-

neemt dan aanberming; 
- door het gekozen VKA ter plaatse van dp. 152 en 158 komen 6 huizen die nu binnen de waterke-

ringszone liggen er buiten te staan (binnendijks). Dit vergemakkelijkt het beheer van de dijk. Bo-
vendien hoeft circa 100 meter weg niet verhoogd te worden en is de plaatsing van circa 150 meter 
damwand om 1 huis niet noodzakelijk; 

- een dijkverlegging berming en slootverlegging is nauwelijks duurder dan het alternatief zonder dijk-
verlegging (circa 2 %); 



 

Witteveen+Bos 
LEU36-3 Veiligheid Zuidelijke Randmeren MER fase 2 definitief 02 d.d. 7 april 2011 214

- om de panden (woningen en schuren) aan beiden zijden van de dijk te handhaven is gekozen voor 
een constructie ter plaatse van dp. 159. 

 
Voor de bebouwde kom van Eemdijk ten noorden van pont in deeltraject 6B (dp. 162,5-171,5) is een 
combinatie van alternatief 1 en alternatief 2 als VKA voorgesteld: 
- tussen dp. 162,5-169: alternatief 2: een kleine dijkverlegging/ -verbreding (circa 4 meter) om huizen 

buiten dijkprofiel te brengen. Het VKA is in overeenstemming met één van de MMA’s; 
- tussen dp. 169-171,5: alternatief 1: sloot omleggen en kruin ophogen en plaatselijk enige aanber-

ming buitendijks. Het VKA is deels in overeenstemming met één van de MMA’s. 
 
Bij de keuze voor het VKA voor deeltraject 6B hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:  
- de huizen op dit traject staan nagenoeg in de waterkering. een kleine buitenwaartse verlegging van 

de dijk zorgt ervoor dat de huizen buiten het dijkprofiel komen te staan en daarmee een beter be-
heerbare dijk ontstaat; 

- bewoners zijn voorstander van dijkverlegging; 
- de extra kosten van dijkverlegging ten opzichte van alternatief 1 (buitendijkse berm constructie, 

kruinverhoging en sloot omleggen) zijn beperkt.  
 
Voor de bebouwde kom ten zuiden van de pont in deeltraject 6C (dp.171,5-188) is kruinverhogen en 
plaatselijk een kleine dijkverlegging/-verbreding als VKA voorgesteld. Het VKA is gelijk aan het MMA: 
- tussen dp. 171,5-179: plaatselijk kruin iets verhogen in grond, en bij 175-177,5 enige verschuiving 

dijk om huizen buiten het dijkprofiel te brengen. Rond het huis bij de veerstoep (dp. 175) wordt het 
tracé van een aanwezige damwand verlengd; 

- tussen dp. 179-188 aanberming buitendijks, slootomlegging en plaatselijk kruinverhoging en soms 
verbreden; 

- tussen dp. 171,5-179: plaatselijk kruin iets verhogen in grond, en bij 175-177,5 enige verschuiving 
dijk om huizen buiten het dijkprofiel te brengen. Rond het huis bij de veerstoep (dp. 175) wordt het 
tracé van een aanwezige damwand verlengd; 

- tussen dp. 179 en dp. 188 ter hoogte van de polder Zwarte Noord is het alternatief buitendijkse 
aanberming, sloot omleggen en kruin verhoging (het enige alternatief voor dit deeltraject) als VKA 
voorgesteld.  

 
Bij de keuze van het VKA voor traject 6C hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld: 
- door de woningen tussen dp. 175 en 177,5 buiten het waterkeringsprofiel te brengen ontstaat een 

beter beheerbare dijk dan in de huidige situatie waarin de huizen zo ongeveer in de waterkering 
staan; 

- nagenoeg alle bewoners op het betreffende deeltraject zijn voorstander van dijkverlegging. 
 
Voor deeltraject 6D (dp. 188-214,5) is alternatief 1 (buitendijkse taludverflauwing) als VKA voorgesteld. 
Het VKA is in overeenstemming met het MMA. Concreet gaat het om de volgende maatregelen: 
- tussen dp. 188-204,5: verflauwing buitentalud en soms sloot buitendijks aanvullen. Kruin in grond 

verhogen; 
- tussen dp. 198 en 199 geringe dijkverlegging buitenwaarts in verband met de ligging van de weg;  
- tussen dp. 205 en 212 kruinverhoging en –verbreding buitenwaarts in grond en sloot omleggen; 
- tussen dp. 212,5-214,5 kruinverhoging en verbreden en deels weg ophogen. 
 
Bij de keuze voor buitendijkse taludverflauwing over het merendeel van het dijktraject hebben de vol-
gende overwegingen een rol gespeeld: 
- de huidige situatie is goed te beheren; 
- de helft van de bewoners is tegen dijkverlegging/-verbreding. 
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Vanaf dp. 194 is sprake van een schaardijk. Door de taludverflauwing aan te laten sluiten op de aan-
wezige beschoeiing kan de kruin op hoogte worden gebracht en worden verbreed tot 4 meter zonder 
dat dit gevolgen heeft voor de binnendijks gelegen weg. Vanaf dp. 205 ligt er weer voorland voor de dijk 
en wordt de dijk naar buiten toe verbreed en tot taludhellingen van 1:3 verflauwd tot 1:3. De buitendijk-
se sloot wordt iets omgelegd. Tot de brug in de Bisschopsweg bij dp. 214,5 ligt weer een schaardijk. 
Hier moet de dijk worden verhoogd en daarmee de weg worden aangepast. Door de toegepaste 1:3 ta-
luds moet de binnendijkse sloot worden aangevuld. Omdat binnendijks de opgevulde Bisschopswaai 
met daarin de resten van Kasteel ter Eem in ligt, mag dit archeologisch monument geen nieuwe sloot 
worden gegraven. Omdat een alternatieve ontwatering moeilijk is te realiseren, is ervoor gekozen in het 
tracé van de oude sloot een duiker aan te leggen.  
 
8.2.7. Eemlandse dijk (dp. 214,5-244) 
 
effectvergelijking 
In tabel 8.7 is voor de alternatieven in dijktraject 7 ‘Eemlandse dijk’ een overzicht gegeven van de to-
taalscores per thema. De optelling van de themascores (eindscore) zijn per deeltraject (7A tot en met 
7C) gebundeld tot een voorkeursvolgorde vanuit milieuperspectief. 
 
tabel 8.7. Overzicht effectbeoordeling - Eemlandse dijk 
thema 7A, alterna-

tief 1 
(verbreden) 

7A, alterna-
tief 2

(tuimelka-
de) 

7A, alterna-
tief 3

(weg op 
kruin)

7B, alterna-
tief 1

(nieuw tra-
cé)

7B, alterna-
tief 2 

(ophogen 
weg) 

7C, alterna-
tief 1

(verschui-
ven kruin)

7C, alterna-
tief 2

(damwand)

bodem  0 0 0 +2 +2 0 0
water -1,0 0 0 0 0 0  -1
ecologie -5,0 -5 -5 -5 -5 -7 -7
landschap en cultuurhistorie -2,5 0 -2 -1 0 -2 -1
archeologie -2 -2 -1,5 -1 -1,5 -1 - 1
wonen, werken en recreëren -5,0 -3,5 -3,5 -6,5 -3,5 -3 -3
geluid en trillingen -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
eindscore Eemlandse dijk -17,5 -12,5 -14 -13,5 -10 -15 -15
voorkeursvolgorde vanuit 
milieuperspectief 

3 1 2 2 1 1 2

 
bodem  
Vooralsnog wordt aangenomen de werkzaamheden voor dit dijktraject de gemiddelde bodemkwaliteit 
en de mogelijke verontreinigingen niet beïnvloed. Dit geldt voor alle alternatieven, ongeacht het deeltra-
ject. 
 
water 
Binnendijkse aanpassingen als slootomlegging en in klei zetten kunnen leiden tot grondwaterstands-
veranderingen. In deeltraject 1A is alternatief 1 daarom minder geschikt vanuit het thema water. Dit 
geldt ook voor alternatief 2 in deeltraject 7C. 
 
Tijdelijke effecten in de aanlegfase worden voor geen van de alternatieven verwacht, ongeacht het 
deeltraject.  
 
ecologie 
De alternatieven voor de dijktrajecten 7A tot en met 7D zijn niet onderscheidend voor ecologie. Alle al-
ternatieven hebben negatieve effecten op EHS gebieden en natuurwaarden buiten de EHS en enkele 
De effecten zijn niet aanzienlijk omdat de effecten relatief eenvoudig te voorkomen zijn met mitigerende 
maatregelen.  
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landschap en cultuurhistorie  
In deeltraject 7A is alternatief 1 minder geschikt, vooral vanwege de beïnvloeding van het verkavelings-
patroon als gevolg van de verbreding van de dijk. Alternatief 2 scoort per saldo het best voor dit deeltra-
ject. 
 
Alternatief 1 in deeltraject 7B is ook negatief beoordeeld vanwege de doorsnijding van het oude verka-
velingspatroon als gevolg van de wegaanpassing. 
 
In deeltraject 7C is alternatief 1 minder geschikt als alternatief 2 vanwege de nadelige invloed op de 
bestaande dijk als cultuurhistorische element (verbreding, verlegging). Alternatief 2 scoort hier per sal-
do het best. 
 
archeologie 
Alle alternatieven ter hoogte van deeltraject 7A krijgen een zeer negatieve beoordeling vanwege de 
mogelijke verstoring van het beschermd AMK-terrein en omgeving van het voormalige kasteel ter Eem. 
Alle ingrepen op en rond dit terrein zijn zeer ongewenst vanuit archeologisch oogpunt en bovendien 
vergunningplichtig (RCE).  
 
Alternatief 1 is daarbij zeer ongewenst en alternatief 3 stuit op de minste bezwaren en is daardoor te 
prevaleren boven de rest. Deeltraject 7B krijgt een licht negatieve beoordeling omdat hier een middel-
hoge verwachting geldt. Ter hoogte van dit punt bestaat een grote kans dat de ondergrond reeds ver-
stoord is geraakt ten tijde van de aanleg van de jachthaven en overbrugging van de Eem. In deeltraject 
7C krijgt het aanleggen van een nieuwe sloot in alternatief 1 een licht negatieve beoordeling evenals de 
mogelijke damwand uit alternatief 2. Evenwel is de aanberming (alternatief 1) vanuit archeologisch 
oogpunt een iets beter alternatief dan een damwand (alternatief 2). 
 
wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
In deeltraject 7B treden per saldo voor de gebruiksfuncties de grootste permanente effecten op, omdat 
hier ruimtebeslag zal optreden op het terrein van de jachthaven en tegelijkertijd de woonfunctie wordt 
aangetast. Alternatief 1 in deeltraject 7A is slechter beoordeeld dan alternatief 2 en 3, hoewel ook deze 
negatieve effecten kennen op woonfuncties (zichthinder). Het verschil ligt met name bij het ruimtebe-
slag op agrarische percelen dat bij alternatief 1 plaatsvindt. De alternatieven in deeltraject 6C hebben 
een beperkt negatieve invloed op werkfuncties, vanwege een klein ruimtebeslag op agrarisch gebied. 
De tijdelijke effecten zijn niet erg verschillend per alternatief per deeltraject. In deeltraject 7A kent alter-
natief 1 de meeste negatieve tijdelijke effecten, vooral vanwege een tijdelijke afname van de bereik-
baarheid. Binnen de overige deeltrajecten (7B en 7C) is er wat betreft tijdelijke effecten geen onder-
scheid tussen de alternatieven. 
 
geluid en trillingen 
Aan de Eemlandse dijk zullen circa drie woningen directe geluidshinder ondervinden van de werk-
zaamheden. Ongeveer zeven woningen liggen in de hindercontour van het transport. De alternatieven 
zijn daarin niet onderscheidend. Het indrukken van damwanden geeft geen trillingenhinder, het trans-
port levert voor drie huizen trillingenhinder op. 
 
conclusie effectbeoordeling 
Uit tabel 8.7 blijkt voor de deeltrajecten binnen dijktraject 7 ‘Eemlandse dijk’ de volgende voorkeurs-
volgorde van alternatieven vanuit milieuperspectief, dit op grond van de totaalscore vanuit milieper-
spectief (minste aantal punten): 
- deeltraject 7A (dp. 214,5-220,5): alternatief 2: tuimelkade; 
- deeltraject 7B (dp.220,5-227): alternatief 2: het ophogen van de weg en aansluiten op fietspad 

langs de A1; 
- deeltraject 7C (dp.227-229,5): alternatief 1 (gelijk geëindigd met alternatief 2, maar kent op minder 

thema’s effecten):  
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⋅ tussen dp. 227, en 229,5 beschoeiing vervangen door damwand en aanleg weg op de dijk; 
⋅ tussen dp. 229,5 en 237,5 aanberming buitendijks en plaatselijk sloot verleggen. 

 
De vanuit milieuperspectief best scorende alternatieven voor de deeltrajecten 7A tot en met 7C vormen 
de basis voor het MMA voor dijktraject 7 ’Eemlandse dijk’. De maatregelen in de betreffende alternatie-
ven hebben negatieve gevolgen voor de volgende thema’s en aspecten. 
- Alternatief 2 in deeltraject 7A heeft nadelige effecten voor: 

⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ archeologie (archeologische waarden); 
⋅ gebruiksfuncties (woonfunctie (permanent), recreatieve kwaliteit (tijdelijk) en bereikbaarheid (tij-

delijk); 
⋅ geluid en trillingen (directe hinder, vanwege de werkzaamheden aan de dijk en indirecte hinder, 

vanwege het transport). 
- Alternatief 2 in deeltraject 7B heeft nadelige effecten voor: 

⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ archeologie (archeologische waarden); 
⋅ gebruiksfuncties (woonfunctie (permanent en tijdelijk), recreatieve kwaliteit (tijdelijk) en bereik-

baarheid (tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen (directe hinder, vanwege de werkzaamheden aan de dijk en indirecte hinder, 

vanwege het transport).  
- Alternatief 1 in deeltraject 7C heeft nadelige effecten voor: 

⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
⋅ landschap en cultuurhistorie (continuïteit van structuren (verkaveling)); 
⋅ archeologie (archeologische waarden); 
⋅ gebruiksfuncties (bedrijvigheid (permanent), recreatieve kwaliteit (tijdelijk) en bereikbaarheid 

(tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen indirecte hinder, vanwege het transport). 

 
mitigerende maatregelen en MMA 
In het achtergrondrapport Ecologie is voor deeltraject 7 ‘Eemlandse dijk’ een locatiespecifiek overzicht 
gegeven van mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen voor ecologie. Voor de mitigeren-
de maatregelen ter beperking van de effecten op de overige thema’s wordt hier terugverwezen naar het 
kopje ‘mitigerende maatregelen en MMA’ in paragraaf 8.2.1 ‘Putterzeedijk’. 
 
Voor mitigerende maatregelen voor de directe geluidshinder is het gewenst om geluidsarme hydrauli-
sche kranen in te zetten, waardoor de hinderafstand vermindert. 
 
voorkeursalternatief 
Voor deeltraject 7A (dp. 214,5-220,5) is een tuimelkade (alternatief 2) als VKA voorgesteld. Bij de keu-
ze voor het VKA voor deeltraject 7A hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld: 
- een tuimelkade maakt grotendeels handhaven van de weg mogelijk; 
- beheer van de tuimelkade is mogelijk vanaf naastgelegen Zuidereind;  
- een tuimelkade is de goedkoopste oplossing (ongeveer een factor 3 goedkoper dan een kruinver-

breding). 
 

Voor deeltraject 7B (dp. 220,5-227) zijn twee alternatieven in beeld: 1) aanleggen van een waterkering 
aan de buitendijkse kant van de bebouwing en 2) ophoging van de weg. Vanaf dp. 220 is kruinverho-
ging voorgesteld. Bij het terrein van de jachthaven bij dp. 223 is gekozen voor een maatwerkoplossing, 
te weten een wegverhoging met ongeveer 0,5 meter, omdat de aanleg van een waterkering voor de 
bedrijfsvoering niet wenselijk is. Bij de keuze voor het VKA voor deeltraject 7B hebben de volgende 
overwegingen een rol gespeeld: 
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- en waterkering van 0,5 meter bij het terrein van de jachthaven is voor de bedrijfsvoering ter plaatse 
(jachthaven en aannemer) niet acceptabel; 

- een weg buitendijks van de tuimelkade volstaat niet als evacuatieroute. 
 
Voor deeltraject 7C (dp. 227-237,5) zijn twee alternatieven in beeld: 1) kruin verschuiven tussen dp. 
227-229,5 en buitendijks aanbermen tussen dp. 229,5-237,5 en 2) aanbrengen damwand in beschoei-
ing (door provincie). 
 
Tussen dp. 227-229,5 wordt door de provincie Utrecht de beschoeiing in de Eem aangepast en ver-
nieuwd. In de zwaaikom wordt een damwand aangebracht op de plek van de huidige beschoeiing. Het 
waterschap heeft dit nieuwe damwandprofiel in de beschoeiing als VKA voorgesteld. De nieuwe dam-
wand wordt zodanig ontworpen dat het tevens dienst kan doen als kwelscherm tegen het aanwezige 
piping gevaar. Dit betekent dat de sloot niet verlegd hoeft te worden. De besparing van kosten door het 
aanbrengen van een damwand door de provincie heeft in de afweging een belangrijke rol gespeeld. 
 
Tussen dp. 229,5 en 238 is het VKA een buitendijkse aanberming en veelal verlegging van de buiten-
dijks gelegen sloot (alternatief 1). Dit alternatief lost zowel piping als instabiliteit van het buitentalud op. 
Bij dp. 238 wordt de aanwezige coupure gedicht. 
 
8.2.8. Slaagse dijk (dp. 244-274) 
 
effectvergelijking 
In tabel 8.8 is voor dijktraject 8 ‘Slaagse dijk’ een overzicht gegeven van de totaalscores per thema. 
Voor dit deeltraject is één (samengesteld) alternatief in beeld. 
 
tabel 8.8. Overzicht effectbeoordeling - Slaagse dijk 
thema 8, alternatief 1

(aanberming en ophogen)
bodem 0

water -1
ecologie -8
landschap en cultuurhistorie -1,5

archeologie -0,5

wonen, werken en recreëren -0,5

geluid en trillingen -1,5

eindscore Slaagse dijk -13

 
bodem 
Vooralsnog wordt aangenomen de werkzaamheden voor dit dijktraject de gemiddelde bodemkwaliteit 
en de mogelijke verontreinigingen niet beïnvloed. 
 
water 
Mogelijk kunnen effecten optreden op grondwaterstanden, hetgeen tot nadelige gevolgen voor de aan-
wezige bebouwing ter plaatse kan leiden.  
 
ecologie 
Het alternatief voor dit dijktraject heeft aanzienlijk negatieve gevolgen voor de EHS. Dat betekent dat 
de effecten niet eenvoudig te voorkomen zijn en dat hiervoor mogelijk compensatie vereist is. Ook leidt 
de dijkverbetering op de traject tot negatieve gevolgen voor natuurgebieden buiten de EHS en voor de 
onderscheiden diersoorten. Deze effecten zijn echter relatief eenvoudig te voorkomen door bijvoorbeeld 
fasering van de werkzaamheden in tijd en ruimte. 
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landschap en cultuurhistorie  
Door het aanbermen van de dijk wordt het dijkprofiel verbreed (binnendijk). Het verbreden van de dijk 
heeft invloed op het doorgaande eenduidig en herkenbaar profiel (beide zijde flauw talud) van de dijk. 
Het aanbermen en daarmee verleggen van de sloten heeft invloed op de cultuurhistorische patronen en 
elementen. Door de aanberming verliest de dijk zijn karakteristieke profiel (steile en flauwe talud). Het 
verleggen van de sloot heeft een gering effect op de cultuurhistorie omdat het slotenpatroon in het 
landschap gehandhaafd blijft.  
 
Er wordt vanuit gegaan dat het aarden werk bij Krachtwijk niet wordt aangetast, omdat een kwelscherm 
wordt geplaatst. 
 
archeologie 
Voor de Slaagsedijk is er één alternatief. Deze is als licht negatief tot neutraal beoordeeld, met name 
vanwege de geplande aanleg van sloten. De aanberming en ophogingen zijn in de zones met een mid-
delhoge verwachting als licht negatief beoordeeld en in de zones met een lage verwachting als neutraal 
beoordeeld. De damwand is ter hoogte van Krachtwijk beoordeeld als licht negatief tot neutraal. Deze 
beoordeling is gebaseerd op het feit dat dit deel een specifieke vorm heeft als onderdeel van de Greb-
belinie. Aanberming kan de karakteristieke vorm van deze verdedigingslinie ernstig verstoren, doch de 
onderliggende archeologische waarden zouden door de damwand ook ernstig verstoord kunnen raken.  
 
Het aanbrengen (aanberming) van een kleidek ter voorkoming van eventuele piping is als negatief be-
oordeeld, indien hierbij diepgaande bodemingrepen nodig zijn. Nieuw te graven sloten zijn beoordeeld 
als een verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie. 
 
wonen, werken (inclusief landbouw) en recreëren 
Het alternatief is niet van invloed op de functies wonen, werken en recreatie, omdat op of nabij de dijk 
geen woonfuncties of gebruiksfuncties aanwezig zijn. Er zijn wel tijdelijke negatieve effecten te ver-
wachten (beperkte bereikbaarheid).  
 
geluid en trillingen 
Langs de Slaagse dijk wordt geen directe geluidshinder verwacht. Wel zullen de bewoners van ca. 10 
huizen geluidshinder ondervinden van het transport.  
 
conclusie effectbeoordeling 
Voor dijktraject 8 ‘Slaagse dijk’ is één (samengesteld) alternatief in beeld dat tevens de basis vormt 
voor het MMA: 
- dp. 244-253: aanberming binnendijks, sloot verleggen, plaatselijk kruin verbreding en –verhoging; 
- dp. 253-256: aanberming binnendijks, kruinverbreding en verhoging en sloot binnendijks omleggen; 
- dp. 256-262: kruinverbreding en verhoging en plaatselijk maatregelen tegen piping; 
- dp. 262-268: aanberming binnendijks, kruinverbreding en verhoging, sloot omleggen en plaatselijk 

maatregelen tegen piping; 
- dp. 268-274: aanberming, damwand bij Krachtwijk (dp. 270-274), kruinverhoging (dp. 276-280)-en 

(dp. 268-270) plaatselijk maatregelen tegen piping. Het aanbermen van een korte damwand bij 
Krachtwijk om piping tegen te gaan voorkomt verstoring van het historische ontwerp van het werk 
bij Krachtwijk. 

 
De maatregelen in het alternatief voor dijktraject 8 hebben negatieve gevolgen voor de volgende the-
ma’s en aspecten:  
- water (grondwater en afgeleide effecten); 
- ecologie (beschermde gebieden en beschermde/ bedreigde soorten); 
- landschap en cultuurhistorie (continuïteit dijkprofiel (Grebbelinieprofiel), en cultuurhistorisch waar-

devolle patronen (slotenpatroon); 
- archeologie (archeologische waarden); 
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- gebruiksfuncties (bereikbaarheid (tijdelijk, Krachtwijkerweg); 
- geluid en trillingen (indirecte hinder, vanwege het transport. 
 
mitigerende maatregelen en MMA  
In het achtergrondrapport Ecologie is voor dijktraject 8 ‘Slaagse dijk’ een locatiespecifiek overzicht ge-
geven van mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen voor ecologie. Voor de mitigerende 
maatregelen ter beperking van de effecten op de overige thema’s wordt hier terugverwezen naar het 
kopje ‘mitigerende maatregelen en MMA’ in paragraaf 8.2.1 ‘Putterzeedijk’. 
 
Een andere milieuvriendelijke maatregel wordt getroffen ter plaatse van het werk bij Krachtwijk (dp. 
270-274). Behalve dat hier gekozen wordt voor een korte damwand in plaats van aanberming (aanber-
ming verstoord het historische ontwerp van het werk) wordt het Grebbelinieprofiel teruggebracht (in 
overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst Grebbeliniedijk) om de cultuurhistorische 
waarde te versterken.  
 
voorkeursalternatief 
Het enige alternatief voor dit dijktraject is ook voorgesteld als VKA: Het betreft een maatoplossing voor 
een combinatie van problemen: veelal binnendijks aanbermen, kruin verbreden, sloot omleggen. 
 
Voor deeltraject 8 (dp. 244-274, gemaal Zeldert tot Krachtwijk) is slechts één alternatief voor het hele 
tracé in beeld dat de basis vormt voor het VKA. Het vormt een maatoplossing voor een combinatie van 
problemen. De maatregelen zijn: veelal binnendijks aanbermen, kruin verbreden, sloot omleggen. Het 
VKA komt overeen met het MMA. 
- dp. 244-256: aanberming binnendijks, sloot verleggen tegen piping, en plaatselijk kruinverbreding 

en –verhoging; 
- dp. 258-259,5: aanbrengen zandaanberming aan de binnenteen in de waterpartij;  
- dp. 259,5-262: kruinverhoging en –verbreding tot 4 meter en aanberming aan de binnenzijde en 

soms omlegging sloot;  
- dp. 262-268: aanberming binnendijks, kruinverbreding en verhoging, sloot omleggen en plaatselijk 

maatregelen tegen piping; 
- dp. 266-270: aanberming binnendijks; 
- dp. 270-274 Krachtwijk: constructie (damwand) in de binnenteen bij Krachtwijk en het herstellen van 

het Grebbelinieprofiel. Voor de bestaande coupure langs wordt de kruin op hoogte gebracht. Op de 
hoekpunten wordt een geschutsbanket aangebracht in verband met de cultuurhistorische waarden 
van de dijk. 

 
Bij de keuze van het VKA voor deeltraject 8 hebben de overwegingen een rol gespeeld: 
- binnendijkse aanberming lost zowel piping als instabiliteit van het binnentalud op; 
- dijkverbreding maakt beheer en onderhoud van de dijk goed mogelijk; 
- het aanbermen van een korte damwand bij Krachtwijk om piping tegen te gaan, voorkomt verstoring 

van het historische ontwerp van het werk bij Krachtwijk; 
- de mogelijkheid voor het aanleggen van riet en struweel. 
 
8.2.9. Grebbeliniedijk (dp. 274-318) 
 
effectvergelijking 
In tabel 8.9 is voor de alternatieven in dijktraject 9 ‘Grebbeliniedijk’ een overzicht gegeven van de to-
taalscores per thema. De optelling van de themascores (eindscore) zijn gebundeld tot een voorkeurs-
volgorde per deeltraject (9A tot en met 9B). 
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tabel 8.9. Overzicht effectbeoordeling – Grebbeliniedijk 
thema 9A, alternatief 1 

(Grebbelinieprofiel) 
9A, alternatief 2

(standaardprofiel)
9B, alternatief 1 

(Grebbelinieprofiel) 
9B, alternatief 2

(standaardprofiel)
bodem 0 0 +2 +2
water -1 -1 -1 -1
ecologie -8 -8 -7 -7
landschap en cultuurhistorie +2 0 +2 0
archeologie -2 -2 -1 -1
wonen, werken en recreëren +2 +2 -4,5 -2,5
geluid en trillingen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
eindscore Grebbeliniedijk -7,5 -9,5 -10 -10
voorkeursvolgorde vanuit mili-
euperspectief 

1 2 1 1

 
bodem  
In dijktraject 9A is schone grond aanwezig en hebben de alternatieven geen nadelige effecten. Hierbij is 
aangenomen dat de voormalige stortplaats geen invloed heeft gehad op de bodem ter plaatse van de 
ingrepen. Ter plaatse van dijktraject 9B en 9C is de bodem naar verwachting licht verontreinigd. Door 
de ingrepen zal de gemiddelde bodemkwaliteit hier naar verwachting verbeteren, omdat schone grond 
opgebracht wordt. De verschillende alternatieven zijn hierbij niet onderscheidend. 
 
water 
Voor deeltrajecten 9A en 9B vinden zowel binnendijkse als buitendijkse aanpassingen plaats, waardoor 
grondwaterstanden veranderen in de directe nabijheid van de ingrepen. Bij aanwezigheid van bebou-
wing kunnen effecten optreden (-). Het alternatief voor deeltraject 8C is neutraal beoordeeld (0). 
 
ecologie 
Alle alternatieven deeltraject 9A tot en met 9C hebben aanzienlijke negatieve effecten voor EHS ge-
bied. Dit betekent dat deze effecten niet eenvoudig zijn te voorkomen met mitigerende maatregelen 
maar dat mogelijk compensatie nodig is. De alternatieven in deeltraject 9A hebben negatieve effecten 
voor natuurwaarden buiten de EHS. Verder hebben de verschillende alternatieven negatieve effecten 
voor diverse soortgroepen. De alternatieven in de verschillende deeltrajecten zijn niet onderscheidend 
ten aanzien van hun ecologische effecten. 
 
landschap en cultuurhistorie 
In deeltraject 9A en 9B leidt alternatief 1 door het toepassen van het Grebbelinieprofiel tot een verster-
kende van de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de Grebbelinie. Bestaande kazematten worden 
opgenomen in het profiel zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de herkenbaarheid. Het toepassen van 
het Grebbelinieprofiel heeft een duidelijke meerwaarde voor de cultuurhistorische en landschappelijke 
waarde van de Grebbelinie. Voor de overige deeltrajecten en alternatieven hebben de maatregelen 
geen consequenties. 
 
archeologie 
Beide alternatieven in deeltraject 9A hebben een nadelige invloed op archeologie aangezien dit dijkvak 
deels in een middelhoge en hoge verwachtingszone ligt. De nieuw te graven wetering is beoordeeld als 
een aanzienlijke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie omdat hiervoor een relatief groot-
schalig grondverzet dient plaats te vinden in een zone met een middelhoge verwachting. Een minimale 
aanvulling van het dijklichaam kan mogelijk zetting veroorzaken echter dit zal vermoedelijk gering zijn 
en daartoe niet bezwaarlijk.  
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In deeltraject 9B kunnen de werkzaamheden die gepaard gaan met de herinrichting van de jachthaven, 
de aanleg van een parkeerterrein en het verplaatsen van het tracé een bedreiging vormen voor de 
eventuele archeologie, voor zover dit in het verleden al niet verstoord is geraakt. Beide alternatieven 
kennen negatieve effecten. 
 
De coupures hebben een neutrale beoordeling gekregen omdat deze gepland zijn in een gebied waar 
de bodem vermoedelijk al in het verleden geroerd is geraakt.  
 
wonen, werken (incl. landbouw) en recreëren 
De alternatieven in deeltraject 9A zijn niet onderscheidend. Beide alternatieven hebben een positieve 
invloed vanwege de aanleg van een recreatieve route. Alternatief 1 in deeltraject 9B is negatief beoor-
deeld, vooral vanwege de aantasting van de bedrijvigheid. Alternatief 2 heeft in dit deeltraject minder 
invloed op de bedrijvigheid omdat hier het tracé wordt omgelegd naar een gunstige locatie. in deeltra-
ject 9C heeft de dijkverbetering in de gebruiksfase geen consequenties. 
 
Wat betreft de tijdelijke effecten zijn de alternatieven niet onderscheidend. Dit geldt voor alle deeltrajec-
ten. In deeltraject 9B zijn negatieve effecten te verwachten voor de woonfunctie van woonbootbewo-
ners, alsmede voor de bereikbaarheid van woonboten en jachthavens. 
 
geluid en trillingen 
Langs de Grebbeliniedijk wordt geen directe geluidshinder verwacht. Wel liggen ongeveer twee wonin-
gen binnen de geluidscontour van indirecte hinder. Er wordt geen trillingenhinder verwacht.  
 
conclusie effectbeoordeling 
Uit tabel 8.9 blijkt voor de deeltrajecten binnen dijktraject 9 ‘Grebbeliniedijk’ de volgende voorkeurs-
volgorde van alternatieven vanuit milieuperspectief, dit op grond van de totaalscore (minste aantal pun-
ten): 
- deeltraject 9A (dp. 274-295): alternatief 1: 

⋅ tussen dp. 274-289): aanbermen binnendijks met plaatselijk sloot omleggen; 
⋅ tussen dp. 277,7-282: aanbermen binnendijks en maatregelen tegen piping; 
⋅ tussen 289-294 en dp. 298: omleggen Coelhorster wetering, aanberming, herstel Grebbelinie-

profiel, herstel Grebbelinieprofiel, aanleg fietspad op de dijk en damwand bij gemaal Malesluis 
(dp. 278);  

⋅ tussen dp. 289-295 aanberming binnen- en buitendijks, aanleg fietspad op de dijk aanberming 
buitendijks: 158,5-159,5 constructie (damwand) en sloot omleggen; 

⋅ 159,5-162,5: aanberming binnen- en buitendijks, kruinverhoging en sloot omlegging; 
- deeltraject 9B (dp.302-318): alternatief 1 of alternatief 2. 
 
De vanuit milieuperspectief best scorende alternatieven voor de deeltrajecten 9A tot en met 9C vormen 
de basis voor het MMA voor dijktraject 9 ‘Grebbeliniedijk’. De maatregelen in de betreffende alternatie-
ven hebben negatieve en positieve gevolgen (door ruimtebeslag, vergraving en verstoring) voor de vol-
gende thema’s en aspecten: 
- Alternatief 1 in deeltraject 9A heeft nadelige effecten voor: 

⋅ water (grondwater en afgeleide effecten); 
⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/bedreigde soorten); 
⋅ archeologie (archeologische waarden); 
⋅ gebruiksfuncties (woonfunctie (permanent), recreatieve kwaliteit (tijdelijk) en bereikbaarheid (tij-

delijk); 
⋅ geluid en trillingen (directe hinder, vanwege de werkzaamheden aan de dijk en indirecte hinder, 

vanwege het transport). 
- En positieve effecten voor: 

⋅ bodem (gemiddelde bodemkwaliteit); 
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⋅ landschap en cultuurhistorie (continuïteit van structuren (dijk/Grebbelinieprofiel) en cultuurhisto-
risch waardevolle patronen (kazematten). 

- Alternatief 1 of 2 in deeltraject 9B heeft nadelige effecten voor: 
⋅ water (grondwater en afgeleide effecten); 
⋅ ecologie (beschermde gebieden en beschermde/bedreigde soorten); 
⋅ archeologie (archeologische waarden); 
⋅ gebruiksfuncties (woonfunctie (tijdelijk en permanent), bedrijvigheid (in geval van alternatief 1), 

recreatieve kwaliteit (tijdelijk) en bereikbaarheid (tijdelijk); 
⋅ geluid en trillingen (indirecte hinder, vanwege het transport). 

- én positieve effecten voor: 
⋅ bodem (gemiddelde bodemkwaliteit); 
⋅ landschap en cultuurhistorie in geval van alternatief 1 (continuïteit van de dijk en cultuurhisto-

risch waardevolle patronen (kazematten); 
⋅ gebruiksfuncties (recreatieve kwaliteit, permanent). 

 
mitigerende maatregelen en MMA 
Om te voorkomen dat de verbeteringswerken leiden tot het verlies van alle begroeiing op de dijk zal 
een deel van de bomen gehandhaafd worden. Het gaat daarbij om bomen met een bijzondere natuur- 
of cultuurhistorische waarde of om bomen die van belang zijn voor de beeldkwaliteit.  
 
In het achtergrondrapport Ecologie is voor dijktraject 9 ‘Grebbeliniedijk’ een locatiespecifiek overzicht 
gegeven van mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen voor ecologie. Voor de mitigeren-
de maatregelen ter beperking van de effecten op de overige thema’s wordt hier terugverwezen naar het 
kopje ‘mitigerende maatregelen en MMA’ in paragraaf 8.2.1 ‘Putterzeedijk’. 
 
voorkeursalternatief 
Als VKA voor deeltraject 9A (dp. 274-295) is alternatief 1 voorgesteld. Het VKA is gelijk aan het MMA 
en omvat de volgende maatregelen:  
- maatoplossing: binnendijkse aanberming en kleiaanvulling; 
- omleggen Coelhorsterwetering (vanaf dp. 281 tot dp. 295); 
- herstel Grebbelinieprofiel en aanleg fietspad op de dijk vanaf gemaal Malesluis naar fietsbrug over 

de Eem. Vanaf dp. 281 aanleg voorberm met groen voetpad. Bij Malesluis (dp. 276,5-280) is in ver-
band met ruimtegebrek geen Grebbelinieprofiel ontworpen; 

- damwand bij gemaal Malesluis (dp. 278) en handhaving Coelhorsterwetering in verband met aan-
wezigheid gemaal; 

- met het oog op een eenduidig beeld wordt tussen dp. 395 en 301 aanvullend een stukje Grebbeli-
nieprofiel ontworpen, inclusief een fietspad. Plaatselijk (tussen dp. 298-299) moet hiervoor de Coel-
horsterwetering nog iets worden omgelegd; 

- de aanleg van riet en struweel. 
 
Als VKA voor deeltraject 9B (dp. 302-318) is gekozen voor een combinatie van alternatief 1 en 2 (niet 
onderscheidend voor MMA). Het betreft de volgende ingrepen: 
- tussen dp. 302-304 geringe aanberming binnendijks en aanleggen fietspad; 
- tussen dp. 304 en 307,5 wordt de dijk verlegd om ruimte te maken voor het buitendijks te bouwen 

Huis van de Watersport en de om te leggen woonboten;  
- bij dp. 308: reconstructie dijk met Grebbelinieprofiel en vanaf dp. 304 weg op de kruin voor de be-

reikbaarheid van het Huis van de Watersport en de woonboten; 
- dp. 308-311,5: dijkprofiel verbeteren met Grebbelinieprofiel, laagte binnendijks opvullen en greppel 

dichten, aanleggen weg op de dijk; 
- tussen dp. 311,5-313,5: inbrengen damwandconstructie op de grens van het terrein van de Schans 

en het terrein van de jachthaven de Eemkruizers in combinatie met grondaanvulling en binnendijks 
talud (1:2). Hiermee wordt het ruimtebeslag op het terrein van de Glashut beperkt; 
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- dp 313,5-318: dijkverlegging naar Ringweg Koppel. De volgende overweging speelt hierbij een rol: 
⋅ verplaatsen van de waterkering naar de Ringweg Koppel heeft beperkte aanpassing van de 

berm van de weg tot gevolg; 
⋅ de locatie van de scouting kan worden gehandhaafd en herontwikkeld en kan in dat kader op 

hoogte worden gebracht; 
⋅ een nadeel is dat de gasleiding aangepast moet worden over het tracé Ringweg-Koppel. 

 
8.2.10. Valleikanaal Amersfoort (dp. 318-329) 
In tabel 8.10 is voor de alternatieven in dijktraject 10 ‘Valleikanaal’ een overzicht gegeven van de to-
taalscores per thema. De optelling van de themascores (eindscore) zijn gebundeld tot een voorkeurs-
volgorde voor deeltraject 10. 
 
tabel 8.10. Overzicht effectbeoordeling – Valleikanaal  
effecten 10, alternatief 1 (voet-/ fietspad ophogen)
themascore: 
bodem +2
water 0
ecologie -3
landschap en cultuurhistorie -1
archeologie 0
wonen, werken, ontsluiting en recreëren -2
geluid en trillingen -2
eindscore Valleikanaal -6
 
bodem  
Ter plaatse van dijktraject 10 is de bodem naar verwachting licht verontreinigd. Door de ingrepen zal de 
gemiddelde bodemkwaliteit hier naar verwachting iets verbeteren, omdat schone grond opgebracht 
wordt.  
 
water 
De maatregelen in dijktraject 10 hebben geen invloed op het watersysteem en/of grondwaterstanden.  
 
ecologie 
De voorgenomen maatregelen in dijktraject 10 hebben mogelijk negatieve effecten voor EHS gebied 
(EVZ Valleikanaal), alsmede voor zoogdieren en broedvogels. Voor alle effecten geldt dat de relatief 
makkelijk zijn te voorkomen door fasering in ruimte en/of tijd.  
 
landschap en cultuurhistorie 
In dijktraject 10 wordt een verhoogd wandel-/ fietspad aangelegd, hiervoor zullen een aantal bomen 
moeten wijken, hetgeen van invloed is op de visueel-ruimtelijke kenmerken van de dijk. Dit leidt tot een 
beperkt een negatieve beoordeling. 
 
archeologie 
De maatregelen in dijktraject 10 hebben geen invloed op archeologisch aspect omdat sprake is van een 
lage verwachtingswaarde. 
 
wonen, werken (incl. landbouw) en recreëren 
De maatregelen langs het Valleikanaal hebben een beperkt negatief effect op recreatieve functies van-
wege de afbraak van het recent aangelegde fietspad. Na ophoging van de kering wordt het voet-/ fiets-
pad teruggelegd. 
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geluid en trillingen 
Langs het Valleikanaal wordt geen directe geluidshinder verwacht. Wel ligt een aantal woningen binnen 
de geluidscontour van indirecte hinder, dat tot een negatieve beoordeling leidt. Er wordt geen trillingen-
hinder verwacht.  
 
conclusie effectbeoordeling 
Uit tabel 8.10 blijkt dat het samengestelde alternatief voor de dijkverbetering in dijktraject 10 ‘Valleika-
naal’ nadelige effecten heeft voor: 
- ecologie (beschermde gebieden en beschermde/bedreigde soorten); 
- landschap en cultuurhistorie (invloed op ruimtelijk/visuele kenmerken); 
- gebruiksfuncties (recreatieve functies en tijdelijke ontsluiting); 
- geluid en trillingen (indirecte hinder, vanwege het transport). 

 
Het samengestelde alternatief met de volgende maatregelen vormt de basis voor het MMA: 
- kruinverhoging in grond; 
- tussen dp. 171,5-179 plaatselijk kruinverhoging; 
- vanaf dp. 319 verhogen voetpad en asfalt drempel over de weg; 
- dp 322 en 326 plaatselijk coupures bij wegen naar bruggen. 
 
mitigerende maatregelen en MMA 
Om te voorkomen dat de verbeteringswerken leiden tot het verlies van alle begroeiing op de dijk zal 
een deel van de bomen gehandhaafd worden. Het gaat daarbij om bomen met een bijzondere natuur- 
of cultuurhistorische waarde of om bomen die van belang zijn voor de beeldkwaliteit.  
 
In het achtergrondrapport Ecologie is voor dijktraject 10 een locatiespecifiek overzicht gegeven van 
mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen voor ecologie. Voor de mitigerende maatrege-
len ter beperking van de effecten op de overige thema’s wordt hier terugverwezen naar het kopje ‘miti-
gerende maatregelen en MMA’ in paragraaf 8.2.1 ‘Putterzeedijk’. 
 
voorkeursalternatief 
Het enige alternatief voor deeltraject 10 (dp. 318-328) is ook voorgesteld als VKA: 
- kruinverhoging in grond; 
- vanaf dp. 319 verhogen voetpad en asfalt drempel over de weg; 
- dp 322 en 326 plaatselijk coupures bij wegen naar bruggen (waakhoogtekwestie). 
 
Bij de keuze van het VKA heeft de volgende overweging een rol gespeeld: 
- de waterkering is te laag en moet opgehoogd worden, met als gevolg dat het recent aangelegde 

voet-/ fietspad ook afgebroken en weer opgebouwd moet worden.  
 
8.2.11. Aansluiting hoge gronden 
In tabel 8.11 is voor dijktraject 11 ‘aansluiting hoge gronden’ een overzicht gegeven van de totaalscores 
per thema.  
 
tabel 8.11. Overzicht effectbeoordeling – aansluiting hoge gronden 
effecten 11, alternatief 1 (kade)
themascore: 
bodem +4
water 0
ecologie 0
landschap en cultuurhistorie 0
archeologie 0
wonen, werken, ontsluiting en recreëren -2
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effecten 11, alternatief 1 (kade)
geluid en trillingen -2,5
eindscore aansluiting hoge gronden -0,5
 
Uit tabel 8.11 komt naar voren dat de maatregelen in dijktraject 11 alleen van invloed zijn op de mili-
euthema's bodem, gebruiksfuncties en geluid en trillingen. Voor de overige milieuthema’s worden geen 
effecten verwacht.  
 
conclusie effectbeoordeling 
Uit tabel 8.11 blijkt dat de maatregelen nadelige effecten heeft voor: 
- gebruiksfuncties (aantasting woonfunctie, zichthinder); 
- geluid en trillingen (directe en indirecte hinder). 
 
mitigerende maatregelen en MMA 
Voor de mitigerende maatregelen ter beperking van de effecten op de thema’s gebruiksfuncties en ge-
luid en trillingen wordt hier terugverwezen naar het kopje ‘mitigerende maatregelen en MMA’ in para-
graaf 8.2.1 ‘Putterzeedijk’. 
 
voorkeursalternatief 
Om te komen tot verbetermaatregelen voor de aansluiting van de hoge gronden in Amersfoort is een 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd waarin de vraag is onderzocht of het tref-
fen van maatregelen in dit deeltraject maatschappelijk verantwoord is, uitgedrukt in geld. De hoge 
gronden zullen namelijk niet zozeer te maken krijgen met een overstroming (inclusief gevaar voor de 
volksgezondheid), maar eerder met wateroverlast. De inundatiediepte zal hooguit 30 cm bedragen, zo-
als in hoofdstuk 4 is aangegeven. De kosten van de maatregelen in dit traject bestaan uit de aanlegkos-
ten van de maatregelen (muurconstructies en waar mogelijk in grond). De baten bestaan uit onder 
meer de vermeden waterschade en hinder van genomen maatregelen. De planhorizon van de MKBA is 
50 jaar. 
 
De uitkomst van de MKBA is een negatief saldo van bijna € 1 miljoen. Dit negatieve saldo is het resul-
taat van hoge (aanleg)kosten en slechts zeer beperkte baten. Dit saldo duidt erop dat investeringen 
maatschappelijk niet verantwoord zijn. Echter, omdat de schade vooral optreedt bij enkele honderden 
laaggelegen woningen in De Koppel (Jericho-Jeruzalem) en er over slechts een “beperkt” traject een 
maatregel nodig is, zijn maatregelen (in grond of muur) voor de Koppel wel verantwoord. 
 
In het kader van het lopende dijkverbeterproject is daarom voorgesteld alleen maatregelen te treffen ter 
hoogte van de kop van De Koppel (Jericho – Jeruzalem) en maatregelen ter hoogte van Isselt op te 
schorten en in de komende toetsronde uit te werken wat de status wordt van dit gebied (bijvoorbeeld 
aanwijzen hoge gronden lijn, aanwijzing buitendijks gebied, opnemen in bestemmingsplan, opnemen in 
legger). Verder is voorgesteld in elk geval rekening houden met de maatgevende waterstand en een 
waakhoogte in lopende ontwikkelingen aan de zuidkant van de Eem (Eemplein, verplaatsing woonbo-
ten Havenweg).  
 
Om de maatregelen langs de wijk Jericho geheel of gedeeltelijk te bekostigen is door de initiatiefnemer 
in het kader van het VKA voorgesteld het eindpunt van de dijkring te verplaatsen van het spoor (Vallei-
kanaal) naar het startpunt van de Eem (stuw achter de Koppelpoort). 
 
Verleggen grens dijkring 
Vanuit historisch oogpunt ligt de grens van de dijkring op de noordoever langs het Valleikanaal ter 
hoogte van de spoorbrug. In het verre verleden lag hier een afsluitmogelijkheid van het Valleikanaal. De 
wijk Schothorst ligt dus officieel achter een primaire waterkering. Op dit moment ligt de feitelijke over-
gang van buitenwater naar binnenwater op het eindpunt van het Valleikanaal bij Stuw Balladelaan. 
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Schothorst is door de hoge ligging in de huidige situatie voldoende beschermd tegen overstromen. 
Toch moeten er op basis van de wettelijke veiligheidstoets ingrijpende en dure maatregelen getroffen 
worden. 
 
Vanuit water(kering)beheerders oogpunt is het logischer om de overgang van buiten- naar binnenwater 
neer te leggen bij een kunstwerk en de ligging van de waterkering te situeren langs buitenwater. Het 
voorstel is om het eindpunt van de primaire kering te verleggen van het Valleikanaal naar de Eem; van-
af stuw Balladelaan is de kering dan gelegen langs Jericho en Gildenkwartier en eindigt de kering bij de 
stuw op het Spui (achter de Koppelpoort). Een groter gebied heeft hierdoor een wettelijke bescherming 
tegen overstromen. De waterkering heeft een logische goed beheerbare ligging. Er kunnen dijkverbe-
terkosten langs het Valleikanaal bespaard worden, hiermee kunnen de kosten van maatregelen langs 
de wijk Jericho geheel of gedeeltelijk mee bekostigd worden. 
 
De volgende concrete maatregelen zijn ontworpen als VKA: 
- vanaf stuw Balladelaan tot de kruising van de oude Eem is over het algemeen voldoende kruin-

hoogte (toetshoogte) aanwezig. Alleen nabij de stuw is een kleine verhoging nodig in grond tot 
toetshoogte (+2.10 meter); 

- op het traject tussen het Jachtpad en het Tjalkpad is een muurconstructie op ontwerphoogte voor-
gesteld; 

- vanaf de moning van de oude Eem tot de Corvetweg is een grondconstructie op ontwerphoogte 
voorzien met een wandelpad. De binnendijkse weg wordt gehandhaafd; 

- tussen de Corvetweg en de Kwekersweg is een muurconstructie langs de Eem voorgesteld op ont-
werphoogte; 

- het overig deel van het tracé voldoet aan de toetshoogte. Voor dit deel worden nu geen maatrege-
len voorgesteld. Voorgesteld is om de hoogteligging van dit traject pas aan te passen bij het ver-
vangen van de bebouwing.  

 
Door uitvoering van de bovengenoemde maatregelen vervallen de maatregelen langs het Valleikanaal 
in dijktraject 10. 
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9. PROCEDURE EN BESLUITVORMING 
 
9.1. De milieueffectrapportage 
 
de m.e.r.-verplichting 
De besluitvorming over het project Veiligheid Zuidelijke Randmeren moet de procedure van milieuef-
fectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Deze besluitvorming is m.e.r.-plichtig omdat het valt onder categorie 
12.2 van onderdeel C van het Besluit milieueffectrapportage uit 1999, zijnde ‘een wijziging of uitbreiding 
van een rivierdijk van 5 kilometer of meer’. Het formele m.e.r.-plichtige besluit is de goedkeuring door 
Gedeputeerde Staten van de betrokken provincies van het plan, bedoeld in artikel 5.7, eerste lid, van 
de Waterwet; dit is het projectplan (dijkverbeteringsplan). Het plan wordt vastgesteld door het algemeen 
bestuur van de initiatiefnemer. In het plan wordt aangegeven op welke wijze de verbeteringswerken 
gaan plaatsvinden.  
 
De m.e.r.-procedure is gericht op het verkrijgen van informatie over de gevolgen van de voorgenomen 
maatregelen (in zijn totaliteit) voor het milieu teneinde het milieubelang een volwaardige plaats te geven 
in het genoemde besluit.  
 
m.e.r. in twee fasen 
De m.e.r.-procedure voor de Veiligheid Zuidelijke Randmeren wordt in twee fasen uitgevoerd. In de 
eerste fase van de m.e.r. is uit verschillende principeoplossingen een voorkeursoplossing gekozen voor 
het bereiken van de vereiste veiligheid. Rapport MER fase 1 uit mei 2007 ondersteunt de afweging voor 
deze keuze en beschrijft de milieueffecten van de principeoplossingen. 
 
De tweede fase van de m.e.r. beschrijft de milieueffecten van de voorkeursoplossing (dijkverbetering) 
dat in het projectplan dijkverbetering wordt uitgewerkt. Fase 1 en 2 van het MER worden samen met 
het projectplan dijkverbetering en de vergunningsaanvragen ter inzage gelegd. Bij de inspraak op het 
MER wordt parallel de wettelijk verplichte mogelijkheid tot inspraak op het projectplan geboden. Na 
vaststelling van het plan door de beheerder en goedkeuring van het plan door het bevoegde bestuurs-
organen, bestaat de mogelijkheid tot beroep bij de Raad van State. 
 
Op de volgende pagina vindt u een toelichtend schema. 
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afbeelding 9.1. Procedureschema. 
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de m.e.r.-procedure in relatie tot het m.e.r.-plichtige besluit 
De procedure is formeel gestart met de publicatie van de Startnotitie in februari 2005. Aansluitend heeft 
de Startnotitie vier weken ter inzage gelegen, van 13 april tot en met 10 mei 2005. Op 19, 21 en 27 april 
zijn informatieavonden gehouden. De schriftelijke inspraakreacties zijn, voor zover relevant voor de in-
houd van het MER fase 1, door het bevoegd gezag verwerkt in de richtlijnen voor dat rapport. Op 7 juni 
2005 heeft de Commissie m.e.r. haar advies uitgebracht voor de richtlijnen voor het MER fase 1. In no-
vember 2005 heeft het bevoegd gezag de richtlijnen vastgesteld.  
 
Na het gereedkomen van het MER fase 1 is door de initiatiefnemers een voorkeursoplossing gekozen 
voor het bereiken van de vereiste veiligheid. Omwille van een zorgvuldige afweging is door het be-
voegd gezag een consultatieronde georganiseerd. Tijdens de consultatieronde zijn door initiatiefnemers 
in samenwerking met het bevoegd gezag informatieavonden georganiseerd waarbij een ieder schrifte-
lijke bij het bevoegd gezag kon aangeven of bij de afweging geen aspecten waren vergeten. Na de 
consultatie zijn, mede op basis van de inspraakreacties en het advies (onder andere het advies voor 
richtlijnen voor MER fase 2 van de Commissie voor de m.e.r.) door het bevoegd gezag nieuwe richtlij-
nen opgesteld voor MER fase 2, waarna alleen de voorkeursoplossing verder is uitgewerkt.  
 
Na het gereedkomen van het MER fase 2, beoordelen de bevoegde bestuursorganen het bevoegd ge-
zag de aanvaardbaarheid daarvan. Daarbij wordt bekeken of aan de richtlijnen is voldaan. Na een posi-
tieve beoordeling, worden fase 1 en 2 van het MER gedurende 6 weken ter visie gelegd. In die periode 
worden wederom informatie- en inspraakavonden georganiseerd. Vervolgens wordt het MER door de 
Commissie m.e.r. getoetst, waarbij de commissie let op de inspraakreacties. Het besluit waarvoor het 
MER wordt opgesteld, is de goedkeuring door de betrokken provincies van het projectplan van het wa-
terschap. Dat plan is opgesteld in samenhang met het MER. Het projectplan dijkverbetering wordt ge-
lijktijdig met het MER en de vergunningaanvragen, eveneens gedurende 6 weken, ter visie gelegd. Zes 
weken daarna wordt het ontwerp door het algemeen bestuur van waterschap Vallei & Eem vastgesteld 
en kort daarna door de provincies goedgekeurd. Daarbij wordt rekening gehouden met de toetsing van 
het MER door de Commissie m.e.r. Daarna volgt een beroepsprocedure van 6 weken. De duur tot de 
uitspraak van de Raad van State is onbepaald. In afbeelding 9.2 is een schema opgenomen waarin de 
m.e.r.-procedure is weergegeven, in relatie tot de procedure van het projectplan. 
 
afbeelding 9.2. M.e.r.-procedure (vanaf opstelling MER fase 2 ), in relatie tot het projectplan  
 
 
 

procedure Milieueffectrapport Fase 2 procedure Projectplan

opstellen MER fase 2 
door initiatiefnemers 

opstellen ontwerp Projectplan 
door waterschap

indienen MER bij provincie

beoordeling aanvaardbaarheid 9 weken

indiening projectplan bij provincies 

ter inzage MER 6 weken 6 weken ter inzage legging projectplan 

toetsing door Commissie m.e.r. 5 weken 12 weken vaststelling ontwerpplan door 
algemeen bestuur waterschap 

  goedkeuring Projectplan  13 weken  
door provincies

   6 weken
beroepsprocedure (de uitspraak van 
Raad van State is onbepaald) 

 verzending vastgesteld plan door waterschap

bekendmaking door provincie (coördinerend)
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betrokkenen planproces 
Het planproces is de voorbereiding van de besluitvorming en in dit proces participeren alle direct be-
trokkenen. Dat proces is als volgt gestructureerd:  
- de Stuurgroep is formeel opdrachtgever van het project en stelt het eindresultaat vast. De belang-

rijkste taak is de afstemming tussen de initiatiefnemers, bevoegd gezag en de subsidiënt; 
- in de Projectgroep worden de betrokken waterschappen, provincies en Rijkswaterstaatdiensten 

ambtelijk geïnformeerd over de voortgang. Daarnaast heeft de Projectgroep een inhoudelijke in-
breng in de planvorming. De Projectgroep bereidt de vergaderingen van de Stuurgroep voor; 

- de Adviesgroep fungeert, onder voorzitterschap van waterschap Vallei & Eem, als klankbord, in-
formatiebron en adviesorgaan. Op basis van hun gebiedskennis en specifieke ervaring dragen de 
leden van de adviesgroep bij aan de discussie en adviseren mee over de te maken keuzes. Mee-
denken en coproduceren heeft onder meer plaatsgevonden in ontwerpateliers en ontwerpgesprek-
ken.  

 
In onderstaand kader zijn de deelnemers van de verschillende groepen aangegeven. 
 
Stuurgroep (SG): 
- dijkgraaf van waterschap Vallei & Eem; 
- gedeputeerde van provincies Utrecht en Gelderland; 
- wethouders van gemeente Amersfoort; 
- burgemeester van Bunschoten. 
Projectgroep (PG): 
- waterschap Vallei & Eem; 
- provincie Utrecht, Gelderland; 
- hoogwaterbeschermingsprogramma; 
- gemeenten Bunschoten en Amersfoort; 
- ingenieursbureaus: Witteveen+Bos en Grontmij. 
Adviesgroep (AG): 
- waterschap Vallei & Eem; 
- provincie Utrecht; 
- gemeenten: Bunschoten, Amersfoort, Baarn; 
- belangengroepen: LTO Noord, Vereniging Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Gelderse Milieufederatie, Stich-

ting Behoud de Eemvallei, Stichting Grebbelinie, RGV Holding BV, Pos sportvisserij, Klankbordgroep Agrarische Ondernemers 
Eemnes, Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken, Vereniging "Aan de dijk”, WSV De Eendracht, Bewoners Oostmaat en Omgeving; 

- ingenieursbureaus: Witteveen+Bos en Grontmij. 
 
Wat betreft de betrokkenen bij het planproces kan onderscheid worden gemaakt tussen de interne 
doelgroepen (semi-)overheden) en de externe doelgroepen (de belanghebbenden). 
 
De interne doelgroepen zijn de groepen die het planproces sturen: de (semi-)overheden in de project-
groep en de adviesgroep (waterschap Vallei & Eem, provincies, gemeenten). De interne doelgroepen 
hebben belangen vanuit het wettelijk perspectief en spelen een directe rol in de besluitvorming door 
toetsing aan de wettelijke regelgeving en de afgifte van vergunningen en ontheffingen. 
 
De externe doelgroepen bestaan uit belanghebbenden die betrokken zijn als belangengroepering of als 
gebruikers van het projectgebied. Zij worden rechtstreeks geconfronteerd met de effecten die de voor-
genomen verbeteringsmaatregelen tot gevolg hebben. De adviesgroep beoogt de belanghebbenden in 
het gebied te vertegenwoordigen. In de externe doelgroepen worden drie categorieën onderscheiden: 
1. Direct belanghebbenden. Dit betreft de directe gebruiker van het gebied, te onderscheiden in twee 

categorieën:  
⋅ mensen die rechtstreeks met betrekking tot de woon- en leeffunctie worden geconfronteerd met 

de effecten van de te nemen maatregelen; 
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⋅ in het gebied gelegen bedrijven met een zakelijk belang (agrarische bedrijven, bungalowparken, 
jachthavens). 

2. Belangenorganisaties. Dit zijn organisaties met een eigen achterban die een eigen (ideële) doelstel-
ling in algemene zin vertegenwoordigen. Zij kunnen worden gezien als indirect belanghebbenden. 

3. Algemeen publiek. Dit betreft geïnteresseerden zonder een direct belang in het projectgebied, zoals 
recreanten. 

 
9.2. Procedure na afronding MER 
Na afronding van dit MER beslissen de bevoegde bestuursorganen over de aanvaardbaarheid van dit 
MER. Na aanvaarding wordt het MER, samen met het ontwerp-projectplan dijkverbetering en de overi-
ge ontwerp-besluiten, gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Daarbij wordt door de provincie Utrecht 
als coördinerend bevoegd gezag inspraak georganiseerd. Een ieder kan zijn/haar zienswijzen op het 
MER en het projectplan dijkverbetering kenbaar maken bij de provincie Utrecht. Reacties op de ver-
gunningaanvragen worden gericht aan de verantwoordelijke overheidsinstanties. De Commissie voor 
de m.e.r. en de overige wettelijke adviseurs (ministers van ‘Infrastructuur en Milieu’, ‘Economische Za-
ken, Landbouw en Innovatie’ en ‘Onderwijs, Cultuur en Wetenschap’)12 brengen uiterlijk 5 weken na de 
terinzagelegging toetsingsadvies uit over het MER. Na goedkeuring van het dijkverbeteringsplan be-
staat voor belanghebbenden nog de mogelijkheid binnen 6 weken beroep in te stellen op dat plan bij de 
Raad van State. Daarna zal het waterschap Vallei & Eem starten met het uitvoeren van de dijkverbete-
ringsmaatregelen.  
 
9.3. Andere besluiten 
In samenhang met het projectplan dijkverbetering zijn nog diverse andere besluiten van belang voor de 
feitelijke uitvoeringswerkzaamheden, zoals bestemmingsplanwijzigingen, vergunningen en ontheffin-
gen. In tabel 9.1 is een lijst opgenomen van mogelijk andere nog te nemen besluiten. Deze lijst is niet 
limitatief. 
 
tabel 9.1. Overzicht nog te nemen besluiten 
besluit/ vergunning/ ontheffing/advies bevoegde  

bestuursorganen 
Bestemmingsplan procedure (wijziging of ontheffing) gemeente(n) 

Ontheffing Ffw ministerie LNV 

Nbw-vergunning provincie(s) 

Bouwvergunning voor permanente gebouwen 
Bouwvergunning voor tijdelijke gebouwen 

gemeente(n) 

Melding besluit bodemkwaliteit  senternovem 

Watervergunning keur waterschap 

Watervergunning Wbr Rijkswaterstaat 

Verkeersbesluit gemeente(n) 

Ontheffing scheepvaartwet provincie(s) 

Melding Wion Kadaster 

Ontheffing bestemmingsplan gemeente(n) 

Melding Activiteitenbesluit gemeente(n) 

(Tijdelijke) bouwvergunning gemeente(n) 

                                                                                       
12  Volgens de Wet milieubeheer kan het bevoegd gezag verschillende instanties om advies vragen bij de m.e.r.-procedure. De Com

 missie voor de m.e.r. is één van deze 'wettelijk adviseurs'. De andere zijn de ministers van ‘Infrastructuur en Milieu’, ‘Economische 
 Zaken, Landbouw en Innovatie’ en ‘Onderwijs, Cultuur en Wetenschap’. In de praktijk wordt dit uitgevoerd door respectievelijk de 
 VROM-inspectie, de Directie Regionale Zaken van EZLI en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
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besluit/ vergunning/ ontheffing/advies bevoegde  
bestuursorganen 

Melding provinciale milieuverordening provincie(s) 

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente(n) 

In- en uitrit vergunning gemeente(n) 

 
Voor de uitvoering van het project Veiligheid Zuidelijke Randmeren zijn meerdere vergunningen nood-
zakelijk van diverse bevoegde bestuursorganen. Dit betreft onder andere de volgende vergunningen. 
- Waterwetvergunning (keur en Wbr), vanwege het werken op/in de waterkering in beheer van het 

waterschap en beheergebied van Rijkswaterstaat. 
- Waterwetvergunning (keur en Wbr), voor het werken binnen of bij een waterkering en voor ingrepen 

in het oppervlaktewatersysteem (dempen of aanleggen van watergangen, het graven in of bij water 
en het plaatsen objecten in of bij water). 

- Ontheffing Flora- en faunawet van het ministerie van LNV, vanwege het voorkomen van bescherm-
de flora en fauna. 

- Natuurbeschermingswetvergunning, vanwege het werken in of nabij een beschermd natuurgebied.  
- Melding Boswet/kapvergunning, gezien het verwijderen van bestaande houtopstanden. 
- Monumentenvergunning voor Grebbeliniedijk en kasteel ter Eem. 
 
coördinatieregeling 
In artikel 5.8. van de Waterwet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten een gecoördineerde voorberei-
ding van besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan dijkverbetering bevorderen. Gedepu-
teerde Staten kunnen van andere betrokken bestuursorganen de medewerking vorderen die voor het 
welslagen van de coördinatie nodig is. Coördinatie vindt plaats door Gedeputeerde Staten van Utrecht. 
 
Een gecoördineerde voorbereiding en behandeling van een aanvraag omvat zowel de inhoudelijke sa-
menhang tussen de aanvragen en de beschikkingen daarop als de procedurele aspecten: ter inzage 
legging, inspraak, bekendmaking.  
 
Door het coördineren van besluiten en procedures via de coördinatieregeling in de Waterwet vindt af-
stemming en versnelling binnen het project plaats. De coördinatieregeling maakt het mogelijk de aan-
vragen, kennisgevingen en andere elementen die nodig zijn voor een gestroomlijnde besluitvorming, in 
één procedure samen te voegen. De gecoördineerde besluiten worden bij een eventueel beroep bo-
vendien aangemerkt als één besluit. Beroep van de verschillende besluiten vindt plaats in één instantie, 
namelijk direct bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
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10. LEEMTEN IN KENNIS EN EVALUATIE 
 
Het ontbreken van gegevens kan leiden tot onzekerheden in de beschrijvingen van de huidige situatie 
en de autonome ontwikkeling van het milieu, maar ook van de effecten op het milieu van de alternatie-
ven. Een MER moet dergelijke onzekerheden aangeven. Daarnaast moet aangegeven worden of deze 
onzekerheden van invloed kunnen zijn op de besluitvorming. Als dat het geval is, moet het bevoegd 
gezag zich hiervan bewust zijn voordat het zijn besluit neemt. De genoemde leemten in kennis vormen 
tevens aandachtspunten voor het evaluatieprogramma dat in het kader van m.e.r. moet worden uitge-
voerd tijdens en na realisatie van het voornemen. Hierbij worden de in het MER voorspelde milieuge-
volgen vergeleken met de effecten die feitelijk optreden. Als de feitelijke gevolgen belangrijk afwijken 
van de voorspelde gevolgen, kan het waterschap maatregelen treffen. 
 
10.1. Leemten in kennis 
Hierna worden de geconstateerde leemten in kennis aangegeven.  
 
aanlegfase 
In hoofdlijnen is bekend hoe de alternatieven eruitzien. De effecten van dit eindbeeld, de gebruiksfase, 
zijn in beeld gebracht. Nog niet duidelijk is echter hoe de aanlegfase er precies uit gaat zien. Het gaat 
vooral om de vraag met welke middelen (machines e.d.) wordt gewerkt, wanneer de aanleg plaatsvindt, 
en in welke volgorde. In hoofdlijnen is een aantal werkzaamheden te onderscheiden, zoals grondverzet, 
aan- en afvoer van materiaal, bouwfase en daarmee gepaard gaande verkeerbewegingen (over weg of 
water). De effecten hiervan zijn bij verschillende thema’s uitgewerkt (achtergrondrapporten ‘wonen, 
werken en recreëren en ecologie, notitie ‘geluid en trillingen’). Omdat in deze fase van het project on-
voldoende duidelijk is wat, hoe en wanneer welke aanleg werkzaamheden precies plaats vinden, is 
onmogelijk om de effecten hiervan exact in beeld te brengen. In het projectplan dijkverbetering wordt de 
uitvoering gedetailleerder uitgewerkt. Geadviseerd wordt de aanlegfasen goed af te stemmen met de 
bevoegde bestuursorganen. Als de aanlegfase qua ruimte, methode en tijd voldoende vorm en inhoud 
heeft gekregen, kan vervolgens gericht een inschatting worden gemaakt van de effecten. Het verdient 
aanbeveling tijdig informatie over effectbeperkende maatregelen in te winnen. 
  
bodem 
Langs de dijk is bodemkundige vooronderzoek uitgevoerd, hieruit is gebleken dat de grond op de dijk 
voor een groot deel vrij toepasbaar is. Op enkele lokaties vindt nog nader onderzoek plaats. 
 
Omdat de kwaliteit en het type grond dat vrijkomt bij de werkzaamheden nog niet bekend is, ontbreekt 
ook een beeld voor mogelijk hergebruik van vrijkomende grond. Tevens is in het ontwerp nog niet uit-
gesplitst waar er klei, grond, zavel of zand aangebracht moet worden. Op het moment dat meer bekend 
is over de kwaliteit van de aanwezige grond en het voorkeursontwerp zal een grondstromenplan voor 
het project worden opgesteld. 
 
ecologie 
De noodzaak voor aanvullend veldonderzoek tegen de juridische achtergrond van natuurwetgeving 
wordt mede bepaald door de beschikbaarheid, compleetheid en actualiteit van al eerder verzamelde 
gegevens. In de regel worden gegevens van strikt beschermde soorten (soorten van tabel 3 van de Flo-
ra- en faunawet) van maximaal 3 jaar oud gezien als voldoende betrouwbaar. Voor middelhoog be-
schermde soorten (soorten van tabel 2) worden gegevens tot circa 6 jaar oud geaccepteerd (ministerie 
van LNV 2005 & 2006). Voor hoogdynamische en strikt-beschermde soorten is actuele informatie die 
niet ouder is dan 1 jaar wenselijk. Verder moet opgemerkt worden dat bij plannen met een lange door-
looptijd – zoals de onderhavige – voor uitvoering van maatregelen een actualisatie van gegevens 
noodzakelijk kan zijn vlak voor uitvoering.  
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Aanvullend soortgericht veldonderzoek op korte termijn wordt daarom niet geadviseerd en is pas aan 
de orde na de definitieve vaststelling van het dijkverbeteringsplan en de daarvoor noodzakelijke onthef-
fing van artikel 75 van de Flora- en faunawet.  
 
Na concretisering van de plannen is, in het kader van de benodigde ontheffing van de Flora- en fauna-
wet, naar verwachting een hoger detailniveau van de verspreiding van juridisch strikter beschermde 
soorten nodig. Zo zal nader onderzoek naar beschermde vissoorten, Rugstreeppad, Poelkikker, Water-
spitsmuis en Platte schijfhoren noodzakelijk zijn. Indien bebouwing wordt gesloopt dient deze te worden 
geïnspecteerd op vaste verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten. 
 
archeologie 
Op basis van het bureauonderzoek wordt voor bepaalde tracédelen geen vervolgonderzoek aanbevo-
len, ondanks dat daar bodemingrepen zullen gaan plaatsvinden. Op andere tracédelen dient een boor-
onderzoek te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van het booronderzoek dient dan beke-
ken te worden of er aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Daaruit kan blijken dat het archeologisch 
onderzoek als afgerond kan worden beschouwd. Ondanks het feit dat er op basis van het bureauon-
derzoek of het nog uit te voeren booronderzoek geen archeologische waarden worden aangetroffen, 
moet er op gewezen worden dat iedere gravende activiteit (niet voorspelbare) toevalsvondsten kan op-
leveren. Indien hiervan sprake mocht zijn, dient de bevoegde overheid hiervan op de hoogte te worden 
gesteld in het kader van de wettelijke meldingsplicht (Monumentenwet 1988, artikel 53). 
 
In het bureauonderzoek wordt regelmatig beweerd dat zetting een negatief gevolg kan hebben op de 
eventuele archeologische waarden. Dit is grotendeels gebaseerd op het vermoeden dat samendrukking 
van grondlagen ook negatief is voor de eventuele archeologische waarden in die grondlagen. In hoe-
verre de reeds bestaande (middeleeuwse) dijk al voor zetting en verstoring in het verleden heeft ge-
zorgd is onbekend, evenals wat de zetting zal zijn na het aanbrengen van nieuwe grond tegen de flan-
ken van die oude dijk. Deze problematiek geldt als een leemte in kennis van het bodemarchief.  
 
geluid en trillingen 
De geluidsberekeningen zijn gebaseerd op verwachtingen ten aanzien van de wijze van aanvoer en de 
verkeersbewegingen en zijn berekend per dijktraject. Verder kan in het algemeen worden gesteld dat 
modelberekeningen een zekere mate van onzekerheid in zich hebben.  
 
10.2. Aanzet evaluatieprogramma 
Het bevoegd gezag evalueert met meewerking van de initiatiefnemer de werkelijk optredende milieuge-
volgen zoals bepaald in de evaluatieparagraaf van het genomen besluit. Het neemt zonodig aanvullen-
de maatregelen om de gevolgen voor het milieu te beperken. Een evaluatieprogramma heeft tot doel te 
onderzoeken in hoeverre de beschreven gevolgen voor het milieu daadwerkelijk optreden in de vorm 
en mate waarin zij in het MER zijn beschreven. In het evaluatieprogramma ligt de nadruk op aspecten 
waar tijdens de uitvoering en gebruiksfase nog bijsturing mogelijk is. Gedacht kan worden aan: 
- de verkeersveiligheid van gemengd verkeer op de dijken; 
- het aantal vaarbewegingen in relatie tot de druk op natuurwaarden. 
 
Het evaluatieprogramma wordt gelijktijdig met het m.e.r.-plichtige besluit vastgesteld. In dit geval dus 
gelijk met het projectplan dijkverbetering. 
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12. BEGRIPPENLIJST 
 
begrip definitie 
Aanberming Het uit klei en /of zand bestaande onderste deel van een dijkprofiel 

(binnen- of buitendijks gelegen), dat wordt aangebracht om de sta-
biliteit van de dijk te verbeteren, ook wel steunberm genoemd. Bij 
dit project worden soms ook stortsteenbermen voorgesteld. 

Achterland Zie binnendijks. 
Alternatief Mogelijke oplossing: meestel een samenhangend pakket van 

maatregelen. 
Amoveren Afbreken, verwijderen. 
Autonome ontwikkeling De ontwikkelingen in het studiegebied die optreden als het project 

geen doorgang vindt. 
Beschermingszone aan een waterstaatswerkgrenzende zone, waarin ter bescherming 

van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden; 
Besturende instanties Een of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de acti-

viteit van de initiatiefnemer het besluit te nemen waarvoor het mili-
eueffectrapport wordt opgesteld. 

Beweegbare kering Een waterkering met beweegbare onderdelen die bij storm bij een 
bepaalde waterstand ingezet worden om het water te keren. 

Binnendijks Het land aan de polderzijde van de waterkering. 
Binnenteen De onderrand van het dijklichaam aan de polderzijde van de dijk; 

overgang van talud naar maaiveld. 
Biodiversiteit De verscheidenheid aan soorten en habitats (natuurtypen) binnen 

een bepaald gebied. 
Buitendijks Het land gelegen tussen het buitenwater (bijvoorbeeld rivier) en de 

dijk die water in voorkomende gevallen keert. 
Buitenteen De onderrand van het dijklichaam aan de rivierzijnde van de dijk; 

overgang van talud naar maaiveld. 
Buitenwater water van een oppervlaktewaterlichaam waarvan de waterstand di-

rect invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater 
van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of 
het Markermeer, dan wel bij een combinatie daarvan 

Commissie m.e.r. Een landelijke commissie van onafhankelijke milieudeskundigen; 
zij adviseren het bevoegd gezag over de richtlijnen voor het milieu-
effectrapport en over de kwaliteit van de informatie in het rapport. 

Coupure Opening in waterkering ten behoeve van weg. 
Deeltraject Een deel van het dijkvak dat zich onderscheidt van de andere dijk-

vakken door ligging of vorm. 
Dijkring Stelsel van primaire waterkeringen dat, al dan niet tezamen met 

hoge gronden, beveiliging biedt tegen overstroming, in het bijzon-
der door buitenwater (zie aldaar); 

Dijktafelhoogte Voorgeschreven hoogte waarop te allen tijde de dijkkruin zich mi-
nimaal moet bevinden. 

Dijkvak Het deel van de dijkring dat in beschouwing wordt genomen, ook 
dijktraject. 

DP Dwarsprofiel/dijkpaal 
Geriefhout Geriefbosjes en andere beplantingsvormen met hakhoutbeheer 

dienden om hout te leveren voor de verkoop of voor dagelijks ge-
bruik rond en in de boerderij. 
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Het Nul-alternatief Alternatief waarbij de huidige situatie blijft voortbestaan. De ont-
wikkelingen vinden plaats zonder maatregelen om het probleem-
waar het hier om gaat op te lossen. Ontwikkelingen op basis van al 
vastgestelde plannen worden in het nulalternatief meegenomen. 
vormt een verplicht onderdeel van het milieueffectrapport. 

Hoge gronden natuurlijke hoge delen van het land die niet overstromen met 
maatgevend hoogwater 

Hydraulische Randvoor-
waarden 2006 

Op basis van deze Hydraulische Randvoorwaarden 2006 wordt 
met het Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2006 een beoordeling op 
veiligheid van de primaire waterkeringen uitgevoerd voor de perio-
de van 2006 tot 2011. De HR 2006 zijn opgesteld in opdracht van 
de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (nu Infrastructuur 
en Milieu) 

Initiatiefnemer Een natuurlijk persoon, dan wel een privaat- of publiekrechtelijk 
rechtspersoon die een bepaalde activiteit wil (doen) ondernemen 
en daarover een besluit vraagt. 

Kazemat Militaire versterking of bunker. 
Kruin Het bovenste, horizontale vlak van een waterkering; de top van de 

dijk. 
Kwel Opwaarts gerichte grondwaterstroming, hier gehanteerd bij het uit-

treden van grondwater; kan onder meer geschieden direct aan het 
grondoppervlak, in sloten of in drains. 

Kwelscherm Verticale constructie rond kruisende leiding of in dijkteen, waardoor 
ontoelaatbare kwel door of onder de dijk langs wordt voorkomen. 

Leidingkruising Plaats waar de dijk haaks wordt gekruist door een nutsvoorziening 
of een leiding anderszins. 

m.e.r.-procedure Procedure van milieueffectrapportage; bestaat uit het maken van 
het milieueffectrapport, beoordelen en gebruiken van het milieuef-
fectrapport in de besluitvorming. 

Maaiveld Het maaiveld is het grensvlak tussen de ondergrond en de lucht. 
Dit grensniveau varieert door heel Nederland in hoogte en kan bo-
ven of onder NAP liggen. De afstand tot het maaiveld wordt ge-
bruikt om de (relatieve) diepte van aangeboorde lagen aan te ge-
ven. 

Macrostabiliteit Macrostabiliteit heeft betrekking op afschuiving langs diepe bodem-
lagen. Veelal wordt van macrostabiliteit gesproken als op circa 5,0 
m –mv slappe venige bodemlagen voorkomen. 

MER Milieueffectrapport; rapport waarin de belangrijkste milieugevolgen 
van mogelijke oplossingen zijn geïnventariseerd. 

MHW Maatgevend Hoog Water. Het waterpeil waarop het ontwerp van 
een veilige dijk gebaseerd moet zijn. De MHW is gerelateerd aan 
de veiligheidsnorm. 

Microstabiliteit Microstabiliteit heeft betrekking op het afschuiven van relatief dun-
ne grondlichamen. In de meeste gevallen wordt van microstabiliteit 
gesproken bij glijcirkels op 1 à 2 m –mv. Ook kleine afschuivingen 
op korte steile taludgedeeltes vallen onder het begrip micro stabili-
teit. 

Mitigerende maatregel Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit 
voor het milieu ter plekke te verzachten of te beperken. 

MMA Meest milieuvriendelijke alternatief: het alternatief waarin optimaal 
rekening gehouden is met het milieu; het MMA vormt een verplicht 
onderdeel van het milieueffectrapport. 
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Opbarsten De vorming van scheuren in de deklaag achter een waterkering 
onder invloed van hoge waterspanning onder de deklaag tijdens 
MHW. 

Piping  Als gevolg van een waterstandsverschil stroomt er water door een 
dijk, waarbij ook gronddeeltjes worden meegenomen. In het begin 
gaat het heel langzaam, maar hoe langer de piping doorgaat, hoe 
sneller de uitspoeling van gronddeeltjes gaat. Op deze manier 
wordt de dijk verzwakt, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot verzak-
king en zelfs doorbraak. 

Primaire waterkering Een waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat 
deze behoort tot een dijkring ofwel vóór een dijkring ligt. 

Regionale kering Een regionale kering is een niet-primaire waterkering die is aange-
wezen op basis van een provinciale verordening en / of is opge-
nomen in de legger / keur van het waterschap: 
Boezemkaden (en polderkaden);  
Keringen langs regionale rivieren, langs kanalen en wateropslag-
bekkens;  
Compartimenteringsdijken, secundaire dijken, slaperdijken en 
landscheidingen;  
Voorlandkeringen en zomerkades.  

richtlijnen Projectspecifieke, inhoudelijke eisen waaraan het MER moet vol-
doen; deze hebben onder andere betrekking op de te beschrijven 
alternatieven en (milieu)effecten; ze worden opgesteld door het 
bevoegd gezag. 

Schaardijk Dijk zonder voorland. 
Slagenlandschap Een landschap waarbij de verkaveling met lange en smalle perce-

len loodrecht is aangelegd op de ontginngingsas, een weg of een 
dijk bijvoorbeeld. 

Stabiliteit De veiligheid tegen afschuiven langs een glijvlak van een grondli-
chaam dat wordt belast. 

Talud De helling van de kruin van de dijk naar de teen van de dijk. 
Technische ontwerpnor-
men 

Technische normen die naast de MHW- stand het ontwerp van een 
dijk bepalen: golfoploop, golfoverslag, waakhoogte, stabiliteit van 
het dijklichaam en de mogelijkheid van wel vorming achter de dijk. 

Tracé Een strook grond waarop een nieuwe waterkering aangelegd kan 
worden of de verbetering van de bestaande waterkering kan 
plaatsvinden. 

Tuimelkade Een verhoogd gedeelte van het dijklichaam, waarop geen weg 
aanwezig is. Een tuimelkade bevindt zich over het algemeen aan 
de buitendijkse kant en is groen. De weg of het inspectiepad be-
vindt zich aan de binnendijkse kant van de tuimelkade op het lager 
gelegen deel. 

Uiterwaard(en) Laag gelegen gedeelte van de rivierbedding tussen zomerbed en 
winterdijk. 

Veiligheidsnorm Maximaal toelaatbare kans op een ernstige schade. 
VKA Voorkeursalternatief, het alternatief dat door de initiatiefnemer ge-

kozen is om uit te werken. 
Voorland Zie buitendijks. 
Waai Waaien zijn overblijfselen van dijkdoorbraken, waarbij ter plaatse 

een kolk is gevormd. De goed herkenbare waaien liggen vaak bin-
nendijks. Worden in andere delen van het land ook wel ‘wielen’ ge-
noemd. 
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Waakhoogte Verschil tussen de kruinhoogte van een dijk en de maatgevende 
hoogwaterstand (MHW). De functies van de waakhoogte zijn onder 
andere het voorkomen van ernstige golfoverslag, het compenseren 
van onzekerheden in de berekening van de MHW en het begaan-
baar houden van de dijk. Voor de waakhoogte wordt een minimale 
waarde van 0,5 meter aangehouden. 

Welvorming Geconcentreerde uitstroming van kwelwater door een gat of langs 
een paal in het binnendijkse gebied; zandmeevoerende kwel of pi-
ping. 
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BIJLAGE II Transponeringstabel richtlijnen MER  
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TRANSPONATIETABEL RICHTLIJNEN 
 
richtlijnen Terug te vinden 
Hoofdpunten van het mer  
- omschrijving van de ingrepen waaruit voor-

genomen activiteit bestaat; 
hoofdstuk 4  

- overzichtelijke vergelijking van alternatie-
ven voor de dijkverbetering; 

§ 4.4 - 4.16 

- inzicht in de milieugevolgen voor woon- en 
leefmilieu, ruimtegebruik, bodem en water, 
natuur, landschap en cultuurhistorie; 

hoofdstuk 7 en 8 

- publieksvriendelijke samenvatting. samenvatting vooraan 
Gedetailleerde punten  
Samenvatting MER 1ste fase Deze informatie is verwerkt in hoofdstuk 2. 
Beschrijving nog te nemen besluiten en betrok-
ken instanties, actualisatie beleid en regelge-
ving  

Het planvormend beleidskader is opgenomen 
in § 2.5.1. In bijlage V is het relevante beleid 
opgenomen. De te nemen besluiten zijn opge-
nomen in § 9.2. en 9.3. 

5.2 Voorgenomen activiteit 
Beschrijf per dijktraject voor zover dat nodig is: 

 

- geometrie van de dijk; - Zie hiervoor het projectplan. 
- bodemopbouw van de dijk, inclusief voor- 

en achterland, schematische bodemop-
bouw in lengte- en dwarsprofielen 

- bepaling bodemparameters; 

- Deze informatie is deels in § 6.1. terug te 
vinden. De gedetailleerde informatie is te-
rug te vinden in het projectplan zelf. 

- Indeling van het dijktracé in deeltrajecten 
met weergave geometrie, bodemopbouw/ -
schematisaties en bodemparameters; 

- Deze gedetailleerde informatie is terug te 
vinden in het projectplan zelf. 

- onderbouwing veiligheidsfactoren voor de 
uit te voeren berekeningen; 

- Deze gedetailleerde informatie is terug te 
vinden in het projectplan zelf. 

- oplossingen om aanwezige landschaps-, 
natuur- en cultuurhistorische waarden op 
en rond de dijk te ontzien; 

- hoofdstuk 8 

- mogelijkheden voor bijzondere constructies 
op plaatsen met (fysieke) knelpunten. 

- In hoofdstuk 4 is aangegeven waarom een 
constructie wel of niet is opgenomen in een 
alternatief. 

5.2. Onderbouwing van de aansluiting van de 
primaire waterkeringen op de hoge gronden 
(veiligheidsprobleem lage delen Amersfoort, 
eventuele verbeteringsmaatregelen). 

Deze gedetailleerde informatie is terug te vin-
den in het projectplan zelf en deels in § 4.14. 

5.2. Analyse van de invloed van de normering 
van regionale waterkeringen op de maatge-
vende waterstanden (in hoeverre eventuele 
versterkingen van de regionale waterkeringen 
leiden tot een groter veiligheidsprobleem in de 
stad Amersfoort, invloed van eventuele verho-
ging van de normering van de regionale water-
keringen). 
 
 
 
 
 
 

Deze gedetailleerde informatie is terug te vin-
den in het projectplan zelf. 



richtlijnen Terug te vinden 
5.3 Alternatieven 
- Motivering keuze dijkverbeteringsalterna-

tieven en van de selectie van het voorkeur-
salternatief.  

- Beschrijving van het meest milieuvriendelij-
ke alternatief is verplicht. Geef mitigerende 
en compenserende maatregelen ter beper-
king van de gevolgen voor aanwezige 
landschaps-, natuur- en cultuurhistorische 
waarden. 

 
- hoofdstuk 4 en 8 
 
 
- hoofdstuk 8 

5.4 Meest milieuvriendelijk alternatief 
- uitgaande van de beste bestaande moge-

lijkheden ter bescherming en/of verbetering 
van het milieu, binnen de competentie van 
de initiatiefnemer, volgt uit effectbeschrij-
vingen.  

- geef motivatie als het voorkeursalternatief 
afwijkt van het meest milieuvriendelijke al-
ternatief. 

 
- hoofdstuk 8 
 
 
 
 
- hoofdstuk 8 

6. Bestaande milieusituatie en milieugevolgen  
Met betrekking tot recreatie, cultuurhistorie, na-
tuur en landschap zijn door de provincie 
Utrecht een aantal wensen aangegeven die bij 
de dijkverbetering meegenomen kunnen wor-
den.  

zie § 3.2. (ontwerpuitgangspunten) 

6.1 Bestaande situatie en autonome ontwikke-
ling 
Beschrijf bestaande toestand van het milieu in 
het studiegebied, inclusief de autonome ont-
wikkeling als referentie voor de te verwachten 
milieueffecten, vooral kwantitatief. 

hoofdstuk 6 

6.2 Bodem en water 
Beschrijf zoveel mogelijk kwantitatief: 
- hoeveelheden toe te passen grond en 

plaats van herkomst; 
- aard, samenstelling en kwaliteit van de toe 

te passen grond; 
- omgang met eventueel aanwezige bodem-

verontreiniging in en rond de dijk; 
- afvoer en de bestemming van overtollige 

en/of niet toe te passen hoeveelheden 
grond met vermelding kwaliteit grond; 

- verandering van het watersysteem 
- de benodigde kwantitatieve gegevens voor 

de watertoets 
- autonome ontwikkeling chemische en eco-

logische toestand van de waterlichamen in 
het beïnvloedingsgebied 

- negatieve (of positieve) effecten op de eco-
logische kwaliteit, zoals gedefinieerd in de 
Kaderrichtlijn Water. 

 
 
 

 
 
Zie § 6.1. Gedetailleerde informatie is terug te 
vinden in het projectplan zelf. 
 



richtlijnen Terug te vinden 
6.3 Natuur 
- Beschrijf voorkomen van belangrijke na-

tuurwaarden op alle locaties die direct of 
indirect worden beïnvloed door ingrepen, 
met aandacht voor alle bedreigde en wette-
lijk beschermde planten en diersoorten. 

- beschrijf gevolgen voor beschermde na-
tuurgebieden. Indien effecten, beschrijf: 
⋅ de grondslag voor de bescherming; 
⋅ de begrenzingen op kaart, inclusief een 

duidelijk beeld van de ligging van het 
plangebied; 

⋅ de instandhoudingsdoelstellingen van 
de soorten en habitattypen waarvoor 
het gebied is aangewezen; 

⋅ wat het relatieve belang van het gebied 
is voor de soorten en habitattypen; 

⋅ of voor soorten en habitattypen sprake 
is van een behoud of herstelopgaven. 

- eventueel benodigde passende beoorde-
ling (moet herkenbaar worden opgeno-
men), eventueel ingaan op ontheffing van 
de minister van LNV (op grond van artikel 
75 van de Flora en faunawet), motiveer op 
grond waarvan verondersteld wordt dat 
ontheffing verleend wordt en voor welke 
soorten (desgewenst informatie opnemen 
die benodigd is voor deze ontheffing).  

- voorkomen beschermde planten of dier-
soorten in of nabij het plangebied, beschrijf 
of sprake kan zijn van verstoring van be-
schermde soorten. 

 
Zie § 6.2. Gedetailleerde informatie is terug te 
vinden in de achtergrondrapportage ecologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het concept rapport passende beoordeling is 
als bijlage opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zie § 6.2. Gedetailleerde informatie is terug te 
vinden in de achtergrondrapportage ecologie. 
 
 

6.4 Landschap en cultuurhistorie 
- verstoring van aardkundige waarden; 
- potentiële verstoring en aantasting van ar-

cheologische relicten, historisch geografi-
sche elementen en historisch bouwkundige 
objecten. Aandachtspunten bij de te verbe-
teren dijkvakken zijn: 
⋅ de beïnvloeding van waardevolle ele-

menten die direct aan de dijk grenzen, 
zoals waaien; 

⋅ de historisch (en ecologisch) waarde-
volle steenbekleding van de zeedijk 
langs het Eemmeer; 

⋅ eventueel aanwezige ‘kleine’ objecten 
op de dijk (historische dijkpaaltjes, ob-
jecten Grebbelinie e.d.); 

⋅ bij wijziging van de Grebbedijk zo mo-
gelijk aansluiting zoeken bij de ont-
werphandreiking van de provincie 
Utrecht voor de Grebbelinie ( Inspira-
tieboek Grebbelinie, november 2007.) 

- wijziging van het landschapsbeeld. 

 
Zie § 6.3. en 6.4. Gedetailleerde informatie is 
terug te vinden in bijlage VI (inventarisatie 
landschap en cultuurhistorie) en de achter-
grondrapportage archeologie. 
 



richtlijnen Terug te vinden 
6.5 Woon- en leefmilieu 
Basisgegevens over de aanlegfase 
- hoe het grondverzet en de inrichtingsmaat-

regelen, waaronder ook verwijderen van 
bebouwing en beplanting, worden uitge-
voerd in plaats en tijd. 

 
 
- Zie § 4.16. Gedetailleerde informatie is te-

rug te vinden in het projectplan 
 

- Beschrijf de grondstromen en de logistiek 
zo concreet mogelijk vanuit de beleving 
van de omgeving.  

 
 

- Zie § 4.16. Gedetailleerde informatie is te-
rug te vinden in het projectplan 

 

- Geef kengetallen over de geluidemissie 
van de apparatuur die wordt ingezet, waar 
en gedurende welke perioden en tijden van 
de dag, respectievelijk dagen van de 
week? 

- Zie § 6.6. Gedetailleerde informatie is terug 
te vinden in de notitie ‘Geluid en trillingen’. 

 

- Waar welke tijdelijke depots (dimensies) 
worden ingericht en waarom voor de loca-
ties wordt gekozen? 

- Zie § 4.16. Gedetailleerde informatie is te-
rug te vinden in het projectplan 

 
Geluid en trillingen 
- indicatie van de te verwachten geluidni-

veaus, zowel in de vorm van langtijdge-
middelde beoordelingsniveaus (of equiva-
lente geluidniveaus) en maximale geluidni-
veaus (ook wel piekgeluidniveaus ge-
noemd), ten gevolge van het materieel dat 
ingezet wordt voor het grondverzet in het 
plangebied en ten gevolge van aan- en af-
voer.  

- De geluidniveaus dienen gegeven te wor-
den ter plaatse van woningen en mogelijke 
andere geluidgevoelige bestemmingen. 

- Geef tevens aan wat het oppervlak geluid-
belast natuurgebied is.  

- De geluidniveaus dienen aangegeven te 
worden op (de grens van) het stiltegebied 
Eemland. Geef eventueel mitigerende 
maatregelen aan (stiller materieel, ver-
plaatsen werkdepots). 

- Indien materieel en vrachtverkeer op rela-
tief korte afstand van woningen in bedrijf is 
of er langs rijdt, kunnen trillingen op wonin-
gen ontstaan. Met name de kwaliteit van 
(werk)wegen bepaalt in belangrijke mate 
de trillingemissie.Geef aan of er sprake kan 
zijn van schade en/of hinder door voelbare 
trillingen en op welke wijze het ontstaan er-
van kan worden gemitigeerd. 

 
 
 
 
 
 

 
Zie § 6.6. Gedetailleerde informatie is terug te 
vinden in de notitie ‘Geluid en trillingen’. 
 



richtlijnen Terug te vinden 
Lucht 
Toets voornemen aan de eisen van de Wet 
Luchtkwaliteit. 

 
§ 5.1. 
 

6.6 Ruimtegebruik, landbouw en recreatie 
Geef aan: 
- hoeveel en welke opstallen (woningen, be-

drijfsgebouwen) zullen worden gesloopt; 

Zie de betreffende paragrafen (wonen, werken 
en recreëren) in hoofdstuk 7. 

- of de landbouw achter de dijk negatieve (of 
positieve) effecten kan ondervinden door-
het voornemen, vooral door beïnvloeding 
van de kwel (grondwaterpeil en -kwaliteit) 
en als gevolg van het nieuwe afwatering-
systeem; 

Zie de betreffende paragrafen (water) in 
hoofdstuk 7. 

- of en hoe de recreatieve gebruiksmogelijk-
heden van het gebied wijzigen. 

Zie de betreffende paragrafen (wonen, werken 
en recreëren) in hoofdstuk 7. 
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BIJLAGE III Toetsing van de dijken 
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TOETSING VAN DE DIJKEN 
 
hydraulische randvoorwaarden 
Bij een toetsing worden dus Hydraulische Randvoorwaarden (HR) gebruikt die voor enkele maat-
gevende locaties langs de waterkeringen zijn vastgelegd door het toenmalige ministerie van Ver-
keer en Waterstaat (nu Infrastructuur en Milieu). Voor de eerste landelijke toetsronde, die in 2001 
is gerapporteerd, zijn de HR 1996 opgesteld. Voor de tweede landelijke toetsronde, gerappor-
teerd in 2006, zijn de HR 2001 opgesteld. 
 
procedure toetsing waterkeringen 
Vanaf 2002 vallen de waterkeringen langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem onder de norm 
van de Wet op de Waterkering/Waterwet. De planstudie voor de verbetering van de waterkering 
langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem is in 2006 opgestart op basis van de resultaten uit de 
tweede toetsronde die in 2006 gerapporteerd werden (gebaseerd op de HR 2001).  
 
Pas in 2006 zijn voor het eerst gedetailleerde randvoorwaarden voor de Eemvallei vastgesteld (in 
de HR 2006). Deze HR zijn eigenlijk opgesteld voor de 3e toetsronde. Voor het project ‘ Veiligheid 
Zuidelijke Randmeren’ zijn de HR 2006 in 2006 al gebruikt om de waterkering langs de Zuidelijke 
Randmeren en de Eem te toetsen. Deze ‘hertoetsing’ is gebruikt om de precieze omvang van het 
veiligheidsprobleem vast te stellen (zie ook afbeelding III.1.). 
 
afbeelding III.1. procedure toetsen aan veiligheid  
 

 
 
Voor de Putterzeedijk is een andere toetsmethode gebruikt dan voor de andere dijken die wel di-
rect buitenwater keren. Voor de derde landelijke toetsing zijn de Hydraulische Randvoorwaarden 
voor primaire keringen categorie C vastgesteld (HRC 2006). Dezelfde randvoorwaarden zijn bij 
de hertoetsing voor de Putterzeedijk gebruikt in 2006. 
 
De resultaten van de derde toetsronde worden in 2011 gerapporteerd. Deze toets is ook geba-
seerd op de HR 2006 en HRC 2006. De dijken in het projectgebied zijn niet opnieuw getoetst, 
omdat de planstudie voor de dijkverbetering al was opgestart. De dijkvakken langs de Zuidelijke 
Randmeren en de Eem die eerder voldeden en derhalve buiten het eerder vastgestelde project-
gebied vallen zijn wel in de derde ronde getoetst. 



De waterkeringen langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem zijn dus getoetst volgens de nieuw-
ste en betrouwbaarste uitgangspunten. 
 
resultaat toetsingen en berekeningen vanaf 2006 
Omdat voor de hertoetsing in 2006 de voor de Eemvallei gedetailleerdere HR 2006 zijn gebruikt, 
zijn de op basis van deze toetsing gesignaleerde tekortkomingen aan de bestaande dijk anders 
dan die bij de landelijke toetsingen in 2001 en 2006. Bij de hertoetsing in 2006 is een ‘worst case 
scenario’ gehanteerd, dat wil zeggen dat geen rekening is gehouden met de invloed van regiona-
le keringen (kades) op de primaire keringen. Het aantal tekortkomingen ten opzichte van de lan-
delijke toetsingen in 2001 en 2006 is afgenomen.  
 
De toetsresultaten van dijkring 45, op basis van de HR 2006, zijn opgenomen in bijlage V van het 
bijlagenrapport MER fase 1, d.d. 24 mei 2007.  
 
Voor enkele dijkvakken is pas na de hertoetsing gebleken dat ze niet (meer) voldoen aan de 
normen. Dit is omdat na de tijd nog aanvullende geotechnische metingen hebben plaatsgevon-
den. Het betreft delen van de Oostdijk en de Westdijk (Kortenlanden en aan weerszijden van 
Bunschoten).  
 
Naar aanleiding van de hertoetsing in 2006 is circa 24 kilometer van waterkering langs de Zuide-
lijke Randmeren en de Eem afgekeurd omdat deze niet voldoen aan de veiligheidsnorm van 
1/1.250 per jaar. De betreffende dijkvakken voldoen vooral niet op stabiliteit en opbarsten (pi-
ping). Ook de hoogte van de dijken is op een aantal plaatsen ontoereikend. Voor de afgekeurde 
dijkdelen moeten verbetermaatregelen worden getroffen om de dijk weer te laten voldoen.  
 
aansluiting hoge gronden 
In de 2e toetsronde is als definitie voor hoge gronden aangehouden dat een gebied hoger dient te 
liggen dan NAP + 1m. Op grond van deze definitie zijn delen van de Amersfoortse wijken Isselt, 
Jericho en Jeruzalem, direct grenzend aan de Eem, dan ook als hoge grond beschouwd. Na 
vaststelling van de HR 2006 voor de Eem rees de vraag of in deze wijken een inundatie probleem 
zou ontstaan. Het maatgevend hoogwaterniveau is ongeveer gelijk aan de maaiveldhoogte van 
de twee wijken.  
 
In de studie ‘Hoge gronden Amersfoort’ [Witteveen+Bos & Grontmij, 2009a] is verkend wat het 
veiligheidsprobleem is, met andere woorden welke delen van Amersfoort mogelijk te laag zijn. In 
de studie zijn de wijken in Amersfoort getoetst die niet achter een primaire waterkering liggen. 
Vervolgens is gezocht naar mogelijke oplossingen om een 1:1.250 overschrijdingskans te be-
werkstelligen. Uit de studie kwam naar voren dat er inderdaad een veiligheidsprobleem optreedt 
in de wijken Isselt en De Koppel in Amersfoort. Op een aantal plekken in deze wijk treedt bij 
maatgevende omstandigheden het buitenwater vanuit de Eem de wijken binnen. 
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2. BEZWIJKMECHANISMEN EN OPLOSSINGEN

In het plangebied (dijkring 45) spelen de volgende 4 problemen (zie onderstaande afbeelding):
- onvoldoende buitenwaartse stabiliteit (faalmechanisme: macro-stabiliteit buitenwaards);
- onvoldoende binnenwaartse stabiliteit (macro-stabiliteit binnenwaards);
- onvoldoende kruinhoogte (overloop en overslag);
- zandmeevoerende wellen (piping).

afbeelding 2.1. Bezwijkmechanismen VZR 2

verbeteren buitenwaartse stabiliteit dijklichaam
De buitenwaartse stabiliteit van het talud kan worden verbeterd door het talud te verflauwen. Er kan ook
voor een buitendijkse aanberming of bestorting (maaiveldverhoging) worden gekozen, bijvoorbeeld als
ecologische waarden aanwezig zijn op de dijk. Als er beperkte ruimte beschikbaar is aan de buitenteen
van de dijk (bijv. door diep water), kan een damwandconstructie worden ingebracht in de (buiten)kruin
van de dijk.

verbeteren binnenwaartse stabiliteit dijklichaam
De binnenwaartse stabiliteit kan worden verbeterd door bijvoorbeeld het talud te verflauwen of door een
binnendijkse aanberming bij de teen van de dijk aan te brengen. Als er beperkte ruimte beschikbaar is
aan de binnenteen van de dijk, kan een damwandconstructie worden ingebracht in de (binnen)kruin van
de dijk.



Witteveen+Bos
LEU36-3 notitie alternatievenbeperking dijkversterking concept 02 d.d. 25 februari 2009

3

verbeteren waterkerende hoogte
Bij te grote wateroverslag dient de kruin te worden verhoogd. In sommige gevallen is het voldoende de
kruin op te hogen; in andere situaties dient eveneens het buiten- of binnentalud te worden aangevuld.
In geval van onvoldoende ruimte (bijvoorbeeld door bebouwing direct langs de dijk) kan de kruin wor-
den verhoogd met een muurtje of -bij grotere verhogingen- met een damwandconstructie.

voorkomen zandmeevoerende wellen (piping)
Zandmeevoerende wellen (piping) verzwakken de dijk. Zij stromen onder de dijk door, waarbij de bo-
demdeeltjes meenemen. Dit kan worden voorkomen door het aanbrengen van een aanberming aan de
binnenteen van de dijk. In geval van onvoldoende ruimte aan de binnenteen van de dijk, kan klei wor-
den ingegraven aan de buitenteen. De breedte is zodanig dat voldoende kwelweglengte aanwezig is
tussen intreepunt buitendijks en uittreepunt achter de dijk. Andere oplossingen zijn het leggen van een
kwelscherm (verticale belemmering) en het verleggen van de sloot binnendijks.

afbeelding 2.2. Verbeteringsvarianten

Omleggen/dempen sloot

innovatieve technieken
Onder een constructie kan, behalve een damwand, ook gedacht worden aan de toepassing van inno-
vatieve dijkversterkingstechnieken die in het kader van het project INSIDE zijn ontwikkeld, zoals dijk-
vernageling en Mixed-in-Place. Deze technieken maken het mogelijk dijken duurzaam te versterken
zonder extra ruimtebeslag. Opgemerkt wordt dat de kosten van deze innovatieve technieken vaak ho-
ger zijn dan die van bestaande ruimtebesparende oplossingen, zoals damwanden.
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3. PRE-SELECTIE

3.1. Aandachtspunten
De benodigde dijkverbetering is op verschillende manieren uit te voeren. Het uitgangspunt van het wa-
terschap Vallei & Eem is om eerst een oplossing met grondversterking te zoeken. Dit betekent bijvoor-
beeld kruin verhogen en talud verflauwen. Pas in tweede instantie wordt het inzetten van een construc-
tieve of innovatieve oplossing (zoals een damwand of diepwand) bekeken. Dit kan ook in combinatie
met grondversterking. Grond heeft de voorkeur boven de andere versterkingsmethoden door de relatief
eenvoudige aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid van het dijklichaam. Een met grond versterkte dijk is
hiermee duurzamer dan een dijk versterkt met constructieve methoden.

Bij de selectie van alternatieven spelen de verschillende ontwerpuitgangspunten een rol (rapport ont-
werpuitgangspunten concept 02 d.d. 25 februari 2009). Hieronder zijn de (voor de pre-selectie) belang-
rijkste aandachtspunten opgenoemd:
- natuurgebieden;
- korstmossen;
- landschappelijke continuïteit en herkenbaarheid dijk;
- bebouwing;
- verkeerstructuur;
- beheersbaarheid (dijkonderhoud).

3.2. Trajecten

3.2.1. Traject 1

dp 30-32: stabiliteit buitentalud
Hier zijn oorspronkelijk 3 alternatieven bedacht, namelijk buitendijkse taludverflauwing, het plaatsen
van een constructie (damwand of inside-oplossing) en het verleggen van de kruin naar binnen (verbre-
den van de dijk). De laatste optie vervalt echter, want deze is onvoldoende probleemoplossend en niet
uitbreidbaar (de buitendijkse stabiliteit is dan nog steeds niet is gegarandeerd). De aanwezigheid van
een Natura 2000-gebied aan de buitenzijde is niet onderscheidend voor de binnen- en buitendijkse al-
ternatieven, aangezien aan de binnenzijde ook een Natura 2000-gebied aanwezig is. Verder speelt, bij
het verflauwen van het talud, de aanwezigheid van de basalt bekleding. Deze heeft zowel een cultuur-
historische als ecologische waarde. Het terugplaatsen van de stenen is echter mogelijk en daar wordt
bij dit project ook vanuit gegaan. Het tijdelijk opslaan van de stenen heeft naar verwachting geen groot
effect op de korstmossen, als de opslag maar zorgvuldig gebeurt.

Geselecteerde alternatieven:
- taludverflauwing buitentalud;
- constructie plaatsen in buitenkruin.

dijkpaal 30-32, buitendijkse stabiliteit
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
taludverflauwing ja ja basaltstenen teruggelegd
constructie ja (buiten) ja
kruin verleggen ja nee buitendijkse stabiliteit niet gegarandeerd

dp 36-44: stabiliteit buitentalud
In dit gedeelte zijn 4 alternatieven bedacht, namelijk een binnendijkse taludverflauwing, het vervangen
van de zandkern in de dijk door een kleikern en buitendijks aanbermen. Ook dit traject is ingesloten
door Natura 2000-gebieden, waardoor er niet een duidelijke voorkeur voor de binnenzijde of buitenzijde
is vanuit ecologisch oogpunt. Het verleggen van de kruin aan de binnenkant is niet mogelijk vanwege
de aanwezige weg.
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Het vervangen van de zandkern door klei is een ingrijpende operatie, waarbij de hele dijk weggegraven
wordt. Voor dit alternatief worden zeer veel negatieve effecten en hoge kosten verwacht, in vergelijking
met andere alternatieven.
Daarom is gekozen voor de twee buitendijkse alternatieven en komt het vervangen van de zandkern te
vervallen als optie. Het verleggen van de kruin binnendijks betekent dat de kruin wordt verbreed, met
aan de binnendijkse kant het extra deel. Het talud wordt dan dus ook verplaatst, met de goede hel-
lingshoek.

Geselecteerde alternatieven:
- taludverflauwing buitentalud;
- buitendijkse aanberming.

dijkpaal 36-44, buitendijkse stabiliteit
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
taludverflauwing ja ja rietoevers
aanberming ja ja
zandkern vervangen door klei ja ja ja nee heel veel effect (weggraven van de hele dijk,

incl. bekleding)
kruin verleggen ja nee geen ruimte vanwege weg bij de teen van de

dijk

dp 55-62: stabiliteit buitentalud (blad 1-4)
Voor dit gedeelte zijn 2 alternatieven bedacht, namelijk het verflauwen van het talud aan de buitendijk-
se kant en als tweede het omleggen/dempen van de sloot aan de buitenkant. Dit laatste is in combina-
tie met een buitendijkse taludverflauwing, mocht de veiligheid niet voldoende gewaarborgd zijn. De
sloot heeft geen watervoerende functie, is onderdeel van het recreatiegebied als onderscheid tussen
het veld en de parkeerplaatsen. Hier is geen Natura 2000-gebied aan de buitenzijde.

Geselecteerde alternatieven:
- taludverflauwing buitentalud;
- omleggen/dempen sloot (eventueel in combinatie met taludverflauwing).

dijkpaal 55-62, buitendijkse stabiliteit
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
taludverflauwing ja ja steenbekleding
omleggen/dempen sloot
(eventueel in combinatie met taludver-
flauwing)

ja ja sloot eigendom recreatieschap

dp 77-80: stabiliteit buitentalud (blad 1-5)
In dit gedeelte ligt dieper water aan de buitendijkse kant. Beschermd gebied ligt aan beide kanten. Er
zijn in eerste instantie 5 alternatieven benoemd:
- verleggen van de kruin naar binnen;
- damwand plaatsen in de buitenkruin;
- taludverflauwing van het buitentalud;
- buitendijks bestorting aanbrengen;
- buitendijks aanbermen.
Vanwege het diepe water aan de buitendijkse kant, vallen de taludverflauwing en de aanberming al af.
Ook het verleggen van de kruin aan de binnendijkse kant valt af, omdat dit niet voldoende probleem-
oplossend is. Overigens is de basaltbekleding hier blijvend nodig, om de hoge golfslag op te vangen.

Geselecteerde alternatieven:
- damwand plaatsen in de buitenkruin;
- buitendijks bestorting aanbrengen.
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dijkpaal 77-80, buitendijkse stabiliteit
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
kruin verleggen ja nee buitendijkse stabiliteit niet gegarandeerd
constructie ja (buiten) ja alleen als andere opties uitgesloten
taludverflauwing ja nee moeilijk aan te leggen in diep water, moeilijk beheer-

baar
bestorting ja ja eventueel hergebruik stenen
aanberming ja nee goed voor vissers; niet erosiebestendig, werkt niet bij

diep water

dp 89-99: stabiliteit buitentalud (1-6)
3 buitendijkse alternatieven zijn mogelijk, namelijk taludverflauwing, buitendijks bestorting en buiten-
dijks aanbermen. Dit laatste is mogelijk omdat er grotendeels riet aanwezig is op de vooroever. Voor-
gesteld wordt om de twee laatste alternatieven te combineren. Op sommige delen is meer berm nodig,
op andere delen is bestorting beter. Het is mogelijk om bij de bestorting klei toe te voegen, zodat de
rietkraag behouden kan blijven. NB, tussen dp 99-100 geeft piping problemen, maar de oplossingen
hiervoor zijn in het volgende gedeelte behandeld.

Geselecteerde altenatieven:
- taludverflauwing van het buitentalud;
- buitendijks bestorting en aanberming aanbrengen.

dijkpaal 89-99, buitendijkse stabiliteit
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
taludverflauwing ja ja stenen tijdelijk weg, maar geringere aantasting Natura

2000-gebied
bestor-
ting/aanberming

ja ja combi met aanberming, extra klei toevoegen voor natuur-
ontwikkeling (rietkraag)

constructie ja ja alleen als andere mogelijkheden uitgesloten

dp 100(99)-116: grotendeels piping, deels stabiliteit, deels beide (blad 1-7)
Verschillende oplossingen waren oorspronkelijk voorgesteld, zoals omleggen/dempen van de sloot (al
dan niet met grindkist), binnendijks of buitendijks aanbermen en taludverflauwing van het buitentalud.
Het alternatief dat voor het oplossing van de pipingproblemen (dp 100 (99)-114) mogelijk is, is het bin-
nendijks aanbermen en het omleggen van de sloot. Naast de voormalige vuilstort (dp 104-108) moet in
de sloot een grindkoffer aangelegd worden bij het dempen van de sloot (vanwege het percolaatwater).
Aangezien de grindkoffer onderhoudsgevoeliger is, is gekeken naar een extra alternatief. Het is ook
mogelijk om naast de stort een kwelscherm aan te leggen. De taludverflauwing werkt als oplossing voor
de stabiliteit van het buitentalud, het probleem dat optreed tussen dp 111-116. Als alternatief geldt het
aanleggen van een berm. Als er piping en buitendijkse stabiliteitproblemen tezamen optreden, is het
mogelijk de buitendijkse berm in klei te maken, waardoor de binnendijkse berm minder breed hoeft te
zijn. NB, op dit traject wordt het fietspad vermoedelijk verbreed, als actiepunt van de gemeente. De
verwijdering van de effluentleiding wordt door het waterschap uitgevoerd, maar door de gemeente be-
taald.

Geselecteerde alternatieven:
- sloot verleggen/aanleggen grindkist (naast stort);
- kwelscherm naast stort;
- taludverflauwing van het buitentalud;
- buitendijks aanbermen;
- buitendijks aanbermen met klei, waardoor minder binnendijkse berm nodig.



Witteveen+Bos
LEU36-3 notitie alternatievenbeperking dijkversterking concept 02 d.d. 25 februari 2009

7

dijkpaal 100(99)-116, grotendeels piping, deels stabiliteit, deels beide
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
aanberming ja ja eventueel in combinatie met verleggen sloot
verleggen sloot ja ja niet naast stort
aanleggen grindkist ja ja naast stort
taludverflauwing ja ja geen oplossing voor pipingprobleem
aanberming ja ja
aanberming ja ja ja buitenberm in klei, waardoor minder binnendijkse

berm nodig (bij piping+stabiliteit)

3.2.2. Traject 2

dp 116-121: kruinhoogte tekort (blad 2)
Voor het gedeelte tussen dp 116-118,5 (de Oostmaat) is er één alternatief gekozen, namelijk het opho-
gen en naar buiten brengen van de dijk (opmerking: in het geval de geplande ontwikkelingen in op-
dracht van de gemeente Bunschoten eerder zullen gerealiseerd worden, dan zal hun ontwerp in het
VKA worden opgenomen). Voor het overige deel waren 6 opties bedacht. Het maken van een nieuwe
kering en een keermiddel in de haven is afgewezen vanwege het kostenplaatje. Bovendien wordt hier-
mee het probleem van het hoge water naar de andere kant van de haven verplaatst. Daar zal dan een
aanpassing moeten plaatsvinden. Het herstel van de keermuur achter de huizen op de Kerkemaat is
afgewezen, omdat sommige huizen zijn afgebroken, omdat huizen nieuw ontwikkeld worden, er is een
ondergrondse garage aanwezig onder een appartementencomplex die hierdoor dan ontoegankelijk zou
worden. Ook is de keermuur slecht toegankelijk voor onderhoud en beheer. Het bouwen van construc-
ties (zandzakken, schotten) voorafgaande aan de storm is afgewezen, omdat niet lang genoeg van te-
voren bekend is wanneer de storm zal ontstaan. Bovendien is deze oplossing slecht beheerbaar.

De alternatieven die wel gekozen zijn:
- een verzonken kering die automatisch omhoog komt;
- een muur op de kade;
- een verhoogde boulevard.

dijkpaal 116-121, kruinhoogte tekort
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
nieuw keringmiddel ja nee
herstellen keermuur ja nee
constructies ja nee
verzonken kering ja ja
muur op kade ja ja
verhoogde boulevard ja ja

3.2.3. Traject 3

dp 123-127: deels kruinhoogte tekort en deels stabiliteit buitenkering (blad 3-1)
In de oude haven en in het bebouwde gebied is geen talud aanwezig. Hier zal met constructies gewerkt
moeten worden.

Er zijn twee alternatieven:
- weg ophogen (nadeel huizen);
- een keermuurtje - ongeveer ter hoogte van stoeprand - (waarschijnlijk alleen nodig bij de haven

omdat het verder op al oploopt (bijvoorbeeld damwand van de haven verhogen).
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Vanaf dp 125 geldt een stabiliteitsprobleem. Hier liggen parkeerplaatsen van het station. Daarom is ta-
ludverflauwing alleen een optie als er een groenstrook aanwezig is. Het alternatief is om een aanber-
ming aan te leggen, maar deze langer door te zetten, zodat de auto’s de aanberming ook op kunnen
rijden.

dijkpaal 123-127, deels kruinhoogte tekort, deels stabiliteit buitenkering
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
weg ophogen ja ja bij hoogteprobleem
keermuurtje ja ja bij hoogteprobleem
taludverflauwing ja ja bij stabiliteitsprobleem, alleen bij groenstrook
aanberming ja bij stabiliteitsprobleem, bij parkeerplaatsen

dp 131-148 Stabiliteit buitentalud, deels kruinhoogte tekort (blad 3-1/3-2)
Om het stabiliteitsprobleem op te lossen, kan in het hele gebied een taludverflauwing of een aanber-
ming aan de buitendijkse kant worden gelegd. In het laatste geval kan er mogelijk ook een gescheiden
fiets- en wandelpad worden aangelegd. Op het gedeelte waar de kruinhoogte te laag is (dp 147-147),
zal de dijk ook opgehoogd moeten worden (naar de buitenzijde). Een damwand is voor dit gebied geen
optie, omdat alternatieven met grond mogelijk zijn (het aanwezige natuurgebied sluit dit niet uit).

Geselecteerde alternatieven:
- taludverflauwing;
- buitendijks aanbermen;
- kruinverhoging.

dijkpaal 131-148, Stabiliteit buitentalud, deels kruinhoogte tekort
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
taludverflauwing ja ja
aanbermen ja ja
kruinverhoging ja ja

3.2.4.  Traject 4

dp 148-162: Stabiliteit buitentalud, deels kruinhoogte tekort
Op dit gedeelte is er maar een alternatief, namelijk het verflauwen van het buitentalud. Op het gedeelte
waar de kruinhoogte te laag is, zal de dijk ook opgehoogd moeten worden (naar de buitenzijde).

Geselecteerde alternatieven:
- taludverflauwing;
- kruinverhoging.

dijkpaal 148-162, Stabiliteit buitentalud, deels kruinhoogte tekort
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
taludverflauwing ja ja
kruinverhoging ja ja

dp 162-179: Stabiliteit buitentalud, deels kruinhoogte tekort
Het eerste alternatief is het verflauwen van het buitentalud. Op het gedeelte waar de kruinhoogte te
laag is, zal de dijk ook opgehoogd moeten worden (naar de buitenzijde). Een ander alternatief is ter
plaatse van de bebouwing de dijk enkele meters te verleggen (naar buiten toe). Hoe dat precies moet
gebeuren, moet nog worden uitgezocht. Hoewel vanuit de beheersbaarheid een minder kronkelige dijk
gewenst is, moet juist de zeer hoge landschappelijke waarde van de dijk (onder andere vanwege de
kronkeligheid) niet vergeten worden.
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Geselecteerde alternatieven:
- taludverflauwing;
- kruinverhoging;
- dijkverplaatsing.

dijkpaal 162-179, Stabiliteit buitentalud, deels kruinhoogte tekort
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
taludverflauwing ja ja
kruinverhoging ja ja
dijkverplaatsing ja ja

3.2.5. Traject 5
Basis is buitenwaartse stabiliteit met verflauwen en omleggen sloot. Het stuk ten zuiden van de Bis-
schopsweg heeft hoogteprobleem (214-219). Alternatieven zijn:
- taludverflauwing;
- binnendijks verbeteren (kruinverhoging naar binnen toe);
- damwand.

dp 179-219: Stabiliteit buitentalud, grotendeels kruinhoogte tekort, deels piping (blad 5.1, 5.2,
5.3)
Verschillende alternatieven waren voorgesteld. Deze zijn allemaal mogelijk als oplossing voor de ver-
schillende bezwijkmechanismen. Op de plaatsen waar de Eem niet direct langs de dijk ligt (ca. dp 179-
194, 204-212), heeft een buitendijkse oplossing de voorkeur, omdat hier vaak mogelijkheden zijn met
natuurontwikkeling. De alternatieven zijn dan het verhogen van de kruin en het verbeteren van het bui-
tentalud bij een hoogteprobleem. Bij het buitendijkse stabiliteitprobleem wordt de buitentalud verflauwd
en de sloot verlegd. Werkzaamheden aan de sloot moeten wel in samenspraak met de mogelijke na-
tuurontwikkeling gaan. Bij het verhogen van de dijk geldt als aandachtspunt dat er een weg op de dijk
ligt. Als dat een probleem is wordt een constructie in de buitenkruin aangelegd, Op sommige delen ligt
de Eem direct langs de dijk, waardoor het moeilijker is om buitendijks te verflauwen. Er wordt bij het
hoogteprobleem dan binnendijks de kruin verhoogd. Als extra alternatief wordt de aanleg van een con-
structie bekeken aan de buitenzijde (plus verhoging). De aanleg van een constructie wordt ook be-
schouwd als alternatief voor het buitendijkse stabiliteitsprobleem. Bij dp 194-196 is er zowel een stabi-
liteits- als pipingprobleem. In dat geval wordt voorgesteld een damwand en kwelscherm in één con-
structie aan te leggen. Op het gedeelte 204-206 bestaat de kans op de aanwezigheid van grindkoffers.
Hier is de mogelijkheid om een binnendijkse aanberming aan te leggen.

dijkpaal 131-148, Stabiliteit buitentalud, deels kruinhoogte tekort
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
taludverflauwing en sloot verleggen ja ja standaard
kruinverhoging en verbeteren talud ja ja standaard
aanleggen constructie ja als weg probleem
kruinverhogen en aanleggen constructie ja ja bij schaardijk en hoogtetekort
damwand/kwelscherm constructie ja ja bij schaardijk en piping: dp 194-

196
aanberming ja ja dp 204-206

3.2.6. Traject 6

dp 223-237: stabiliteit buitentalud, deels ook piping (blad 6.1)
3 alternatieven waren oorspronkelijk voorgesteld. Hiervan is één geldig voor het hele traject, namelijk
het verflauwen van het buitentalud. Ter hoogte van het pipingprobleem kan buitendijks of binnendijks
de sloot worden verlegd en een kleiberm aangebracht.
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dijkpaal 223-237, stabiliteit buitentalud, deels ook piping
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
taludverflauwing ja ja
kleiberm en sloot verleggen ja ja bij piping
kleiberm en sloot verleggen ja ja bij piping

dp 244-255: Grotendeels stabiliteit binnentalud en piping, grotendeels kruinhoogte tekort (blad
6.2)
Hier zijn oorspronkelijk 3 alternatieven voorgesteld. Een hiervan is het aanleggen van een nieuwe dijk
langs de Krachtwijkerweg. Dit alternatief is niet geselecteerd, omdat het hoogwaterprobleem voor
Amersfoort niet oplost. In de polder is de bij de dijkomlegging voorgestelde natuurontwikkeling niet
haalbaar, omdat er geen kleiwinning kan plaatsvinden. De polder is bovendien nog in landbouwkundig
gebruik. Over blijven dan het verhogen van de kruin op de kruin zelf (evenveel naar binnen- of buiten-
dijkse kant). De piping- en stabiliteitproblemen zijn op te lossen door het binnendijkse talud te verflau-
wen en de sloot om te leggen. Waar de problemen allemaal voorkomen, vindt verhoging van de kruin
en binnendijkse taludverflauwing tezamen plaats.

Dijkpaal 244-255, grotendeels stabiliteit binnentalud en piping, grotendeels kruinhoogte tekort
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
Dijkverlegging nee
Aanberming en sloot verleggen ja ja dp 244-247
Verhogen kruin ja ja ja dp 247-255: eventueel combinatie met

binnendijkse taludverflauwing, eventu-
eel binnendijkse berm bij piping

dp 256-271: Grotendeels piping, deels stabiliteit binnentalud, deels kruinhoogte tekort
Hier zijn 3 alternatieven voorgesteld. Het buitendijks aanbrengen van klei en het omleggen van de sloot
af is een oplossing voor het pipingprobleem. Voor het stabiliteitsprobleem is een taludverflauwing met
sloot verleggen aan de binnendijkse kant nodig. Waar nodig wordt de kruin opgehoogd.

dijkpaal 256-271: Grotendeels piping, deels stabiliteit binnentalud, deels kruinhoogte tekort
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
klei aanbrengen en sloot verleggen ja ja bij piping
verhogen kruin ja ja bij hoogteprobleem
taludverflauwing en sloot verleggen ja ja bij stabiliteitsprobleem

dp 271-300: Grotendeels stabiliteit binnentalud, deels piping, deels kruinhoog tekort
Op dit traject wordt het Grebbelinieprofiel hersteld (onzeker of dat ook op het werk bij Krachtwijk ge-
beurd). Dat betekent dat er tussenbermen worden aangelegd. Hierop lagen de schutters vroeger. De
tussenbermen liggen aan de Eemkant (de polder was geïnundeerd). Daar aan de binnenkant veel ont-
wikkelingen gaande zijn (verlegging wetering, natuurontwikkeling) is het ook niet een groot probleem
om de dijk naar binnen te verplaatsen. Probleem is wel dat aan de binnenkant bosschages liggen,
waarvoor geen kapplannen zijn. Om dit te voorkomen zou het weer beter zijn om de binnenteen te
handhaven. In principe wordt er echter voor werken aan de binnendijkse kant gekozen. Het aanpassen
van het dijkprofiel gaat ten koste van riet en struweel. Dit wordt op de Coelhorsterwetering gecompen-
seerd (uit de pot Grebbelinie).

Bij het Werk worden twee opties voorgesteld ter voorkoming van het pipingprobleem:
- damwand-kwelscherm constructie;
- buitendijks klei aanbrengen.
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Bij de rest van het traject geldt bij dp 276-289 een stabiliteit- en soms een pipingprobleem en/of hoog-
teprobleem. Dit is grotendeels op te lossen door het talud aan de betreffende kant te verflauwen of een
aanberming (alleen als ook piping plaats kan vinden) te plaatsen. Bij dp 276-280 en 284 is een hoogte-
probleem. Voorgesteld wordt dit met een kruinverhoging en de verflauwing van het binnenwaartse talud
te verbeteren. Als er piping is, dan eventueel hier ook een buitendijkse berm aanleggen. Het laatste kan
ook gewenst zijn om de continuïteit van het dijkprofiel te handhaven. Bij 278-283, waar alle vier pro-
blemen optreden, zal een combinatie van maatregelen nodig zijn. Deze zullen op elkaar afgestemd
worden.

Geselecteerde alternatieven zonder ‘Werk bij Krachtwijk’:
- verflauwen talud;
- buitendijkse aanberming;
- kruinverhoging;
- combinatie maatregelen.

dijkpaal 271-300: grotendeels stabiliteit binnentalud, deels piping, deels kruinhoog tekort
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
constructie ja ja bij het werk
klei aanbrengen ja ja bij het werk
verflauwen talud ja ja
verflauwen talud ja ja
kruinverhoging ja ja
combinatie ja ja ja ja dp 278-283

3.2.7. Traject 7 (blad 7-1/7-2)

dp 302-307: piping, deels stabiliteit buitentalud
Voor dit deel is het Grebbelinieprofiel van toepassing. Als een kleiberm wordt aangelegd kan piping
worden voorkomen. Ook kan met het juiste talud de buitendijkse stabiliteit worden gewaarborgd. Voor
dit deel wordt dus maar 1 alternatief beschouwd. Een aandachtspunt is de dubbele rij essen die langs
de dijk staat.

dijkpaal
naam alternatief buitendijks kruin binnendijks geselecteerd bijzonderheden
grebbelinieprofiel
met maatregelen

ja klei en juiste talud

dp 308-329: kruinhoogte tekort en klein deel stabiliteit buitentalud
Op dit traject moeten de lage plekken opgevuld worden. In Amersfoort wordt de kade opgehoogd. Op
dit traject zijn locatie/projecten die bijzondere aandacht krijgen:
- project Maatweg (dp 304-307);
- de jachthaven (dp 310-315);
- verplaatsing roeivereniging;
- stukje tussen de Eem en de ringweg, bij kanovereniging (dp 314-317,5).

Op het stukje 308-314 is een kruinverhoging nodig aan de binnendijkse kant. Bij de jachthaven komt de
dijk om de jachthaven heen te liggen en moet het traject dus worden opgehoogd. Het hoogteprobleem
bij dp 314-317 kan worden verholpen door een coupure bij de kanovereniging op te hogen. Waar een
buitendijks stabiliteitsprobleem is (dp 316-317,5), kan het buitentalud worden verflauwd, of buitendijks
een dam worden geplaatst. Als dat niet mogelijk is kan de Ringweg als waterkering worden aangewe-
zen voor het gedeelte tussen dp 314-317,5. Vanaf dp 317,5 is een brede groenstrook aanwezig, waar
het hoogteprobleem opgelost kan worden door een verhoogde kade aan te leggen. Bij de Spoorbrug
moeten extra damwanden worden geplaatst voor het stabiliteitsprobleem.
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UITGEBREID BELEIDSKADER 
 
beleidskader bodem en water 
 
beleidsdocument randvoorwaarden/ aandachtspunten voor Veiligheid Zuidelijke Randmeren 
Wet bodembescherming 
Rijk 

Beleid gericht op het saneren van bestaande verontreinigingen, het voorkomen van nieuwe verontreini-
gingen en het terugdringen van verontreinigingen door diffuse bronnen.  

Besluit bodemkwaliteit 
Rijk 

Streeft naar zoveel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie, zodat minder primaire grondstoffen 
nodig zijn. Bevat toetsingskaders gericht op hergebruik van grond en baggerspecie. Bij toepassing van 
grond onder het generieke beleid dient de toe te passen grond zowel getoetst te worden aan de kwaliteit 
van de ontvangende bodem als de bodemfunctiekaart. Indien geen bodemfunctiekaart aanwezig is mag 
alleen vrij toepasbare grond toegepast worden. Voor het grootschalige toepassing van grond zijn nadere 
beleidsregels opgesteld zoals het aanbrengen van een leeflaag. 

Ontgrondingswet 
Rijk 

De winning van delfstoffen zoals zand, klei en veen is vastgelegd in de Ontgrondingswet. De praktische 
uitvoering van deze wet is door de provincies uitgewerkt in een provinciale verordening. Het bevoegd ge-
zag voor ontgrondingen voor dit project is de provincie Utrecht. 

Milieuverordening (2008) 
Provincie Gelder-
land/Utrecht (PMG/U) 

In het PMG/U zijn regels opgenomen met betrekking tot grondwaterbeschermingsgebieden, stiltegebie-
den, bodemsanering, afval en ontheffingen.  

Beleidsnota bodem 2008 
provincie Gelderland 

In de beleidsnota bodem is naast het saneringsbeleid ook beleid voor duurzaam bodemgebruik opgeno-
men. Tevens heeft de provincie in de beleidsnota beleid opgenomen voor sanering en herontwikkeling van 
voormalige stortplaatsen.  

Nota uitvoeringsbeleid 
bodem 2009 provincie 
Utrecht 

Doel van de nota is om provinciaal bodembeleid meer inzichtelijk en toegankelijk te maken. Het beheer 
van de bodem komt in de meest brede zin naar voren d.w.z. dat bodembescherming, bodembeheer en 
bodemsanering worden gezien in relatie tot de bescherming van het grondwater waaraan in het kader van 
de Europese Kader Richtlijn Water kwaliteitsdoelen zijn verbonden. Tevens heeft de provincie beleid op-
genomen over sanering en herontwikkeling van voormalige stortplaatsen.  

Bodemkwaliteitskaarten De betrokken gemeenten (Putten, Nijkerk, Bunschoten, Baarn en Amersfoort) beschikken over een bo-
demkwaliteitskaart. Binnen de gemeente Baarn valt het dijktraject echter buiten de bodemkwaliteitskaart 
waardoor hier alleen vrij toepasbare grond toegepast mag worden.  

Ontwerp Nationaal Wa-
terplan 
Nog vast te stellen door 
Rijk (22 december 2009 
definitief) 

Het NWP is de opvolger van de 4e Nota Waterhuishouding. Het bevat de stroomgebiedbeheerplannen (27 
november 2009 definitief vastgesteld) die op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn opgesteld. Vol-
gens de Wet Ruimtelijke Ordening is het NWP voor de ruimtelijke aspecten ook een structuurvisie (kust, 
rivieren, IJsselmeergebied, Noordzee krijgen een structuurvisiekaart). Markermeer-IJmeer en de Velu-
werandmeren krijgen eigen peil t.o.v. IJsselmeer. Er komen nieuwe normen op basis van overstromings-
kansen. De hoogte van de normen wordt in 2011 bepaald. 

Ontwerp beleidsnota wa-
terveiligheid 
(Is 22 december 2009 
vastgesteld) 

Het kabinet actualiseert het waterveiligheidsbeleid, hierbij rekening houdend met het advies van de twee-
de Deltacommissie. Doel is te komen tot duurzame beheersing van overstromingsrisico's op een maat-
schappelijk aanvaardbaar niveau. Het nieuwe beleid past bij de huidige bevolkingsomvang en economi-
sche waarde en sluit aan bij toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij en in het klimaat. 

Waterwet 
(Is 22 december 2009 
vastgesteld) 

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tus-
sen waterbeleid en ruimtelijke ordening. 

Ontwerp Waterplan Gel-
derland 2010-2015  
Gedeputeerde Staten 
Gelderland 

In het plan staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die daarvoor nodig zijn en van wie ze 
gaat uitvoeren. Voor oppervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, regionale wateroverlast, waterte-
kort en waterbodems gelden provinciebrede doelen. 

Waterplan provincie 
Utrecht 2010-2015 - 
‘Richting robuust’ 
Gedeputeerde Staten 
Utrecht 

Het Waterplan omvat het beleid voor waterveiligheid, waterbeheer en gebruik en beleving van water in de 
provincie Utrecht voor de periode 2010-2015. Met dit plan voldoet de provincie aan de verplichting van de 
Waterwet om voor een periode van zes jaar een regionaal waterplan op te stellen. 

 
 



beleidskader landschap en cultuurhistorie 
 
Nationaal beleid 
 
Nota Ruimte, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2004. 
- in de nota ruimte heeft het Rijk Arkemheen – Eemland aangewezen als Nationaal Landschap. 

Als doelstelling voor het Nationaal landschappen geldt het behouden, duurzaam beheren en 
waar mogelijk versterken van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwalitei-
ten; 

- voor de Arkemheen –Eemland betekent dit: ontwikkeling is mogelijk mits de kernkwaliteiten 
(extreme openheid, slagenverkaveling, veenweidekarakter) behouden blijven.  

Nota Belvedère, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 1999. 
- beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. Strategie hierbij is 'behoud 

door ontwikkeling'. Dit heeft een tweeledig doel: verbetering van de kwaliteit van de leefom-
geving en behoud van het cultuurhistorisch erfgoed; 

- Nijkerk-Arkemheen en Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn aangewezen als Belvedèregebied; 
- de voorgestelde beleidsstrategie is instandhouding van de cultuurhistorische identiteit (onder 

andere door de polder Arkemheen aan te wijzen als beschermd landschapsgezicht) en ont-
wikkelen van de cultuurhistorische identiteit door aan te sluiten bij bestaande initiatieven en 
ontwikkelingen (landinrichting, waterbeheer, natuurbeheer en verstedelijking). 

 
Provinciaal beleid 
 
Provincie Utrecht 
 
Streekplan 2005 – 2015, ontwerp, provincie Utrecht, december 2003. 
- het streekplan bevat het ruimtelijke beleid van de provincie. Kwaliteit, uitvoering en samen-

werking vormen de rode draad van het streekplan; 
- onderdeel van het streekplan is het vastleggen van de Ecologische hoofdstructuur binnen de 

provincie; 
- voor het Eemland is qua landschapsstructuur en cultuurhistorie de koers ‘Voortbouwen op 

kwaliteit’ aangewezen. Dit houdt in dat ontwikkelingen mogelijk zijn, maar ze moeten zich 
goed voegen naar de maat, schaal en functies van het huidige landschap. 

 
Landschapsvisie, een analyse van kernkwaliteiten en een verkenning van ontwerpopgaven voor 
het 
Utrechtse Landschap, provincie Utrecht, 2002. 
- provinciale uitwerking van de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie uit het Tweede 

Structuurschema Groene Ruimte; 
- op basis van kernkwaliteiten is een Landschappelijke Hoofdstructuur en een wensbeeld voor 

2030 opgesteld. 
 

Landschapsvisie voor Eemland: 
- kernkwaliteiten: zeer open polderlandschap, onderscheid binnendijkse ontginningen en de 

jonge buitendijkse aanwasgronden, geleidelijke overgang besloten stedelijk gebied via half-
open kampenlandschap naar open veen- en zeekleilandschap, Eem/Grebbelinie als centrale 
noord-zuidas, duidelijke westelijke begrenzing; 

- landschappelijke hoofdstructuur: Eemland als open landschap, de Eem als structuurdragend 
rivier, Grebbelinie als belangrijke waterlinie; 

- wensbeeld 2030: Eemland-Arkemheen als landschappelijke parel met karakteristieke open-
heid, Eem als blauwe hoofdader met nat natuurlandschap, overgang naar Amersfoort als 
stadsgewestpark. 

 
 



Natuurgebiedsplan Eemland, provincie Utrecht, vastgesteld 1 mei 2002. 
- in het natuurgebiedspan worden natuurgebieden begrensd met de huidige hoofdfunctie na-

tuur en landbouwgronden waar nieuwe natuur kan worden ontwikkeld, Het gaat hier vooral 
om ontwikkelingen van bijzondere graslandvegetatie van natte en droge gebieden voor wei-
devogels; 

- in het natuurgebiedsplan is de begrenzing opgenomen van gebieden langs dijkring 45 waar 
nieuwe natuur ontwikkeld wordt. De begrensde gebieden gaan dienen als onderdeel van de 
ecologische verbindingszone (met name langs de rivier de Eem);  

- daarnaast zijn er twee ecologische verbindingszones in het gebied. De eerste ligt langs de 
Eemoevers, de tweede is de verbinding tussen Coehorst en Schothorst, maar deze is niet re-
levant voor de Grebbelinie. 

 
Beheers- en inrichtingsvisie De Eem, provincie Utrecht, Dienst Water en Milieu, 2004. 
- doelstelling is het vertalen van het huidige beleid naar een streefbeeld voor de Eem voor de 

lange termijn, met een uitwerking naar inrichtingsmaatregelen en beheer; 
- er worden diverse gewenste ontwikkelingen op gebied van waterkwantiteit en -kwaliteit, na-

tuur en recreatie aangegeven. Bij eventuele dijkversterking dient hiermee rekening te worden 
gehouden. 

 
Niet van Gisteren, Hoofdnota Cultuurhistorische Hoofdstructuur en Beleidsvisie van de provincie 
Utrecht, december 2002. 
- beleidsnota bevat de uitwerking van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie; 
- Eemland: Centraal staat het open en leeg houden van de Eempolder en het beleefbaar en 

herkenbaar houden; 
- bewaren en versterken van de kenmerken van de strijd tegen de Zuiderzee;  
- ontkomen aan het water: de terpen, veelvoudige dijkdoorbraken: het waaierpatroon langs de 

Eemdijken; 
- stapsgewijze ontginning van het gebied: een helder optrekkend kavelpatroon met oost-west 

lopende dwarskaden; 
- Grebbelinie: Herkenbaar houden en vooral herstellen van de samenhang van de Grebbelinie; 
- In totaliteit. Versterken van de samenhang zowel in de richting noord-zuid als in de richting 

oost-west. 
 
Grebbelinie boven water, Gebiedsvisie voor de Grebbelinie deel 2: uitvoeringsprogramma, pro-
vincie Utrecht, augustus 2006 
- provincie Utrecht is in 2007 gestart met het uitvoeringsprogramma ‘De Grebbelinie boven wa-

ter’, als uitwerking van de eerder opgestelde en gelijknamige gebiedsvisie. De Grebbelinie 
werd in de 18e eeuw aangelegd als één van de grootste verdedigingslinies. De Grebbelinie is 
in totaal 60 km lang en loopt van Grebbenberg in Rhenen tot aan het Eemmeer bij Bunscho-
ten; 

- hoofddoelstelling van het programma ‘Grebbelinie boven water’ is het vergroten van de cul-
tuurhistorische, ruimtelijke en functionele kwaliteit van de Grebbelinie, waarbij de Grebbelinie 
een dragend element is voor de hele Gelderse Vallei; 

- binnen het Programma zijn een 11-tal sleutelprojecten geformuleerd. Met betrekking tot het 
aspect landschap en cultuurhistorie zijn dat: 
⋅ reconstructie Spuisluis (Sluisplein) Spakenburg; 
⋅ recreatieve ontsluiting van het gebied ten noorden van Amersfoort. 

 
Ontwerphandreiking Grebbelinie, HNS Landschapsarchitecten, Utrecht, augustus 2007 
Op basis van de gebiedsvisie (Grebbelinie boven water) is een Ontwerphandreiking Grebbelinie 
opgesteld. Dit document geeft handreikingen voor de verdere ontwikkeling en uitwerking van de 
Grebbelinie. 
 
 



Provincie Gelderland 
 
Kansen voor de regio’s, streekplan Gelderland 2005, provincie Gelderland, vastgesteld door 
Provinciale Staten op 29 juni 2005. 
- het streekplan geeft de beleidskaders voor de ruimtelijke ontwikkeling in Gelderland de ko-

mende 10 jaar; 
- beleid voor de Randmeren is gericht op versterking van zowel natuur als recreatie langs de 

Randmeerkust; 
- de Randmeerkust is te beschouwen als waardevol landschap en maakt onderdeel uit van het 

groenblauwe raamwerk van Gelderland; 
- de Gelderse oevers van de Randmeren kennen grotendeels een natuurlijke bescherming te-

gen het water (hoge gronden). Deze oevers zijn aangewezen als vrijwaringszone in verband 
met mogelijke peilstijgingen van de Randmeren. 

 
Nota Belvoir, provincie Gelderland, juni 2000. 
- Nota Belvoir heeft geleid tot de samenstelling van de Cultuurhistorische Waardenkaart voor 

de provincie Gelderland; 
- volgens het CHW Gelderland geldt voor de archeologie dat de bodem in delen rond het dijk-

traject een middelhoge kans kent op het aantreffen van archeologische resten (potentiële 
waarden); 

- Delen van dijkring 45 hebben een AMK-waarde (bekende archeologische waarden). Dit zijn 
archeologische monumenten. 

 
Regionaal beleid 
 
Landschapsontwikkelingsplan Eemland, Brons en Partners landschapsarchitecten, 2005. 
- het landschapsontwikkelingsplan sluit aan bij de plannen van de provincie in de combinatie 

van het behouden en de facilitering van de regionale beroepsvaart met een hoge ecologische 
doelstelling in de uiterwaarden; 

- Eem is aangewezen als belangrijke ecologische verbindingszone in de Ecologische hoofd-
structuur; 

- het landschapsontwikkelingsplan biedt grote kansen in de cultuurhistorische structuren en 
elementen en de verdere ontwikkeling daarvan tot routestructuren, zoals de Grebbelinie. 

 
Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur Amersfoort, gemeente Amersfoort, maart 2004  
Amersfoort voorziet een aantal ingrepen langs de Eem; verbeteren mogelijkheden fietsen en 
wandelen langs de Eem, inclusief een roeicoachpad, een fietsbrug over de Eem bij Krachtwijk en 
het ontwikkelen van een aaneengesloten landschapspark ‘Hoogland-West’. 
 
Beleidskader wonen, werken en recreeren 
 
Nationaal beleid 
 
Nota Ruimte 
Arkemheen-Eemland is in de Nota Ruimte aangewezen als Nationaal Landschap. Verder wordt 
ingegaan op de rol van het IJsselmeergebied, Het heeft een zeer belangrijke functie voor de vei-
ligheid voor het achterliggend gebied tegen overstroming en voor de drinkwatervoorziening. Het 
gebied heeft een belangrijke functie voor de watersport en is als geheel voor het toerisme van be-
lang. De randmeren hebben door hun kleine schaal ten opzichte van het IJmeer en Markermeer 
geheel eigen mogelijkheden voor kleine watersport en dagrecreatie. 
 
Onvermijdelijke peilverhoging in het IJsselmeergebied vraagt om versterking van de dijken. 
Daarnaast hebben nieuwe grootschalige inpolderingen negatieve invloed op de bergingscapaci-
teit en strategische watervoorraad. De druk op buitendijkse gebieden van watergebonden activi-
teiten zoals bijvoorbeeld (jacht)havenuitbreidingen, maar ook van niet-watergebonden activitei-



ten, zoals nieuwe waterfronten, groeit. Om de diverse functies toch te behouden en te ontwikke-
len, gaat het rijk zones instellen. In het zuidelijk deel wordt een dynamischer en intensiever ruim-
tegebruik mogelijk, het noorden wordt gereserveerd voor een meer gematigde ontwikkeling met 
rust en ruimte. In de Integrale Visie IJsselmeergebied (2002) van het rijk zijn deze plannen ver-
kend. 
 
Provinciaal beleid 
 
Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-oost 
De Reconstructieopgave voor recreatie en toerisme is als volgt: 
- Voorzien in mogelijkheden voor groei en kwaliteitsverbetering: Het gaat om verplaatsing, 

kwaliteitsverbetering en betere landschappelijke inpassing van verblijfsrecreatiebedrijven. 
- Bereikbaarheid en toegankelijkheid aanpassen met per saldo meer recreatiemogelijkheden 

en minder druk op kwetsbare gebieden: Het routestelsel moet voorzien in het opheffen van 
barrières van auto- en spoorwegen en de verbindingen tussen Hevelrug, Eemland en Veluwe 
verbeteren. Als doel wordt gesteld om circa 100 kilometer bestaande paden te verbeteren en 
50 kilometer nieuwe paden te realiseren. Dit in samenhang met het creëren van knooppun-
ten/overstapplaatsen en het realiseren van 3 transferia. Nieuwe paden dienen vooral ontbre-
kende schakels op te lossen. Bewegwijzering en informatievoorziening maken deel uit van de 
inrichting. Betere inrichting van oevers en kades voor watersport is nodig voor verdere groei 
en benutting en van het aanwezige waterpotentieel. 

- Meer stedelijke uitloopgebieden: Ingeschat wordt dat er voor het plangebied een areaal van  
650 hectare nodig is. De stedelijke uitloopgebieden worden extensief ingericht. 

- Verbeteren van dagrecreatieve voorzieningen: De dagrecreatieve voorzieningen voorzien ge-
deeltelijk in de behoefte aan het meer intensieve deel van de stedelijke uitloop en in een 
meer streekgebonden of regionale behoefte. Samen omvat dit ongeveer 150 hectare nodig is.  

 
In het Werkplan Fietsen is voor het onderdeel fietsen een uitwerking gegeven van het Recon-
structieplan. Knelpunten in de recreatieve fietsstructuur zijn geïnventariseerd en geprioriteerd. Als 
prioritair knelpunt zijn onder andere aangewezen fietspad Zeedijk (van A28 tot aan Laak), fiets-
pad Oostdijk, Westdijk en verbinding langs Eemdijk tussen Eembrugge en Eemdijk. 
 
Plan Laakzone 
Nijkerk, Amersfoort, Bunschoten en Waterschap Vallei & Eem werken samen aan de verbetering 
van de recreatieve mogelijkheden rondom de rivier de Laak en zijn omgeving (de Laakzone). De 
Laakzone biedt inwoners van de omliggende gemeenten kansen voor recreatie en natuurbele-
ving dichtbij huis. Wandelen door het weidse natuurlandschap, fietsen en wandelen langs de 
Laak, paardrijden en vissen behoren onder andere tot de mogelijkheden. Ook bestaat de wens 
om een vaarroute tussen Vathorst en het randmeer te realiseren. Het zoekgebied voor recreatie 
en wateropvang bevindt zich rondom de Laak nabij Spakenburg, zuidelijk van de Oostdijk.’ 
 
Programma Grebbelinie boven water! 
provincie Utrecht is in 2007 gestart met het uitvoeringsprogramma ‘De Grebbelinie boven water’, 
als uitwerking van de eerder opgestelde en gelijknamige gebiedsvisie. Eén van de nevendoelstel-
lingen is het versterken van de recreatief-toeristische mogelijkheden als belangrijke drager van 
de plattelandseconomie. Eén van de beste manieren om de Grebbelinie beleefbaar te maken 
voor recreanten en toeristen is het realiseren van een routenetwerk rondom de Grebbelinie. In 
2007 is gewerkt aan een visie op het routenetwerk rondom de Grebbelinie. Gekozen is om een 
aantal routepunten te ontwikkelen om recreanten op te vangen en om Lange Afstands wandel- 
en fietsroutes te ontwikkelen die zoveel mogelijk langs de linie lopen. In de knelpuntenanalyse is 
gehele dijk langs de Eem tussen Amersfoort en de randmeren aangemerkt als knelpunt voor de 
recreatieve beleving van de Grebbelinie.  
 



visie Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland (2006) 
In de Nota Ruimte heeft het Rijk Arkemheen-Eemland aangewezen als Nationaal Landschap. Als 
doelstelling voor Nationale landschappen geldt het behouden, duurzaam beheren en waar moge-
lijk versterken van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. In samen-
hang hiermee zal de toeristisch-recreatieve betekenis moeten toenemen.  
In de visie Recreatieve Structuur Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, één van de bouw-
stenen van de totale visie, wordt ingezet op het beter beleefbaar maken van het gebied. De re-
creatieve structuur moet in dienst staan van het vertellen van verhalen van de streek en het bele-
ven van natuur landschap en cultuur. Doelgroepen waar men zich primair op richt zijn eigen in-
woners en de inwoners van stedelijk gebieden rondom het Nationaal Landschap.  
 
Een zonering is voorgesteld die berust op vijf pijlers: 
- toeristisch-recreatieve ontwikkeling aan de randen; 
- reguleren recreatieve automobiliteit; 
- recreatieve blauwe aders; 
- opheffen barrières; 
- rondgaande routestructuren. 
 
De Eem is aangewezen als een van de recreatieve blauwe aders, waar wordt ingezet op een 
kwalitatief hoogwaardige recreatieve routestructuur voor wandelen, fietsen en kanoën. Langs de 
randmeren wordt ingezet op het verbeteren van bestaande routestructuren. 
 
Groen blauwe structuur gemeente Amersfoort 
De groen blauwe structuur Amersfoort geeft een visie op de gewenste ontwikkelingen voor na-
tuur, water, cultuurhistorie en landbouw in de gemeente Amersfoort. De gemeente streeft ernaar 
haar groen-blauwe structuur niet alleen te behouden, maar ook te ontwikkelen. Één van de be-
noemde deelgebieden is de Eemloop en omgeving. Langs de Eem ligt de nadruk op natuuront-
wikkeling. In het gebied tussen de Coelhorsterweg-Slaagseweg-Mgr. V.d. Weteringstraat en de 
Bunschoterstraat is het beleid meer gericht op recreatie. De ambitie is voor fietsen en wandelen 
paden langs en nabij de Eem te ontwikkelen en hierbij zo min mogelijk de natuurwaarden aan te 
tasten. In het uitvoeringsprogramma 2006-2009 is het project Paden langs de Eem opgenomen, 
dat hier uitvoering aan gaat geven.  
 
Ontwikkelingsvisie Kuststrook-Oost 
Gemeente Bunschoten is begonnen met het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de strook 
grond tussen de Oostmaat en de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Groeneweg. 
Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van Kuststrook-Oost is de uitbreiding van de lig-
plaatsencapaciteit. Door de groei van Amersfoort, en met name de wijk Vathorst, neemt de toeris-
tisch-recreatieve druk toe. Ook de ontwikkeling van de Laakzone speelt hierin een rol. Momenteel 
wordt er gekeken op welke manier hier het beste op ingespeeld kan worden. Hierbij kan gedacht 
worden aan de aanleg van extra fiets- en wandelpaden, of de aanleg van een camping of bouw 
van een hotel. Als straks Almere gaat groeien, zal de overzijde van het randmeer ook meer re-
creatief publiek trekken. Hier kan Bunschoten op meeliften, door bijvoorbeeld te kiezen voor een 
verbinding met de Eemhof in de vorm van een voet- of autoveer. 
 
Regionaal beleid 
 
Nieuwbouwplannen gemeente Bunschoten 
Het plangebied ‘Korte Lande’ ligt aan de noordwestkant van de kern Spakenburg-Bunschoten bij 
de voetbalvelden aan de kant van het Eemmeer. Het plan behelst de onder meer de bouw van 
nieuwe woningen op de dijk. Hiertoe moet de dijk worden verbreed. De status van het plan is niet 
hard. Afronding bestemmingsplanprocedure wordt verwacht eind 2009. In Spakenburg blijkt uit 
het bestemmingsplan dat op de Oostmaat in Spakenburg (oostelijk van de jachthaven) 150 wo-
ningen mogelijk gemaakt zullen worden. De status van het plan is echter zacht, er zijn knelpun-
ten. Realisatie blijft mogelijk. Voor Spakenburg-centrum is een nieuw bestemmingsplan in proce-



dure. Onder meer wordt op het Zeilmakersplein de oppervlakte van de detailhandel uitgebreid en 
de bouw van 34 woningen mogelijk gemaakt (gemengd stedelijk gebruik). In Eemdijk (gemeente 
Bunschoten) is een plan voor 40 woningen aan de Ringweg Noord Eemdijk in procedure. De be-
slissing over het plan vindt eind 2008 plaats.  
 
Nieuwbouwplannen gemeente Amersfoort 
In de gemeente Amersfoort, noordelijk van de Grebbeliniedijk, wordt een nieuw bestemmingsplan 
gemaakt voor de Maatweg. Hier komt het ziekenhuis Meander Medisch Centrum, een woning-
bouwproject (Kop van Schothorst, 200 woningen) en 5 ha bedrijventerrein. Aan het eind van het 
studiegebied in Amersfoort (dp 329) staat herstructurering van de spoorzone (wonen) op stapel, 
met een ‘zachte’ status. 
 
Waterbeheersplan 2010-2015, waterschap Vallei en Eem 
Het waterbeheersplan geeft aan dat de hoofdfunctie van de waterkering niet door de andere ge-
bruiksfuncties zoals bewoning, beweiding, verkeer en recreatie moet worden aangetast. Het be-
schikbaar zijn van voldoende ruimte om waterkeringen in de toekomst verder te kunnen verster-
ken, is een belangrijk aandachtspunt. Het waterschap onderzoekt daarom de mogelijkheden om 
meer ruimte te borgen voor toekomstige dijkverbeteringen. Andere belangen, zoals woningen en 
opstallen, mogen deze ruimte niet inperken. 
 
Keur waterschap Vallei & Eem 2009 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 22 december 2009) 
Het is verboden zonder vergunning van het Waterschapsbestuur gebruik te maken van een wa-
terkering anders dan is aangegeven (niet toegestaan: werk uitvoeren, bomen planten of verwijde-
ren, dieren te houden anders dan op de aangegeven plaatsen, activiteiten te houden anders dan 
op toegestane plaatsen, etc.).  
 
De beschermingszone van een waterkering bestaat uit de gebieden aan weerszijden van de zone 
waterkering waarbinnen een verstoring van de ondergrond negatieve gevolgen kan hebben voor 
de stabiliteit van de dijk. In de beschermingszone wordt het verboden die handelingen te verrich-
ten die een bedreiging kunnen vormen voor de stabiliteit van het waterstaatswerk. De handelin-
gen die op de waterkering niet mogen, mogen wel verricht worden in de beschermingszone, om-
dat ze de stabiliteit van het waterstaatswerk niet aantasten.  
 
Besluit vrijstellingen Keur waterschap Vallei & Eem 2009 (geconsolideerde versie, geldend vanaf  
22 december 2009)  
Het dijklichaam is het grondlichaam van de dijk dat wordt begrensd door de binnenteen(lijn) en 
buitenteen(lijn) van de dijk, zoals in de figuur is aangegeven1. De teen van een dijk is de onder-
rand van het dijklichaam aan de binnen- dan wel buitendijkse zijde van de dijk (de overgang van 
dijk naar maaiveld dan wel bodem van de watergang). 
 
De invloedszone bestaat uit tot de waterkering behorende gronden, die daadwerkelijk bijdragen 
aan het waarborgen van de stabiliteit, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van het dijkli-
chaam. Voor de invloedslijn bestaan geen vaste maten, want per traject moet die berekend wor-
den. Daarna wordt die vastgelegd in het beheersregister.  
 
De vrijstellingen betreffen bijvoorbeeld het aanbrengen van verhardingen buiten de invloedszone, 
afrasteringen en trappen buiten de invloedzone. 
 

                                                  
1 De waterkeringzone ligt over het algemeen als kernzone tot 4 m (onderhoudstrook) uit de werkelijk aanwezige teen van de 
dijk. 



 
 
Beleidsregels voor watervergunningen op grond van de artikelen 4.1 en 4.3 van de Keur water-
schap Vallei & Eem 2009 
Het dagelijks bestuur kan van de verboden in de keur ontheffing verlenen door middel van een 
vergunning, de watervergunning. In de beleidsregels is vastgelegd wanneer die wordt verleend. 
 
Een bijzonder gebied met afwijkende beleidsregels zijn de aangewezen gebieden die in een ste-
delijke contour liggen. Het algemene uitgangspunt voor de beleidsregels is, dat àls er ruimte is 
rond de waterkering deze vrij wordt gehouden. Alleen indien in de historisch ontstane situatie die 
ruimte niet aanwezig is, is het mogelijk een uitzondering te maken, en met extra voorwaarden za-
ken dichter bij de waterkering toe te laten. Een dergelijke stedelijke contour is een gebied, waar al 
veel bebouwing dicht bij de waterkering voorkomt. Het waterschap gaat zeer terughoudend om 
met het aanwijzen van stedelijke contouren. Als stedelijke contour zijn alleen aangewezen het 
dorp Eemdijk (Eemdijk 2-152 en Maatweg 1-4), de bebouwing van Baarn langs de Praamgracht, 
de bebouwde kom van Spakenburg en Eembrugge. Hier wordt de bebouwingsafstand aange-
houden van 3 meter vanuit de virtuele teen van de dijk2. 
 
In de beleidsregels staat onder andere dat er geen vergunning wordt verleend voor nieuwbouw 
en aanbouw in of op het dijklichaam. Er wordt ook geen vergunning verleend binnen de invloeds-
lijn, met uitzondering van binnendijkse locaties binnen een stedelijke contour, tenzij er sprake is 
van zwaarwegend maatschappelijk belang én locatiegebondenheid. Verder wordt bijvoorbeeld 
geen vergunning gegeven voor het beweiden van dieren anders dan schapen en geiten binnen 
het dijklichaam. Andere regels gaan in op tuinhuisjes, het verwijderen van de grasmat, bestrating, 
kabels en leidingen, bemesting, etc.  
 
Verhuur- en verpachtingsbeleid waterschap Vallei en Eem 
Een groot deel van de waterkeringen wordt momenteel door derden onderhouden. In het Onder-
houdsplan primaire en secundaire waterkeringen is vastgelegd, dat waterkeringen, die natuur-
technisch of waterstaatkundig worden onderhouden, worden uitgegeven met gebruiksovereen-
komsten en dat geen pacht- of huurprijs wordt berekend. Percelen, die aangepast agrarisch wor-
den onderhouden, worden verpacht. Hierbij is het uitgangspunt, dat jaarcontracten worden afge-
sloten. Alleen voor percelen die groter zijn dan 1 hectare moeten op grond van de Pachtwet zes-
jarige pachtcontracten worden afgesloten. In geval van gazononderhoud wordt een huurovereen-
komst afgesloten. Steeds wordt een pacht- of huurprijs berekend, die redelijk is in relatie tot be-
perkingen die aan het gebruik worden gesteld. 
 
Het streven van het waterschap is erop gericht om (onder andere in het kader van de ruilverkave-
ling Eemland) de kernzone van primaire waterkeringen in eigendom te houden of te krijgen waar-
door een beter beheer mogelijk wordt. Dit streven geldt niet voor regionale waterkeringen. 

                                                  
2 Waterschap Vallei en Eem, de daadwerkelijke teen ligt soms verder van de kruin dan waterstaattechnisch nodig is. 
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INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 
 
landschap in relatie tot de dijk 
Hieronder zijn vanuit het thema landschap de belangrijkste aandachtspunten van de dijken in re-
latie tot de omgeving samengevat. Hierbij is de indeling aangehouden zoals die is gehanteerd in 
MER fase 1. Voor de inventarisatie is naar het hele dijktraject gekeken, niet noodzakelijkerwijs al-
leen naar het te verbeteren deel van het traject. Voor dit deel zijn landschapsstructuur, ruimtelijk-
visuele kenmerken en de landschapselementen geïnventariseerd. De aardkundige waarden (on-
der andere waaien) staan hier ook vermeld.  
 
tabel VI.1. Putterzeedijk (km 0-47) 
karakteristieke struc-
turen en elementen 
 

- een onderbreking in de dijk door een gemaal met een uitlaat naar het Nuldernauw ter hoogte 
van km 3,1;  

- doorgaande karakter van de dijk;  
- fietspad op de kruin van de dijk; 
- binnendijks talud dat overgaand in het polderlandschap; 
- buitendijk talud met steenzetting aansluitend op de Rietoevers van Nuldernauw (ecologische 

waarden). 
visueel-ruimtelijk 
landschap 

- uitstraling van zeedijk;  
- binnendijks open polderlandschap met een kenmerkend slotenpatroon; 
- buitendijks open watervlakte met aan de overkant Erkemeder strand; 
- parallel aan de zeedijk, in het buitendijks gebied tussen A28 en N301, dam in het water, deze 

volgt voor een deel de contour van de dijk. 
samenhang tussen 
elementen/ continuï-
teit van structuren 

- de samenhang en continuïteit op dit traject wordt gedragen door een eenduidige, gelijkvormig 
dwarsprofiel in de hele lengte van het deeltraject. 

landschappelijke aan-
dachtspunten 

- eenduidig beeld van de zeedijk (profiel, binnen- en buitenzijde); 
- ecologische waardevolle rietzone lang buitenzijde van de dijk; 
- waardevol slotenpatroon binnendijksgebied; 
- doorgaande fietsroute op de dijk; 
- beleving omgeving vanaf de dijk. 

 
tabel VI.2. Arkemheense zeedijk (km 4,7-9,9) 
karakteristieke struc-
turen en elementen 
 

- doorgaande karakter van de dijk;  
- buitendijks talud met steenzetting die aansluit op de Rietoevers van Nijkerkernauw (ecologi-

sche waarden); 
- fietspad op de kruin van de dijk; 
- monding Arkervaart en Arkersluis; 
- recreatieve uitstraling; haven; 
- recreatiegebied Nieuw Hulckesteijn met vakantiewoningen; 
- kruising N301; 
- waai ter hoogte van km 8,1; 9,4 en 9,9. 

visueel-ruimtelijk 
landschap 
 

- uitstraling van zeedijk; 
- binnendijks open polderlandschap; 
- buitendijks open watervlakte met aan de overkant Laakse strand en Laakse Hoek; 
- stedelijk uitstraling, recreatief karakter buitendijks gebied (kruising N301). 

samenhang tussen 
elementen/ continuï-
teit van structuren 

- de samenhang en continuïteit op dit traject wordt gedragen door een eenduidig dwarsprofiel in 
de hele lengte van het deeltraject. 

landschappelijke aan-
dachtspunten 
 

- eenduidig beeld van de zeedijk (profiel, binnen- en buitenzijde); 
- ecologische waardevolle rietzone lang buitenzijde van de dijk; 
- doorgaande fietsroute op de dijk; 
- beleving omgeving vanaf de dijk; 
- waaien (wielen) langs de binnenzijde van de dijk. 

 



 
afbeelding VI.1. Fietsers op de Arkemheense Zeedijk, nabij de Arkerweg 

 
 
tabel VI.3. Oostdijk (km 9,9-11,6) 
karakteristieke struc-
turen en elementen 
 

- buitendijks talud met steenzetting aansluitend op de rietoevers van Nijkerkernauw; 
- doorgaande karakter van de dijk;  
- fietspad op de kruin van de dijk. 

visueel-ruimtelijk 
landschap 
 

- uitstraling van zeedijk; 
- binnendijks open polderlandschap; 
- plaatselijk gesloten door beplanting of bebouwing aan de binnendijkse kant, zoals bij zuive-

ringsinstallatie en vuilstort ten oosten van Spakenburg;  
- buitendijks open watervlakte met aan de overkant Laakse strand en Laakse Hoek. 

samenhang tussen 
elementen/ continuï-
teit van structuren 

- de samenhang en continuïteit op dit traject wordt gedragen door een eenduidig dwarsprofiel in 
de hele lengte van het deeltraject met uitzondering van het gedeelte in Spakenburg; 

- de continuïteit van de randmeerdijken wordt verbroken door de kern Spakenburg. 
landschappelijke aan-
dachtspunten 

- eenduidig beeld van de zeedijk (profiel, binnen- en buitenzijde): 
- fietspad op de kruin van de dijk tot Spakenburg. 

 
tabel VI.4. Kering in Bunschoten-Spakenburg (km 11,6-12,55) 
karakteristieke struc-
turen en elementen 
 

- dijk geen herkenbaar element in bebouwd gebied Spakenburg, wel is er vanuit de stegen be-
zien een waarneembaar hoogteverschil; 

- stedelijke kades/muren en bebouwing. 
visueel-ruimtelijk 
landschap 

- stedelijke uitstraling in Spakenburg; 
- kleinschalig, gesloten karakter van Spakenburg. 

samenhang tussen 
elementen/ continuï-
teit van structuren 

- de continuïteit van de randmeerdijken wordt verbroken door de kern Spakenburg; 
- in de oude kern van Spakenburg is de samenhang groot tussen randmeer, haven en achterlig-

gende stad. 
landschappelijke aan-
dachtspunten 

- historisch karakter van oude kern van Spakenburg. 



afbeelding VI.2. Oostdijk ter hoogte van zuiveringsinstallatie 

 
 
tabel VI.5. Westdijk (km 12,4-14,7) 
karakteristieke struc-
turen en elementen 
 

- dijk geen herkenbaar element in centrum van Spakenburg, wel is er vanuit de stegen bezien 
een waarneembaar hoogteverschil; 

- Westdijk langs de Westmaat is een herkenbaar element; 
- stedelijke kades/muren en bebouwing; 
- buitendijkse gebieden, jachthaven en sportpark; 
- buiten Spakenburg (westzijde) dijk herkenbaar als element; 
- recreatief punt op de punt van de Westdijk (informatiepunt Palendijk). 

visueel-ruimtelijk 
landschap 
 

- stedelijke uitstraling; 
- kleinschalig, gesloten; 
- Westdijk ligt op afstand van Eemmeer; 
- vanaf de dijk zicht over natuurontwikkelingsgebied Poldermaten. 

samenhang tussen 
elementen/ continuï-
teit van structuren 

- de continuïteit van de randmeerdijken wordt verbroken; 
- in de oude kern van Spakenburg is de samenhang groot tussen randmeer, haven en achterlig-

gende stad. 
landschappelijke aan-
dachtspunten 
 

- eenduidig beeld van de zeedijk (profiel, binnen- en buitenzijde); 
- natuurontwikkeling buitenzijde Westdijk (Poldermaten); 
- plan Korteland in de oksel van de Westdijk. 

 



afbeelding VI.3. Westdijk, vrije ligging van de zeedijk 

 
 
tabel VI.6. Eemdijk (14,7-21,3) 
karakteristieke struc-
turen en elementen 
 

- doorgaande karakter van de dijk;  
- positie weg ten opzichte van de dijk is wisselend (zowel op als langs de dijk); 
- incidenteel bebouwing ten noorden en ten zuiden van Eemdijk; 
- lintdorp Eemdijk; 
- bebouwing op een aantal plaatsen op en langs de dijk; 
- dijk als scheiding tussen polder en Eemdijk; 
- contrast tussen geslotenheid tussen kern en open zicht op de polders erbuiten; 
- aantal karakteristieke bomen (iepen en linden) voornamelijk op erven, langs de weg (Eemdijk) 

en voet van de dijk; 
- buitendijks gebied ‘Bekaaide Maat’; 
- langs de dijk liggen een aantal waaien (bijvoorbeeld km 16,5; 17,7; 18,4;19,8):  

⋅ aantal liggen aan de voet van de dijk; 
⋅ aantal waaien liggen op afstand van de dijk gescheiden door een weg. 

visueel-ruimtelijk 
landschap 
 

- grote mate van openheid, beplanting en bebouwing nagenoeg afwezig; 
- landelijke uitstraling/agrarisch karakter (met uitzondering van Eemdijk); 
- natuurgebied (niet toegankelijk) aan de westzijde van de dijk. 

samenhang tussen 
elementen/ 
continuïteit van struc-
turen 

- samenhang tussen dijk, rivierlandschap en polders groot; 
- de dijk en de bebouwing van Eemdijk zijn sterk met elkaar verweven en vormen als het ware 

één geheel. 

landschappelijke aan-
dachtspunten 

- doorgaande karakter van de dijk, afwisseling weg op de of naast de dijk; 
- open karakter van de dijk, aandacht voor waardevolle beplanting; 
- waaien aan de voet van de dijk; 
- bebouwing langs en tegen de dijk. 

 



afbeelding VI.4. Eemdijk, bebouwing tegen de dijk met een karakteristieke boom 

 
 
tabel VI.7. Eemlandsedijk (21,3-24,4) 
karakteristieke struc-
turen en elementen 
 

- doorgaande karakter van de dijk;  
- bebouwing van Baarn aan westkant van de Eem; 
- waaien (km 22,0; 22,8; 23,7); 
- verspreid bebouwing; 
- aantal karakteristieke bomen (iepen en linden) voornamelijk op erven, langs de weg (Eemdijk) 

en voet van de dijk; 
- weg aan de voet van de dijk (op een enkele plek op de dijk); 
- overgang met ophaalbrug naar Eembrugge; 
- bedrijvigheid (onder andere betonfabriek) en jachthaven van Eembrugge; 
- gemaal ‘De Haar’. 

visueel-ruimtelijk 
landschap 
 

- landelijke uitstraling en zicht op openheid tussen bebouwing door aan oostkant; 
- industriële/landelijke uitstraling; 
- geslotenheid, bebouwing (Eembrugge) aan de westkant van de Eem als begrenzing; 
- stedelijke uitstraling en duidelijke begrenzing aan westkant vanwege bebouwingsrand van 

Baarn en jachthaven van Eembrugge; 
- kruising A1 als ruimtelijke barrière. 

samenhang tussen 
elementen/ continuï-
teit van structuren 

- weinig samenhang tussen dijk en omgeving, met uitzondering van het zuidelijk deel; 
- functionele samenhang tussen dijk en omgeving. 

landschappelijke aan-
dachtspunten 
 

- doorgaand karakter van de dijk, afwisseling weg op of naast de dijk; 
- open karakter van de dijk, aandacht voor waardevolle beplanting; 
- waaien aan de voet van de dijk. 

 



afbeelding VI.5. Eemlandsedijk, bochtig verloop van de dijk met een waai aan de binnen-
zijde van de dijk 

 
 
tabel VI.8. Slaagsedijk (24,4-27,3) 
karakteristieke struc-
turen en elementen 

- doorgaande karakter van de dijk;  
- waai langs de dijk (25.9); 
- gemaal uit de 19e eeuw (24.4); 
- uitlaat Wijde Wetering; 
- onderdeel van de Grebbelinie: het aarden werk bij Krachtwijk; 
- betonkazematten. 

visueel-ruimtelijk 
landschap 
 

- landelijke uitstraling; 
- groot contrast tussen de markante vorm van het aarden werk met rest van lijnvormige dijk; 
- relatieve openheid; 
- deels zicht ontnomen op het werk bij Krachtwijk door beplanting aan de binnenzijde van het 

werk, met name aan de zuidzijde;  
- ten noorden van Krachtwijkerweg werk niet duidelijk herkenbaar door aanwezigheid van be-

planting op het werk. 
samenhang tussen 
elementen/ continuï-
teit van structuren 

- samenhang tussen dijk, rivierlandschap en polders groot. 

landschappelijke aan-
dachtspunten 
 

- herkenbaarheid van Krachtwijk; 
- aandacht voor profiel en overgang naar Krachtwijk/Slaagsedijk; 
- zichtbaar- en herkenbaarheid van de kazematten; 
- waaien langs de dijk. 

 
 



afbeelding VI.6.  Overgang van Krachtwijk (rechts) naar Liniedijk (links) ter hoogte van 
 boerderij 

 
 
tabel VI.9. Grebbeliniedijk (km 27,4-28,9) 
karakteristieke struc-
turen en elementen: 
 

- doorgaande karakter van de dijk;  
- open polderlandschap ten zuiden van de Eem; 
- kleinschalig overgangslandschap ten noorden van de Eem; 
- beplanting op de dijk is zeer recent deels verwijderd, waardevolle beplanting gehandhaafd; 
- betonkazematten op de dijk; 
- bedrijventerrein Isselt ten zuiden van de Eem. 

visueel-ruimtelijk 
landschap 
 

- kleinschalig, halfopen landschap; 
- landelijke uitstraling; 
- door verwijderen van beplanting dijk zichtbaar in het landschap. 

samenhang tussen 
elementen/ continuï-
teit van structuren 

- dijk onderdeel van het kleinschalige overgangslandschap; 
- Grebbelinie als herkenbaar element vanwege betonkazematten; 
- geen weg of pad langs de dijk, daarom weinig beleving van de continuïteit ervan. 

landschappelijke aan-
dachtspunten 
 

- kazematten op de dijk; 
- profiel van Grebbeliniedijk versterken (aansluiting zoeken bij de ontwerphandreiking van de 

provincie Utrecht voor de Grebbelinie). 
 



afbeelding VI.7. Eén van de vele kazematten op de Grebbeliniedijk 

 
 
tabel VI.10. Grebbeliniedijk (km 28,9-32,9) 
karakteristieke struc-
turen en elementen 
 

- doorgaande karakter van de dijk;  
- traject te verdelen in grofweg twee trajecten; 
- uitloper vanuit Amersfoort met een breed profiel, verschillend programma van loodsen, woon-

boten, jachthaven en wonen; 
- smaller profiel richting Krachtwijk, omgeven door beplanting aan de randen van de dijk; 
- bedrijventerrein Isselt ten zuiden van de Eem; 
- voormalige Schans, deels zichtbaar gemaakt door verwijderen beplanting op de dijk; 
- dijk deels zichtbaar bij de recreatieve voorzieningen (jachthaven, kanoverenging); 
- in het stedelijk gebied natuurvriendelijk ingerichte oever(s) langs het Valleikanaal. 

visueel-ruimtelijk 
landschap 
 

- stedelijke uitstraling; 
- geslotenheid vanwege bebouwing en beplanting; 
- dijk is niet zichtbaar in Amersfoort (tussen Ringweg Koppel-Holkerweg). 

samenhang tussen 
elementen/ continuï-
teit van structuren 

- de Schans niet toegankelijk, slecht herkenbaar als onderdeel Grebbelinie; 
- geen weg of pad langs de dijk, met uitzondering van Amersfoort; 
- weinig beleving van de dijk en de continuïteit ervan. 

landschappelijke aan-
dachtspunten 

- profiel van Grebbeliniedijk versterken (aansluiting zoeken bij de ontwerphandreiking van de 
provincie Utrecht voor de Grebbelinie). 

 



afbeelding VI.8. Informele route langs de Valleikanaal met natuurvriendelijke oevers 

 
 
cultuurhistorie  
Per deeltraject zijn de cultuurhistorisch waarden in beeld gebracht.  
 
tabel VI.11. Putterzeedijk (km 0-4,7)  
cultuurhistorisch 
waardevolle patronen 
en elementen 

- Putterzeedijk, zeewaterkerende dijk. 

monumenten - er is, op ongeveer 200 meter afstand van de dijk, een rijksmonument aanwezig: 
⋅ Puttergemaal uit 1885. 

 
tabel VI.12. Arkemheense zeedijk (km 4,7-9,9)  
cultuurhistorisch 
waardevolle patronen 
en elementen 

- Arkervaart, (vergraven) natuurlijke waterloop; 
- Arkemheense Zeedijk en Oostdijk, zeewaterkerende dijken; 
- veenontginningenlandschap (periode 1000-1600 n. Chr.). 

monumenten 
 

Er zijn, op ongeveer 200 meter afstand van de dijk, drie rijksmonumenten aanwezig: 
- sluiswerken, waaronder een karakteristiek sluisje in de voormalige Zuiderzeedijk op enige af-

stand van het gemaal Hertog Reijnout; 
- het Nijkerkergemaal; 
- machinistenwoning, ondergebracht in het achthoekige, bakstenen ondergedeelte van de voor-

malige poldermolen ‘Hertog Reynout’ uit 1860. 
 
Oostdijk (km 9,9-11,6)  
Voor de Oostdijk zijn geen cultuurhistorische waarden geïnventariseerd. 
 



afbeelding VI.9. Centrum Spakenburg 

 
 
tabel VI.13. Kering in Bunschoten-Spakenburg (km 11,6-125,5) 
cultuurhistorisch 
waardevolle patronen 
en elementen 

- dorpsgezicht van Spakenburg1. 

monumenten 
 

- er zijn in Spakenburg drie rijksmonumenten aanwezig in de directe nabijheid van de waterke-
ring: 
⋅ de vishangen bij het museum 't Vurhuus, Oude Schans 47-56;  
⋅ de Scheepstimmerwerf, Havenstraat 26; 
⋅ de visafslag, Havendijk 28. 

 
tabel VI.14. Westdijk (km 12,4-14,7)  
cultuurhistorisch 
waardevolle patronen 
en elementen 

- Westdijk, zeewaterkerende dijk; 
- veenontginningenlandschap (periode 1000-1600 n. Chr.). 

monumenten  
 
tabel VI.15. Eemdijk (km 14,7-21)  
cultuurhistorisch 
waardevolle patronen 
en elementen 
 

- Grebbelinie (periode 18e eeuw); 
- veenontginningenlandschap (periode 1000-1600 n. Chr.); 
- voormalig kasteelterrein Ter Eem; 
- lintdorp Eemdijk; 
- waaien (bijvoorbeeld km 16,5;17,7; 18,4; 19,8); 
- middeleeuwse nederzettingen langs de oostelijke oever van de Eem; 
- gemaal uit 1920 (dp. 21.5).  

monumenten  
 

                                                  
1 Het gebied rond de havens wordt binnenkort aangewezen als beschermd dorpsgezicht.  



Eemlandsedijk (km 21,3-24,4)  
 
afbeelding VI.10. Gemaal uit 1896 bij de Wijde Wetering 

 
 
tabel VI.16. Eemlandsedijk (km 21,3-24,4)  
cultuurhistorisch 
waardevolle patronen 
en elementen 
 

- Grebbelinie (periode 18e eeuw); 
- waaien (km 22,0; 22,8; 23,7); 
- gemaal uit 1896; 
- voormalig kasteelterrein Grimmestein; 
- middeleeuwse nederzettingen langs de oostelijke oever van de Eem. 

monumenten  
 
tabel VI.17. Slaagsedijk (km 24,4-27,3)  
cultuurhistorisch 
waardevolle patronen 
en elementen 
 

- Grebbelinie (periode 18e eeuw); 
- het in 1799 aangelegde hoornwerk (aarden werk) bij Krachtwijk (tussen punt 27,0 en 27,4); 
- betonkazematten (2); 
- Vuydijk; 
- Kleine Melm. 

monumenten 
 

- er zijn 2 rijksmonumenten aanwezig op ongeveer 300-500 meter afstand van de dijk: 
⋅ Eemweg 4-6; 
⋅ Hoogerhorsterweg 1. 

 



afbeelding VI.11. Informatiebord over Krachtwijk 

 
 
afbeelding VI.12. Grebbeliniedijk richting Krachtwijk (beplanting is verwijderd) 

 
 
tabel VI.18. Grebbeliniedijk (km 27,3-28,9) 
cultuurhistorisch 
waardevolle patronen 
en elementen 

- Grebbelinie (periode 18e eeuw); 
- betonkazematten (4). 

monumenten  
 



tabel VI.19. Grebbeliniedijk (km 28,9-32,9)  
cultuurhistorisch 
waardevolle patronen 
en elementen 

- Grebbelinie (periode 18e eeuw); 
- betonkazematten (13); 
- aarden werk aan de Glashut. 

monumenten  
 
afbeelding VI.13. Grebbeliniedijk ter hoogte van de jachthaven, Amersfoort 

 
 
 
 




