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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding projectplan 

Een belangrijke taak van het waterschap Vallei & Eem is de zorg voor het veilig wonen, werken 

en recreëren van bewoners in het beheergebied van Vallei & Eem. Het waterschap zorgt ervoor 

dat de daarvoor benodigde waterkeringen in goede staat zijn zodat overstromingen en water-

overlast worden voorkomen,  

 

Uit de eerste toetsingen
1
 van de waterkering langs de Zuidelijke randmeren en langs de Eem, 

die in 2003 zijn gerapporteerd, bleek dat de waterkering in delen van het studiegebied niet vol-

deed aan de wettelijke veiligheidseisen. Op basis van de resultaten van de toetsronde 2003 is 

de planstudie voor de verbetering van de waterkering langs de Zuidelijke randmeren en de Eem 

in 2006 opgestart.  

 

Uit de toetsing in 2006 bleek dat delen van de waterkering over een lengte van circa 24 kilome-

ter niet voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Deze waterkering moet daarom verbeterd 

worden. De dijken voldoen vooral niet op stabiliteit (binnen- en/of buitenwaarts) en piping (op-

treden van zandmeevoerende wellen). Ook de hoogte van de dijken is op veel plekken langs 

vooral de Eem ontoereikend. In hoofdstuk 2 wordt hier nader op ingegaan. 

 

Uit de derde toetsronde (gerapporteerd in 2010) blijkt dat ook diverse waterkerende kunstwer-

ken niet voldoen aan de eisen.  

 
1.2 Korte schets van situering, dijkvakken en beschermingsniveau 

Situering 

De Gelderse Vallei wordt beschermd tegen buitenwater door een stelsel van primaire waterke-

ringen en hoge gronden (dijkring 45
2
, zie Figuur 1.1). De maatgevende omstandigheden voor 

de dijken treden hier op bij een Noordwesterstorm met windkracht 11 á 12. Door opstuwing 

vanuit het Markermeer treden daarbij hoge waterstanden op, terwijl op de randmeren hoge gol-

ven aanleiding geven tot grotere golfoverslag. De noordrand van het dijkringgebied grenst aan 

de Zuidelijke randmeren. Langs de Zuidelijke randmeren ligt een primaire waterkering, die door-

loopt langs de rivier de Eem. Het traject, in totaal 33 kilometer lang, begint bij Putten en eindigt 

in Amersfoort. Dijkring 45 (Gelderse Vallei) heeft aan de zuidzijde langs de Rijn de Grebbedijk 

als waterkering. 

                                                                 
1
 Op basis van de Hydraulische Randvoorwaarden 1996 en 2001. 

2
 Een dijkring is een gesloten stelsel van waterkeringen. 
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Figuur 1.1 Ligging van dijkring 45 met haar primaire keringen en hoge gronden [bron: Waterwet] 

 

Bij de indeling van de waterkering in dijktrajecten is gebruik gemaakt van de bestaande topo-

grafische namen voor de verschillende trajecten. In figuur 1.2 en bij het bespreken van de dij-

ken wordt gebruikt gemaakt van de locatie van dijkpalen (dp) en een onderverdeling daarin. De 

gebruikte dijkpaalnummering gaat uit van een onderlinge afstand van een hectometer. De num-

mering begint vanaf de aansluiting op de hoge gronden bij Putten (dp 0), en loopt via Spaken-

burg en Eemdijk en daarna verder stroomopwaarts langs de oostzijde van de Eem tot de aan-

sluiting bij het spoor in Amersfoort (dp 329). 

De delen waar veiligheidsproblemen optreden zijn op figuur 1.2 met een rode lijn extra weerge-

geven.  

 

De dijkvakken waaruit dijkring 45 aan de noordzijde bestaat zijn: 

• Putterzeedijk,   dp 0-47; 

• Arkemheense Zeedijk,  dp 47-99; 

• Oostdijk,    dp 99-124; 

• Westdijk,    dp 124-147; 

• Eemdijk,    dp 147-213; 

• Eemlandse Dijk,   dp 213-244; 

• Slaagse Dijk,   dp 244-273; 

• Grebbeliniedijk,   dp 273-329. 

 

De Putter zeedijk is een primaire waterkering categorie c (niet direct buitenwater kerend, im-

mers gelegen langs het Nuldernauw achter de Nijkerkersluis). De andere keringen zijn van ca-

tegorie a (direct buitenwater kerend, te weten het Eemmeer, het Nijkerkernauw en de Eem). 
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Figuur 1.2 Tracé noordkant dr 45, met te verbeteren deeltrajecten (in rood.) Situering zwakke plekken op 

basis van de resultaten van de toetsing op hoogte, macrostabiliteit binnen- en buitenwaarts, microstabiliteit 

en opbarsten/piping. 
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Beschermingsniveau 

In de Waterwet [39] is het beschermingsniveau van dijkringgebieden vastgelegd. Het wettelijk 

vastgestelde beveiligingsniveau tegen overstroming is bepaald als een maximaal toelaatbare 

overschrijdingskans van waterstanden.  

Het wettelijk vastgestelde beschermingsniveau voor de dijkring Gelderse Vallei is 1/1.250 per 

jaar [1, 8]. De waterkering moet dus waterstanden met een overschrijdingskans van 1/1.250 per 

jaar kunnen keren (overschrijdingskans van die waterstand is 0,08% per jaar). 

 
Waterkerende objecten 

Langs en in het dijkvak ligt een groot aantal kunstwerken die waterkerend zijn, zoals duikers, 

coupures, gemalen en sluizen. Een aantal van deze kunstwerken voldoet niet aan de te stellen 

eisen (vergelijk paragraaf 2.2) en is aangegeven op navolgende figuur 1.3. 

 

 
Figuur 1.3 Ligging kunstwerken 

 

Een aantal coupures is al uit het waterkeringsprofiel verwijderd, dit geldt ook voor enkele dui-

kers. Deze zijn in de tabel van bijlage 2 wel aangegeven. Gemaal De Schans wordt in het kader 

van de aan te passen ontwatering ter plekke nader onderzocht (dp 313). 

 
1.3 Doelstelling van de dijkverbetering 

Doel van de voorgenomen activiteit is: 

• vermindering van de kans op overstroming in bedijkte gebieden: het realiseren van de vei-

ligheid tegen 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 vei-

ligheidsnorm; 

• beheerbaarheid waterkering: het realiseren van duurzaam beheerbare waterkeringen, als 

integraal onderdeel van de te realiseren veiligheid. Het beheer en onderhoud is een belang-

rijk 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 zover niet strijdig met de primaire functie; 

• toekomstvastheid: de maatregelen moeten anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dat 

wil zeggen dat de maatregelen zodanig gerealiseerd worden dat ontwikkelingen gedurende 

een periode van 50 tot 100 jaar in het ontwerp meegenomen kunnen worden (stijgende 

meerpeilen, bodemdaling, et cetera). Om toekomstvaste of duurzame maatregelen te reali-

seren is een zogenoemd ‘robuust ontwerp’ van de maatregelen nodig. Volgens de Leidraad 

Rivieren [ENW, 2007; 2009] betekent robuust ontwerpen: ‘in het ontwerp rekening houden 

met toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden, zodat de maatregel tijdens de geplande 
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levensduur goed blijft functioneren zonder dat ingrijpende en kostbare aanpassingen nood-

zakelijk zijn’. De geplande levensduur van een dijk is doorgaans 50 jaar; de levensduur van 

een constructie (kunstwerk) 100 jaar.  

 

Dit projectplan richt zich niet alleen op het behalen van de geformuleerde doelstelling voor vei-

ligheid en duurzaam te beheren primaire waterkeringen, maar ook op het behoud en waar mo-

gelijk 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 

gehouden met de kosten. Een randvoorwaarde voor financiering van het dijkverbeteringsplan 

vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een sobere en doelmatige oplossing. 

 
1.4 Flankerende initiatieven en werkzaamheden 

Bij de plannen voor de voorgestelde dijkverbetering zijn vele partijen betrokken, zoals diverse 

overheden (waterschap Vallei en Eem als initiatiefnemer, provincies Utrecht en Gelderland als 

bevoegde gezagen, gemeenten Putten, Nijkerk, Bunschoten, Baarn en Amersfoort en het Rijk 

als subsidieverlener via het HWBP), het Projectbureau Grebbelinie, bewoners, grondeigenaren, 

pachters en bedrijven. De meeste betrokkenen zijn via belangengroepen vertegenwoordigd in 

de adviesgroep, die regelmatig over de plannen heeft mee gesproken. 

 

Vanuit diverse gemeenten en vanuit de provincie zijn ontwikkelingen in gang gezet, die met de 

waterkering een relatie hebben. Met die partijen is door het waterschap een samenwerkings-

overeenkomst opgezet, waarin de uitgangspunten, de planning en de financiële afwikkeling zijn 

opgenomen (zie voor de betreffende ontwikkelingen paragraaf 3.3.7). 

  
1.5 Projectplan 

Het waterschap Vallei & Eem is als beheerder verplicht om een projectplan dijkverbetering op te 

stellen als een primaire waterkering gewijzigd wordt (niet voor een aan te passen regionale ke-

ring). Een projectplan beschrijft de wijziging of aanleg van een waterstaatswerk. De procedure 

hiervoor is beschreven in de Waterwet, de wet die in 2009 de Wet op de Waterkering heeft ver-

vangen. In het projectplan 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 Hoogwaterbeschermings-

programma (HWBP) dat is vastgesteld door het rijk. Als voorwaarde voor financiering wordt ge-

steld dat de dijkverbetering uiterlijk in 2015 is gerealiseerd en de verbetering een sober en 

doelmatig karakter heeft. 

 

Het projectplan is, samen met de Projectnota/MER, een belangrijke schakel in het totale dijk-

verbeteringproces (zie figuur 1.4). Het projectplan is opgesteld op basis van een aantal achter-

grond documenten die een beschrijving geven van uitgevoerde inventarisaties (o.a. van ecolo-

gie, landschap, cultuurhistorie), van technische onderzoeken naar de ondergrond en de dijk en 

van het vigerende beleid van rijk, provincies en gemeenten. In de projectnota/MER zijn op basis 

van deze achtergronddocumenten enkele alternatieven voor de dijkverbetering beoordeeld en is 

een voorkeursalternatief opgesteld. Het projectplan beschrijft de technische uitwerking van het 

voorkeursalternatief in te nemen maatregelen en de mitigerende maatregelen om de effecten 

op en gevolgen voor aanwezige waarden teniet te doen. 

Het projectplan dient op zijn beurt weer als basis voor diverse uitvoeringsgerichte plannen zoals 

het grondverwervingplan, de benodigde vergunningen en de ruimtelijke vastlegging van functies 

in het bestemmingsplan. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het verbeterde profiel van 

de waterkering door het waterschap in een legger genomen (tekening met gewenste afmeting 

van de waterkering), die in de inspraak gebracht wordt. 
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Figuur 1.4 Samenhang Projectplan met andere documenten in het dijkverbeteringsproces  

 
1.6 Milieueffectrapportage 

Voor de onderbouwing van het goedkeuringsbesluit over het projectplan dijkverbetering wordt 

een milieueffectrapportage (m.e.r.
3
) doorlopen. Het opstellen van milieueffectrapport (MER) is 

verplicht bij het opstellen 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 be-

stuursorganen. 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 

eenvoudiger regels gelden. Dit project blijft echter onder de oude wet vallen, omdat de richtlij-

nen voor 1 juli 2010 zijn vastgesteld. 

 

Het opstellen van het MER heeft in twee fasen plaatsgevonden (zie ook afbeelding 1.5). In de 

eerste fase heeft het waterschap samengewerkt met Hoogheemraadschap Amstel, Gooi & 

Vecht en Rijkswaterstaat IJsselmeergebied. In deze fase zijn twee principeoplossingen en een 

zestal aanvullende maatregelen afgewogen voor het bereiken van de vereiste veiligheid. Uit 

deze mogelijkheden is de principeoplossing ‘dijkverbetering’ als oplossing gekozen. De alterna-

tieve oplossing ‘beweegbare waterkering met aanvullende dijkverbetering’ en de aanvullende 

maatregelen zijn hiermee afgevallen. Dit omdat deze oplossingen minder bijdragen aan de pro-

jectdoelen (bescherming tegen overstroming, toekomstvastheid, beheer en onderhoud) en 

daarbij ook ongunstiger zijn qua kosten. Deze oplossingen zijn in MER fase 2 daarom niet ver-

der uitgewerkt.  

 

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 Zui-

delijke randmeren en Eem afgesloten.  

 

In de tweede fase is de keuze voor dijkverbetering verder uitgewerkt ter ondersteuning van het 

projectplan zoals bedoeld in de Waterwet. De resultaten zijn in het MER-rapport [26] verwerkt, 

dat in map 3 is bijgevoegd. Hierbij is het MER eerste fase als bijlage bijgevoegd in de bijlage-

map 4. De m.e.r.-procedure wordt nader toegelicht in hoofdstuk 6. 

 

                                                                 
3
  Voor de milieueffectrapportage als procedure wordt de afkorting m.e.r. gebruikt, voor het milieueffectrapport MER. 
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Figuur 1.5 De verschillende fasen tijdens en na de m.e.r.-procedure 

 
1.7 Leeswijzer 

In dit projectplan dijkverbetering wordt nader ingegaan op de voorgenomen aanpassingen aan 

de dijken behorend tot het project Veiligheid Zuidelijke randmeren en Eem (VZR). Achtereen-

volgens komen aan de orde:  

• de probleemstelling van de veiligheid en de oplossingsrichtingen (hoofdstuk 2); 

• de huidige status van dijk en omgeving en de aanwezige waardevolle elementen (hoofdstuk 

3); 

• de visie op de voorgenomen dijkverbetering (hoofdstuk 4); 

• een beschrijving en technische toelichting van het plan per deeltraject (hoofdstuk 5); 

• de overige aspecten die verbonden zijn aan de uitvoering (hoofdstuk 6); 

• de benodigde grondverwerving en de wijze van schadeloosstelling van betrokkenen (hoofd-

stuk 7); 

• een overzicht van procedures en vergunningen (hoofdstuk 8). 

 

Het projectplan beschrijft de uiteindelijk uit te voeren maatregelen. De keuze voor deze maatre-

gelen is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en analyses, welke in separate achtergronddo-

cumenten zijn vastgelegd. Voor een uitgebreide beschrijving van de achtergronden wordt dan 

ook verwezen naar deze achtergronddocumenten (zie literatuurlijst, opgenomen in dit rapport 

na hoofdstuk 8).
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2 Probleemstelling en oplossingsrichtingen 

2.1 Beoordeling veiligheid 

Volgens de Waterwet (voorheen: Wet op de Waterkering) moeten alle genormeerde primaire 

waterkeringen in Nederland periodiek beoordeeld worden op veiligheid tegen overstromen. De-

ze toetsing is voor Veiligheid Zuidelijke randmeren en Eem (VZR) in twee fasen uitgevoerd; te 

weten een oriënterende toetsing in 2003, terwijl in 2006 een hertoets heeft plaatsgevonden. 

 

Bij een toetsing worden Hydraulische Randvoorwaarden (HR) gebruikt, die voor de maatgeven-

de locaties langs de waterkeringen zijn vastgesteld door het ministerie van Verkeer en Water-

staat. Voor de eerste landelijke toetsronde, die in 2001 is gerapporteerd, zijn de HR 1996 opge-

steld. Voor de tweede landelijke toetsronde, gerapporteerd in 2006, zijn de HR 2001 opgesteld. 

Die toetsingen zijn ook uitgevoerd voor de waterkering langs de Zuidelijke randmeren en de 

Eem. Uit deze toetsingen bleek dat de waterkering in delen van het studiegebied niet voldeed.  

 

Figuur 2.1 Procedure toetsen aan veiligheid 

 
Toets 2003 [26] 

In het kader van de HR 2001 waren hydraulische randvoorwaarden bekend voor de randmeren 

ten westen van de Nijkerkersluis. Voor de Eem en de Putterzeedijk waren nog geen randvoor-

waarden bekend en heeft de toetsing plaatsgevonden op basis van globale berekeningen, afge-

leid van de randvoorwaarden voor de randmeren. Delen van het plangebied zijn toen afge-

keurd.  

 
(Her)toets 2006 [bijlagenrapport bij 9] 

Vervolgens is een toetsing (een soort ’hertoetsing’ omdat nu gewijzigde randvoorwaarden be-

kend zijn) uitgevoerd op basis van de hydraulische randvoorwaarden HR 2006. Deze zijn ook 

voor de Eem vastgesteld. De hydraulische randvoorwaarden voor C-keringen zijn vooruitlopend 

op de vaststelling (door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in 2009) in deze toets-

ronde alvast gebruikt voor de Putterzeedijk. Er is getoetst met de betrouwbaarste inzichten en 

berekend met de beste rekenmodellen. 

1 e landelijke toetsing , 2001 

2 e landelijke toetsing , 2006 

hertoetsing VZRE 2006 

3 e landelijke toetsing , 2011 

Geen toetsing voor VZR uitgevoerd. 

HR Randmeren tot Nijkerkersluis.  

Oriënt. berekeningen (geen HR) Eem. 

Delen van het studiegebied afgekeurd.

HR Randmeren én Eem. 

HRC Putter zeedijk inhoudelijk bekend. 

Precieze omvang planstudie vastgesteld. 

Niet alle delen plangebied extra getoetst.

Waterkerende constructies VZR  

getoetst.  

HR 1996 
HR 1996 

HR 2001 
HR 2001 

HR 2006 
HR 2006 

HRC 2006 
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Op basis van deze toetsing is de totale omvang van het plangebied met de te verbeteren dijk-

trajecten vastgesteld. De resultaten zijn in het bijlagerapport bij de MER fase 1 omschreven [9] 

 

Toets 2011 (gerapporteerd in 2010) 

Omdat het dijkverbeteringproces op basis van de toetsing van 2006 in procedure is, is afgezien 

van een nieuwe toetsing 2011 voor die delen van de dijkring die al aanpassing behoeven. Dit 

zou verstorend werken en leiden tot vertraging in het lopende verbetertraject op basis van de 

toetsing 2006. Wel is een hertoets voor de waterkerende objecten uitgevoerd en voor die delen 

van de dijkring die eerder goed of voldoende waren getoetst [28]. 

 

Bij de toetsing zijn dijken, kunstwerken (waterkerende objecten) en niet-waterkerende objecten 

beschouwd. Daarbij speelt een aantal factoren (ofwel faalmechanismen) een rol. Het gaat om 

de volgende mechanismen (zie figuur 2.2): 

• de kruinhoogte in relatie tot het maatgevend hoogwaterpeil en de optredende golfoploop en 

toelaatbare golfoverslag over de dijk; 

• de stabiliteit. Daarbij zijn de volgende mechanismen van belang: 

° piping (het gevaar voor het optreden van zandmeevoerende wellen, nadat de deklaag 

door de verhoogde stijghoogte is opgebarsten (heave)); 

° microstabiliteit: aantasting van het binnentalud als gevolg van lokale erosie door stromend 

grondwater in het dijklichaam, dat in het binnentalud uittreedt;  

° macrostabiliteit: vervorming van het dijklichaam door afschuiving van het binnen- of bui-

tentalud; 

• de sterkte van de bekleding (weerstand tegen een golfaanval); 

• de aansluiting van de waterkering op de hoge gronden; 

• de kunstwerken. 

 

 
Figuur 2.2 Faalmechanismen 
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2.2 Probleemstelling 

Gronddijken 

Uit de toetsing 2006 [9] is naar voren gekomen, dat over een lengte van circa 24 kilometer spra-

ke is van verschillende tekortkomingen aan de dijken langs de randmeren en de Eem. In de 

toets 2006 is als gevolg van de lagere toetspeilen een aantal dijktrajecten dat in de oriënterende 

toets 2003 nog is afgekeurd, nu voldoende stabiel gebleken. Voor een ander deel van de trajec-

ten blijkt na de toets 2006 dat verbetering nog steeds noodzakelijk is. Ook is voor enkele delen, 

door lagere grondparameters die met aanvullend veld- en laboratoriumonderzoek zijn bepaald, 

alsnog vastgesteld dat niet aan de gewenste veiligheid wordt voldaan. Een technische toelich-

ting op de bij de toetsing gehanteerde achtergronden en uitgangspunten is opgenomen in de 

diverse toetsrapportages. 

 

Bij de toetsing in 2006 is een ‘worst case scenario’ gehanteerd, dat wil zeggen dat voor de 

hoogte toets geen rekening is gehouden met de invloed van regionale keringen (kades) op de 

golfaanval op de primaire keringen. Bij de uitwerking in dit Projectplan is dat wel gebeurd. De 

toetsresultaten van dijkring 45, op basis van de HR 2006, zijn opgenomen in bijlage 2 bij dit 

rapport. In navolgende tabel 2.1 zijn de tekortkomingen volgens de toetsing uit 2006 aan de 

bestaande dijken in dijkring 45 samengevat.  

 

Tabel 2.2 Tekortkomingen gronddijken per dijktraject (met uitzondering van de kunstwerken) 

dijkvak deeltraject dijk/dp probleem 

1A 30,2-32,3 stabiliteit buitentalud Putterzeedijk 

1B 36-44 stabiliteit buitentalud 

2A 57-62 stabiliteit buitentalud 

2B 76-80,5 stabiliteit buitentalud 

Arkemheense 

Zeedijk 

2C 88,7-99 stabiliteit buitentalud 

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

113-116 stabiliteit buitentalud 

Oostdijk 3 

4A 116-118,5  hoogte, stabiliteit buitentalud 

4B 118,5-121  hoogte 

4C 122,5-123 hoogte, bekleding waterkering 

keringen in 

Bunschoten-

Spakenburg 

4D 123-125,5  hoogte, bekleding waterkering 

127,5-131 stabiliteit binnentalud 

131-138,5 stabiliteit buitentalud 

Westdijk 5  

138,5-148 stabiliteit buitentalud, 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 kruinhoogte, beheerbaarheid dijk 

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, veelal in verband met Coelhorster wetering 

277,7-282 stabiliteit buitentalud, piping 

289-294, en bij 298 stabiliteit buitentalud 

Grebbelinie-

dijk 

9A 

289-295 piping en stabiliteit binnentalud 
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dijkvak deeltraject dijk/dp probleem 

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 10 318-329 hoogte 

aansluiting 

hoge gronden 

11 Amersfoort hoogte 

 

Voor enkele dijkvakken is pas na de hertoetsing gebleken dat ze niet (meer) voldoen aan de 

normen. Dit is omdat na de toetsing nog aanvullend grond- en laboratoriumonderzoek met bij-

behorende geotechnische berekeningen hebben plaatsgevonden. Het betreft bijvoorbeeld de 

stabiliteit van delen van de Oostdijk en de Westdijk aan weerszijden van Bunschoten.  

 

De resultaten van de toets 2006 voor de dijktrajecten die zijn afgekeurd op de faalmechanismen 

stabiliteit buitentalud, macrostabiliteit binnenwaarts, opbarsten/piping en kruinhoogte zijn opge-

nomen in de rapportage MER fase 1 en de daarbij behorende bijlagerapporten [9]. De afge-

keurde dijktrajecten worden zwakke plekken genoemd. De ligging van de te verbeteren zwakke 

plekken, inclusief de later alsnog afgekeurde delen, is opgenomen in figuur 1.2. Daarbij is nabij 

Spakenburg, het gedeelte dp 127-131 en bij de A1, het gedeelte bij dp 223 uit de derde toets-

ronde bijgevoegd. 

 

De aansluiting van de primaire waterkering van de Eem op de hoge gronden in het stedelijk ge-

bied van Amersfoort is op dit moment bij de spoorbrug over het Valleikanaal (dp 329) en ver-

loopt volgens de rode lijn op figuur 2.3.  

 

 
Figuur 2.3  Traject hoge gronden  
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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 gedeel-

te van dit hoogtetekort zit echter in de waakhoogte sfeer. Op een enkele plek ter hoogte van De 

Isselt (blauwe lijn op figuur 2.3) en op het hele traject ter hoogte van de kop van De Koppel 

(paarse lijn op figuur 2.3) ligt het maaiveld beneden de maatgevende waterstand, 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 enkele 

centimeters. Om dit op te lossen is een grond- of muurconstructie (kademuur) voorgesteld
4
.  

 

Om na te gaan of bovenbeschreven oplossingen maatschappelijk verantwoord zijn is een Maat-

schappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd [40]. 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 waterscha-

de 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 

(dijktraject 11). Aan de overkant van de Eem, bij het bedrijventerrein De Isselt worden geen 

maatregelen genomen. 

 
Toetsingsresultaten waterkerende objecten 

Bij de derde toetsing van de waterkerende kunstwerken (gerapporteerd september 2010) blijken 

diverse kunstwerken niet aan de te stellen eisen te voldoen. Van diverse zijn de afsluitingsmid-

delen onvoldoende sterk of slechts enkelkerend uitgevoerd. Dit bleek zowel bij de tweede toets-

ronde uit 2003 als bij de derde ronde die recent is uitgevoerd het geval te zijn. In de tussentijd 

zijn wel enige coupures opgevuld en verwijderd. 

 

In de te verbeteren tracés zijn een aantal coupures aanwezig (waaronder diverse particuliere 

coupures) met toepassing van schotbalken in de sluitconstructie. De coupures voldoen veelal 

niet op de aspecten onderloopsheid, hoogte en sterkte. Ook al zijn sommige coupures op de 

technische eisen als voldoende beoordeeld, dan toch zijn ze in de toets afgekeurd op het be-

heerdersoordeel. Dat diverse coupures ook in het beheerdersoordeel onvoldoende worden ge-

acht, heeft te maken met de tijd die nodig is voor de sluiting: dit kan onder maatgevende om-

standigheden bij windkracht 12 niet tijdig genoeg gebeuren. Bovendien zijn de balken als af-

sluitmiddelen onder maatgevende omstandigheden met zeer zware storm nagenoeg onhandel-

baar. 

Deze coupures worden in tabel 2.2 wel beschouwd. 

 

Voor de waterkerende kunstwerken (conform de derde toetsronde, rapportage 2010) zijn de 

toetsresultaten in de tweede tabel van bijlage 2 vermeld en hierna zijn de problemen samenge-

vat in tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Tekortkomingen kunstwerken 

dp naam/omschrijving problemen 

73,5 Wielse Sluis hoogte en sterkte constructie onderdelen 

100 Laakse Duiker sterkte constructie onderdelen en betrouwbaarheid sluiting 

135 Duiker Westdijk (W0) sterkte constructie onderdelen 

139,5 Duiker Westdijk (W1) sterkte constructie onderdelen 

155 Coupure Malenstein/Eemdijk 4 (fam. Hop) piping 

159,5 Coupure Eemdijk 14 (Vedder) piping, hoogte, aansluiting constructie op grondlichaam 

162 Duiker Eemdijk (V4)  nader onderzoek uitgevoerd, score goed 

166,5 Coupure Weverling piping, hoogte, aansluiting constructie op grondlichaam 

168,5 Coupure Maatweg score goed, beheerdersoordeel negatief 

171 Coupure Jaquet, Eemdijk 56  score goed, beheerdersoordeel negatief 

173,5 Coupure W. Varenkamp, Eemdijk 86 score goed, beheerdersoordeel negatief 

174 Coupure Pont Eemdijkerzijde score goed, beheerder wenst aanpassing sluitmiddel 

                                                                 
4
 De maatregelen zijn ontworpen op HR2006+0,2m (robuustheid)+0,5m (minimale waakhoogte). Buistoten stroomop-

waarts van de A1 zijn niet meegenomen in het ontwerp. 
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dp naam/omschrijving problemen 

184,5 Duiker Eemdijk (E6) sterkte constructie onderdelen 

223 Duiker Zuidereind/A1 score goed, verlengen bij maatregel 

234 Duiker Zuidereind (Z2) sterkte constructie onderdelen, piping 

238,5 Duiker Zuidereind (Z3) sterkte constructie onderdelen, piping 

265 Duiker Slaagse Dijk (S2) piping 

271,5 Coupure in Krachtwijk sterkte constructie onderdelen 

274 Duiker Slaagse Dijk (S4) piping 

 

In de tabel in bijlage 2 is ook vermeld wat de aanpassingen aan die kunstwerken moeten zijn. 

Op de tekeningen van bijlage 1 is dit tekstueel ook bij het betreffende kunstwerk op de situatie-

tekeningen aangegeven. 

 

Voor de te verwijderen coupures is op de tekeningen in bijlage 1 bij dit projectplan uitgewerkt 

hoe de overgang over de kruin vorm kan worden gegeven. Die coupures (dp 160 en dp 174,5 

bij de veerstoep) die absoluut noodzakelijk zijn voor de ontsluiting, worden daarom voorzien van 

een automatisch te sluiten keermiddel, naast een actief te sluiten tweede keermiddel. 

De nieuwe coupures in Bunschoten worden voorzien van ter plekke in kelders aanwezige af-

sluitmiddelen, die eenvoudig en snel opklapbaar zijn. 

 
Toetsingsresultaten Niet Waterkerende Objecten 

De zogenaamde NWO’s zijn alleen in de tweede toetsronde getoetst en de resultaten uit die 

toetsronde zijn hierna samengevat.  

 

De begroeiing in Eemdijk is grotendeels voldoende of goed getoetst. Langs de Grebbeliniedijk 

is sinds de toetsing, waarbij de grasmat onder de bomen in slechte conditie bleek te zijn, veel 

opgaande begroeiing verwijderd. De stobben dienen nog wel uit de waterkering te worden ver-

wijderd. 

 

De bebouwing in Spakenburg en Eemdijk werd grotendeels goed of voldoende getoetst, dit gold 

ook voor de verspreid aanwezige bebouwing langs de dijk. De enige plek waar de bebouwing te 

ver in de dijk stond (nabij dp 175) wordt nu in de dijkverbetering aangepast. Wel is op veel 

plaatsen in Eemdijk de dijk bij de verbeteringen iets opgeschoven, zodat de bebouwing circa 3 

m uit de nieuwe binnenteen komt te staan. Dit geeft bij toekomstige aanpassingen meer ruimte 

aan waterschap en bewoners. 

 

De kazematten in de Grebbeliniedijk liggen nu in het waterkeringsprofiel. Bij de dijkverbetering 

wordt de waterkering zo verschoven, dat de kazemat buiten het profiel komt te liggen en onder-

houd en beheer over de verschoven kruin mogelijk is. 

 

In de tweede toetsing zijn 3 aanwezige leidingkruisingen langs de Eem en de randmeren goed 

gekeurd. Omdat nu veel dijkverbeteringen worden uitgevoerd, is het waterschap met de be-

heerders van de aanwezige kabels en vooral leidingen in overleg getreden, om na een toetsing 

‘onvoldoende’ tot een door het waterschap gecoördineerde verwijdering van deze objecten uit 

de waterkeringen te komen. De niet meer gebruikte uitstroom leiding van de oude zuivering bij 

dp 109-110 zal nu in het kader van de dijkverbetering wellicht ook uit het profiel worden verwij-

derd. Als de gemeente er een andere bestemming voor kan vinden in het kader van een be-

drijfsverplaatsing, moet de leiding goed afsluitbaar worden gemaakt. 

 
2.3 Principeoplossingen 

Uit de toetsing (zie paragraaf 2.2) is gebleken dat een aantal mogelijke bezwijkmechanismen 

niet aan de gestelde eisen voldoet, in dit geval stabiliteit, piping en kruinhoogte. Om wel aan de 

eisen te voldoen kunnen een aantal principeoplossingen worden toegepast. Deze principe op-

lossingen zijn (zie ook figuur 2.4): 

• stabiliteit binnen- of buitenwaarts: 

° taludverflauwing; 

° aanberming aan de instabiele zijde; 

° damwandconstructie in de kruin of nabij de teen aan de instabiele zijde; 

° dempen van langsliggende sloten. 
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• opbarsten/piping; 

° aanberming aan buiten- en/of binnenzijde; 

° klei ingraven aan de waterzijde; 

° aanbrengen kwelscherm. 

• kruinhoogte: 

° ophoging in grond of bij geringe verhogingen via asfalt overlaging op wegen; 

° ophoging door middel van vaste keermuren of opklapbare Dutchdam-achtige constructies 

in vooral bebouwde omgeving met weinig ruimte. 
 

 
Figuur 2.4 Verbeteringsvarianten  

 

Hierbij wordt aangetekend dat een dijkontwerp een integraal ontwerp is, waarbij naast de vol-

gens de toetsing onvoldoende punten, ook andere onderdelen van de dijk die niet voldoen aan 

de ontwerpuitgangspunten (zie paragraaf 3.4) worden verbeterd. Zo kan het zijn dat volgens de 

toetsing niet wordt voldaan aan de stabiliteitseisen en dat de kruinhoogte wel voldoet aan het 

toetspeil, maar niet aan het ontwerppeil. Dan moet naast de uit te voeren stabiliteitsmaatregelen 

ook de kruinhoogte worden aangepast.  

 

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 aanpassingen in de waterstanden of golfhoogten tijdens 

het opstellen 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 meege-

nomen. Deze periode is ‘vastgezet’ op 100 jaar, namelijk op het jaar 2110. Voor de vaste con-

structies wordt ook uitgegaan van een ontwerphorizon van 100 jaar. 

 

Hierna worden de belangrijkste kenmerken van de principeoplossingen weergegeven. 

 
2.3.1 Taludverflauwing 

Is onvoldoende stabiliteit aanwezig bij een bestaand talud, dan kan door een verflauwing ervoor 

worden gezorgd dat wel voldoende stabiliteit ontstaat. Daarvoor wordt aan de waterzijde ero-

siebestendige klei aangebracht en aan de landzijde een iets doorlatender klei. In beide gevallen 

wordt de bestaande bovengrond van de dijk afgegraven en weer over de verflauwing aange-

bracht. Voor een goede aanhechting tussen bestaande dijk en nieuwe aanvulling kan bij niet te 

grote aanvullingen trapsgewijs worden afgegraven, waardoor een betere aanhechting ontstaat. 

 
2.3.2 Aanbermingen 

Aan de instabiele zijde van de dijk kan een verhoging van het maaiveld worden aangebracht, 

die aansluit op de dijk en een tegengewicht vormt voor een mogelijk optredende glijcirkel. De 

hoogte van deze berm ten opzichte van het aanwezige maaiveld en de nodige breedte uit de 

dijk worden bepaald door de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen. Een aanberming wordt vaak 

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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onder een zekere helling vanaf de dijk uitgevoerd (1:20) om voor voldoende afwatering vanaf de 

dijk te zorgen. 

 

Alvorens de ophoging voor de berm aan te brengen wordt eerst de bouwvoor van 0,3 tot 0,5m 

verwijderd en apart gezet. Daarna wordt opgehoogd voor de berm (erosiebestendige klei aan 

de waterzijde en zandige klei aan de landzijde), waarna de verwijderde bovengrond weer op de 

berm wordt aangebracht. Hierdoor is een toekomstig normaal gebruik van de aanberming ver-

zekerd. 

 

Door het extra gewicht van een aanberming aan de landzijde wordt ook voorkomen dat daar 

opbarsten van de deklaag en daaropvolgend piping op kan treden, waardoor de horizontale 

kwelweg wordt verlengd. Deze oplossing is dus ook tegen piping-gevaar een mogelijke (gedeel-

telijke) oplossing. 

 
2.3.3 Klei-ingravingen 

Indien er gevaar bestaat voor piping, dan kan de horizontale kwelweglengte worden verlengd 

door aan de waterzijde van de dijk klei in te graven tot een zekere breedte uit de dijk. Hiervoor 

wordt eerst de bouwvoor van circa 0,5m verwijderd en apart gezet, waarna daaronder 1 m wei-

nig weerstandbiedende grond wordt uit gegraven. Deze grond wordt vervangen door een 1 m 

dikke laag goede weerstandbiedende klei, waarna daarover weer de bovengrond wordt aange-

bracht. Ook hiermee is een normaal toekomstig gebruik van deze strook weer mogelijk.  

 
2.3.4 Damwandconstructie/kwelscherm 

Voor damwandconstructies ten behoeve van zowel de stabiliteit als ten behoeve van pipingge-

vaar wordt uitgegaan van een stalen damwand. Deze wordt in alle gevallen onverankerd uitge-

voerd. 

 

Een kwelscherm staat vaak in de teen van de dijk en hoeft alleen te zorgen voor een verlenging 

van de (verticale) kwelweg. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het een dijk zonder voorland betreft 

(zogenaamde schaardijk) en klei niet voor de dijk kan worden ingegraven. Grond hoeft hierbij 

niet te worden gekeerd, de belastingen vanuit de dijk door extra zettingen zijn bij zo’n oude dijk 

zeer beperkt. Er kan derhalve een relatief licht damwandprofiel worden toegepast, dat nog goed 

kan worden ingetrild, of bij aanwezige bebouwing dichtbij de locatie trillingsarm kan worden in-

gedrukt. 

 

Een stabiliteitsscherm, in de vorm van een stalen damwand, wordt vaak nabij de teen van de 

dijk aangebracht, of als daar bebouwing staat, in de kruinlijn. De damwand in de teen moet een 

mogelijk ontstaan van een glijvlak in het dijklichaam tegengaan, waarvoor een middel zwaar 

damwandprofiel kan worden toegepast. Omdat de damwanden over beperkte lengten worden 

gebruikt (vooral bij aanwezige bebouwing), hoeft een te grote verhoging van de freatische lijn in 

de dijk door gehinderde afstroming niet te worden verwacht.  

 

In de kruin fungeert de damwand echter als een vervangend talud en moet er van worden uit-

gegaan dat een deel van het talud weg kan schuiven. De damwand moet dan wel grond keren, 

waarvoor een zwaarder profiel zal worden toegepast. Om verankeringen door de waterkering te 

voorkomen, kan dit profiel iets zwaarder moeten worden gekozen om voldoende stabiliteit te 

garanderen. 

 
2.3.5 Kruinverhogingen 

Daar waar slechts beperkte verhogingen van de kruin nodig zijn, kan als op die kruin een weg is 

gelegen een overlaging van het asfalt worden aangebracht tot de benodigde hoogte.  

In het landelijk gebied wordt de kruinverhoging vaak in grond aangebracht, waarbij soms in ver-

band met de smalle kruin aan één zijde ook een verbreding nodig is om een voor onderhoud- 

en beheermatarieel begaanbare kruinbreedte te verkrijgen. 

 

Voor die dijkgedeelten die in de bebouwde kom liggen of waar een bebouwd karakter aanwezig 

is (Bunschoten/Spakenburg, Amersfoort, Eemdijk), zijn veelal maatwerkoplossingen nodig. 

Daar is per situatie bekeken welke oplossing mogelijk is, zodat zowel wordt voldaan aan de ei-

sen van waterveiligheid, als recht wordt gedaan aan de andere aanwezige belangen. Daar zijn 

oplossingen gekozen als het aanbrengen van vaste muurconstructies, ophogen bestaande 

damwanden en kwelschermen/damwanden, alsmede plaatselijk het toepassen van niet-
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permanent aanwezige keermiddelen. In de situatie hier, met een zware storm onder maatge-

vende omstandigheden, worden losse schotbalken als niet te hanteren beschouwd. Daar wor-

den de ter plaatse in een kelderconstructie aanwezige elementen van de Dutchdam constructie 

toegepast. Deze kunnen snel worden opgeklapt, waarbij aan tijdsbestekken van circa 1,5 uur 

voor 100 m door 3 personen moet worden gedacht. De plaatsen waar dit kan worden toegepast 

zijn dus beperkt in lengte.
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3 Huidige status dijk en omgeving 

3.1 Inleiding 

De waterkering langs het Nijkerkernauw, Eemmeer en de oostzijde van de Eem kent een uitge-

breide en waardevolle historie. Diverse overblijfselen hiervan zijn aanwezig in het landschap 

van de directe omgeving van de dijk. Daarom wordt onderstaand specifiek ingegaan op de 

landschappelijke betekenis van de waterkering en op eventueel aanwezige beschermde na-

tuurwaarden.  

Ook wordt in dit plan nadrukkelijk aandacht besteed aan cultuurhistorische en archeologische 

aspecten en eventueel daaruit voortvloeiende beschermende maatregelen die het gevolg kun-

nen zijn van de nodige aanpassingen aan de dijk.  

Waar als gevolg van het projectplan dijkverbetering nadelige gevolgen ontstaan voor bijzondere 

waarden, is in algemene zin aangegeven of compensatie en/of mitigatie nodig is. Door in de 

visie van de dijkverbetering (hoofdstuk 4), naast de technische uitgangspunten, ook rekening te 

houden met de visie vanuit de ruimtelijke inpassing kunnen de noodzakelijke maatregelen voor 

compensatie en mitigatie sterk worden beperkt. Dit wordt in hoofdstuk 5 verder uitgewerkt. 

 

In dit hoofdstuk wordt in 3.2 eerst ingegaan op de indeling in vier dijktrajecten. Daarna volgen in 

3.3 de belangrijkste aanwezige bijzondere waarden voor de visie (landschap, cultuurhistorie, 

archeologie, natuur en de ontwikkelingen rond de dijktrajecten).  

 
3.2 Dijktrajecten 

Het totale dijktracé strekt zich uit van de hoge gronden bij Putten langs het Nuldernauw, Nijker-

kernauw en Eemmeer en daarna verder stroomopwaarts langs de oostzijde van de Eem tot de 

aansluiting bij het spoor in het stedelijk gebied van Amersfoort. Binnen dit totale traject zijn vier 

verschillende dijktrajecten te onderscheiden op basis van de landschappelijke karakteristieken 

en aanwezige waarden van het studiegebied (zie hierna in paragraaf 3.3). Elk tracé kent een 

eigen combinatie van dijkprofiel in relatie tot het aanliggende landschap en elementen, zoals 

bebouwing, buitendijkse terreinen, verkavelingen, landschapselementen.  

In tabel 3.1 zijn deze vier trajecten aangegeven met namen van de onderscheiden dijken, land-

schapstypering en aanduiding dijkpaalnummering. In figuur 3.1 is de geografische ligging van 

de dijktrajecten weergegeven.  

 
Tabel 3.1 Dijktrajecten Veiligheid Zuidelijke randmeren en Eem 

Nr. Dijktraject Namen dijken Landschapstypering 

voor- en/of achterland  

Dijkpaal nr. 

1 Zeedijken Putterzeedijk, Arkemheense Zeedijk, 

Oostdijk en Westdijk 

Randmeren, Veenont-

ginningenlandschap 

0 – 149 

2 Eemdijken Eemdijk, Eemlandse Dijk, Slaagse 

Dijk 

Rivierenlandschap en 

veenontginningenland-

schap 

149 – 270 

3 Grebbeliniedijk Grebbeliniedijk Overgangslandschap en 

stedelijk gebied 

270 – 317 

4 Parkzone / stedelijk ge-

bied 

Amersfoort Stedelijk gebied 317 – 329 
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Figuur 3.1 Kenmerkende dijktrajecten 

 

De dijken kennen ieder een specifieke karakterisering (zie onderstaande tabel). 

 

Tabel 3.2 Karakterisering dijken  

Putterzeedijk (dp 0-47): voormalige Zuiderzeedijk met bastaltbekleding; 

Arkemheense Zeedijk (dp 47-99): voormalige Zuiderzeedijk met bastaltbekleding; 

Oostdijk (dp 99-124): voormalige Zuiderzeedijk met bastaltbekleding; 

Bunschoten/Spakenburg (dp 114-127,5): muren en kades, stedelijke contour; 

Westdijk (dp 127,5-147): voormalige Zuiderzeedijk met uiterwaard; 

Eemdijk (dp 147-213): grasdijk met waaien
5
, stedelijke contour;  

Eemlandse Dijk (dp 213-244): grasdijk met waaien; 

Slaagse Dijk (dp 244-273): grasdijk met waaien, onbebouwd; 

Grebbeliniedijk (dp 273-317): verdedigingswerk Grebbelinie, grasdijk, onbebouwd.  

Stedelijk gebied (dp317-329): bebouwd gebied en parkzone in Amersfoort 

 

Arkemheense Zeedijk Oostdijk Spakenburg 

                                                                 
5
   Waaien zijn overblijfselen van dijkdoorbraken, waarbij ter plaatse een kolk is gevormd. De goed herkenbare 

waaien liggen vaak binnendijks. Waaien worden in andere delen van het land ook wel ‘wielen’ genoemd. 
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Westdijk Eemdijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eemlandse Dijk 

Liniedijk/Krachtwijk Grebbeliniedijk Valleikanaal 

Figuur 3.2 Visualisatie dijken  

 
3.3 Bestaande waarden langs de dijken 

Voor verschillende aspecten wordt de aanwezigheid van waarden in het gebied verwacht en 

treden daardoor mogelijk effecten op door de dijkverbetering. In enkele deelrapporten is dit zeer 

gedetailleerd beschreven:  

• landschap en cultuurhistorie (nummer Leu36-3_101, [11]); 

• archeologie (nummer Leu36-3_099, [12]); 

• bodem en water (nummer Leu36-3_100, [14]); 

• ecologie (flora en fauna, nummer Leu36-3_113, [15]); 

• gebruiksfuncties (wonen, werken en recreëren, nummer Leu36-3_102, [13]). 

Genoemde rapporten zijn grotendeels verwerkt in de MER fase 2 [26], die in bijlagemap 3 is 

bijgevoegd. Alleen het rapport over archeologie en de ecologische rapporten zijn apart bijge-

voegd in de bijlagemappen 4 en 5. 

 

In het navolgende is een en ander samengevat voor de aanwezige waarden.  

 
3.3.1 Landschap 

Nationaal landschap 

Het studiegebied ligt in zijn geheel in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. De 

kernkwaliteiten van dit gebied zijn het zeer open landschap, de slagenverkaveling en het veen-

weidekarakter. 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 ontkomen, vestigden de mensen zich op hogere plekken in 

het gebied. Zo is bijvoorbeeld het vissersdorp 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 opgeleverd dat nog steeds herkenbaar is. Dat geldt 

zeker ook voor de polder Arkemheen waar nog nooit een ruilverkaveling is uitgevoerd. De oor-

spronkelijke verkavelingsstructuur is hier helemaal intact gebleven. 

 

Karakteristieke landschapstypen 

In het studiegebied is een driedeling in karakteristieke landschapstypen te herkennen: veenont-

ginningenlandschap, overgangslandschap en rivierlandschap.  

Binnen de dijktrajecten zijn de dijken onderstaand op hoofdlijnen gekoppeld aan de landschaps-

typering van voor- en/of achterland: 

• De Slaagse Dijk, de Eemlandse Dijk en de Eemdijk liggen op de grens van het rivierenland-

schap en het veenontginningenlandschap ten oosten ervan; 
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• De Westdijk, de Oostdijk en de Arkemheense Zeedijk (ten westen van het stoomgemaal) 

liggen op de grens van de Zuidelijke randmeren en het veenontginningenlandschap; 

• Het oostelijke deel van de Arkemheense Zeedijk en de Putterzeedijk maar ook de Grebbeli-

niedijk liggen langs het overgangslandschap naar de hogere gronden. 

Daarnaast is nog te onderscheiden het stedelijk gebied van Amersfoort, inclusief de zogenoem-

de parkzone langs het Valleikanaal. 

 
Rivierlandschap 

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 apart karakteris-

tiek landschap, dat in groot contrast is met het veenontginningenlandschap van de open polders 

eromheen.  

 

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 bochtaf-

snijdingen. Bij sommige van deze bochtafsnijdingen zijn er eilandjes ontstaan. De rivierbedding 

is vastgelegd. Langs de Eem is nooit een oeverwal ontstaan. Er zijn wel kleinschalige, hoger 

liggende dekzandruggen. De buitendijkse terreinen zijn aan de oostkant meestal smal. Ten 

noorden van het dorp Eemdijk worden ze breder.  

 
Veenontginningenlandschap 

Een belangrijke drager van de landschappelijke kwaliteit in het studiegebied is het veenontgin-

ningenlandschap. Kenmerkend voor het veenontginningenlandschap aan weerszijden van de 

Eem is de strokenverkaveling 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 herinneringen aan de ‘slapende dynamiek’ van de voormalige Zuiderzee. Langs de Zomer-

dijk verwijzen een aantal waaien naar 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 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 stuwwal-

lenlandschap liggen overgangslandschappen. Deze zijn gekenmerkt door een kleinschalige op-

bouw en een afwisseling van verspreid bebouwing, houtsingels, knotwilgen en bosjes. Het ont-

staan van deze gebieden is verschillend. Het zijn grotendeels voormalige es- en brinkdorp land-

schappen op de flank van de Utrechtse Heuvelrug. Deze zijn door de druk van de steden ge-

transformeerd in min of meer stedelijke overgangsgebieden. Het gebied bij Coelhorst en Hoog-

land is een voorbeeld hiervan.  

 

Mede op basis van het bovenstaande zijn ontwerpuitgangspunten opgesteld. Deze zijn opge-

nomen in paragraaf 4. 

 
3.3.2 Cultuurhistorie 

De historische ontwikkelingen in het plangebied gedurende een aantal eeuwen zijn in belangrij-

ke mate bepalend geweest voor de huidige verschijningsvorm van het landschap.  

 
Historisch-geografische waarden 

Met uitzondering van het gedeelte Amersfoort-A1 en het gedeelte in Bunschoten worden alle te 

versterken dijken zeer hoog tot hoog gewaardeerd. 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.  
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Het Gelderse deel van de polders wordt historisch landschappelijk hoog gewaardeerd. De on-

regelmatige blokverkaveling in Hoogland (400-1000, vanaf Werk bij Krachtwijk tot aan Amers-

foort) heeft een hoge waardering gekregen. Bij Eembrugge ligt het kasteelterrein van het voor-

malige kasteel Ter Eem (1300-1400). Dit terrein is van een hoge waarde. De strokenverkaveling 

in de Zuid Eemland en de Slaag is ook van waarde. 

 
Dijken 

Om de landschappelijke karakteristieken van de dijken in het studiegebied goed weer te geven, 

is het studiegebied verdeeld in vier delen. Op basis van de landschappelijke en cultuurhistori-

sche 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) en hoge gronden Amersfoort, stedelijk gebied (dp 319-bij Koppel-

poort) 

 

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 Zui-

derzeedijken een markante scheidslijn tussen de Zuidelijke randmeren en het weidse 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 behoorlijk zijn uitgegroeid. Overigens is de dijk in de kern van Bun-

schoten/Spakenburg nauwelijks als dijk herkenbaar.  

 

Langs de Zeedijk laat alleen polder Arkemheen nog relicten zien van het vooroorlogse exten-

sieve gebruik. 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 randmeren bestaan uit min of meer brede rietzomen en vervolgens dich-

te 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 riet-

vogels. Direct binnendijks liggen verspreid en rustig enkele hakhout- of geriefbosjes en door-

braakkolkjes. 

 

De zeedijken langs de randmeren hebben, naast de hoofdfunctie als primaire waterkering en de 

natuurfunctie, een niet onbelangrijke recreatieve nevenfunctie. Over de kruin van de dijk loopt 

een fietspad of een weg (Putterzeedijk, Arkemheense Zeedijk, Oostdijk), zodat de dijk aan alle 

kanten goed beleefbaar 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 Reijnout, en de bloemrijke hooilanden van het natuurreservaat Arkem-

heen van Staatsbosbeheer en binnendijkse taluds van de Zeedijk. 

 

In Bunschoten is het plan Hongdehemel in de winter 2010-2011 in uitvoering geweest, waarbij 

nieuwe damwanden en/of nieuwe verankeringen rond de Oude Haven zijn aangebracht en in de 

kern twee (fictieve) sluisdeuren zijn geplaatst om de cultuurhistorische waarden te versterken. 

De uitvoering van de dijkverbeteringen moeten op het dan afgeronde werk Hongdehemel wor-

den aangesloten. 
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Afbeelding 3.4 Arkemheense Zeedijk 

 
Eemdijken (Eemdijk, Eemlandse Dijk, Slaagse Dijk) 

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 waterke-

ring. Langs de dijk zijn talrijke waaien aanwezig. Langs een groot deel van de dijk loopt een 

doorgaande weg die afwisselend op de dijk en naast de dijk ligt. De dijk is daardoor goed be-

leefbaar. Aan de verkavelingsrichting is te zien dat het gebied vanaf de rivier de Eem is ontgon-

nen. 

 

De buitendijkse terreinen hebben hier plaatselijk een redelijk natuurlijk karakter, onlangs ver-

sterkt door natuurontwikkeling met moerasjes, die veel vogels jaarrond kunnen bedienen. Over-

gebleven oude cultuurwaarden (dorpen Eemdijk en Eembrugge) en landschapselementen zoals 

knotwilgen, knotelzen en kolkjes geven hier accent aan het landschap en contrast met het in-

tensief gebruikte slagenlandschap binnendijks.  

Tussen Baarn en Soest, voorbij de haven voor zand- en grindverwerking, loopt traject Eem-

landse Dijk - Slaagse Dijk langs het weidevogelreservaat Polder de Slaag van Vereniging Na-

tuurmonumenten. Ook dit natuurgebied is jaarrond van belang voor weide- en watervogels. 
 

 
Afbeelding 3.5 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, bos-

schages, hakhoutbosjes, elzensingles en houtwallen. Ook de Grebbeliniedijk laat, net als in het 

directe achterland, een hoge mate van beslotenheid zien op zijn accoladeprofiel met afwisse-

lend ruigten, rietzomen, hakhoutbosjes, doornstruwelen, boomgroepen en solitaire bomen. Dit 
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dijklandschap gaat door tot in de westrand van Amersfoort in het voormalige landgoederenland-

schap van Schothorst.  

 

 
Afbeelding 3.6 Grebbeliniedijk richting Krachtwijk 

 

Het dijktracé van Krachtwijk tot aan jachthaven in Amersfoort is aangeven als herkenbaar on-

derdeel van de Grebbelinie als waardevol cultuurhistorisch element. Aan de dijk liggen enkele 

verdedigingswerken (Krachtwijk, Glashut), maar ook vele kazematten. De dijk is beperkt toe-

gankelijk. In het gebied De Schans ligt een oude meander van de Eem. 

 
Parkzone en stedelijk gebied (Amersfoort) 

In het centrum van Amersfoort gaat de Eem over in het Valleikanaal. Hier is de dijk niet meer 

herkenbaar. Deels loopt langs het Valleikanaal een recreatieve route. Recent zijn de oevers hier 

op een natuurvriendelijk wijze ingericht.  

 

 

 
Afbeelding 3.7 Informele route langs de Valleikanaal met natuurvriendelijke oevers 

 

Grebbelinie 

De dijken van Amersfoort tot aan Spakenburg maken deel uit van de Grebbelinie. De Grebbeli-

nie is een verdedigingslinie uit de tweede helft van de 18e eeuw. De Grebbelinie is een doorlo-

pend verdedigingssysteem tussen Rhenen bij de Nederrijn en Spakenburg bij het Eemmeer. 

Het is een samenhangend stelsel van liniedijk, dwarskaden, inundatiegebieden, aarden en be-
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tonnen verdedigingswerken (de laatste afkomstig uit de periode 1939-1940) en waterlopen met 

stuwen en sluizen. De afleesbaarheid van de samenhang van de linie als totaliteit is van groot 

belang. Het is gericht op verspreide verdediging, waarbij men gebruik heeft gemaakt van de 

aanwezige gradiëntverschillen in maaiveldhoogte. De uitsluitend aarden verdedigingslinie is nog 

vrijwel compleet aanwezig, maar niet overal duidelijk herkenbaar.  

 

Voornamelijk langs het noordelijke gedeelte van de dijk, langs de Grebbeliniedijk, zijn nog dui-

delijk herkenbare elementen aanwezig. Hier zijn de aarden werken bij Krachtwijk en aan de 

Glashut (de Schans) nog aanwezig. De Krachtwijk ligt in het open landschap en is toegankelijk, 

de Schans is particulier eigendom en niet toegankelijk. Verder zijn er verschillende betonnen 

kazematten aanwezig (dp 271 en 273 bij Krachtwijk, dp 277, 280, 285, 286,5 en 287,5, 289, 

291,5, 294, 296,5 en 297,5, 299, 301, 303,5 en 310 bij de Glashut). 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 van oorsprong voornamelijk kaal, terwijl de westzijde, de verdedi-

gingszijde, bebost is. In de huidige situatie is vaak de landzijde bebost, bijvoorbeeld de broek-

bossen bij Coelhorst en de noord- en zuidzijde bij Werk aan de Krachtwijk. In dit gebied liggen 

ook de voormalige dwarskaden, de Vuydijk en de Coelhorsterkade. Deze keerkaden liggen 

dwars op de liniedijk tussen de inundatiekommen. 

 

De Grebbelinie heeft als megastructuur grote cultuurhistorische waarde. De belangrijkste dra-

gers van deze linie en aandachtpunten bij het ontwerp 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. 

 
Monumenten 

Er zijn enkele monumenten aanwezig, veelal op een afstand van meer dan 200 m van de dijk. 

Deze zijn beschreven in het MER rapport fase 1 (hoofdstuk 7. Cultuurhistorie en archeologie). 

 

Op 18 april 2011 wordt de Grebbelinie officieel door de staatsecretaris van OCW aangewezen 

als beschermd rijksmonument. Dit betreft de liniedijk, de keerkades, de forten, de kazematten 

en de sluizen. 

 

Op 18 februari 2011 is het havengebied van Spakenburg door de staatssecretaris van OCW en 

de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen als rijksbeschermd dorpsgezicht. Dit be-

treft de Oude Haven, de Nieuwe haven en het openbaar gebied en de aanpalende bebouwing 

er omheen. 
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Figuur 3.8 Cultuurhistorische waarden 

 

Mede op basis van het bovenstaande zijn ontwerpuitgangspunten opgesteld. Deze zijn opge-

nomen in paragraaf 4. 

 
3.3.3 Archeologie 

In de Projectnota/MER is inzicht gegeven in de specifieke archeologische verwachting, is inzicht 

gegeven in eventuele archeologische vindplaatsen en is aandacht besteed aan de mate van 

bodemverstoring. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de onderliggende on-

derzoeken en de Projectnota/MER [9, 12 ,26].  

 

Archeologisch is langs de randmeerdijken een middelhoge trefkans aanwezig. Ten noordwes-

ten van Nijkerk zijn twee oude (deels verzonken) terpen als archeologisch monument aanwezig. 

De dorpskern van Spakenburg heeft een hoge archeologische waarde. Tussen het Eemmeer 

en Eembrugge is een lage trefkans aanwezig. Vanaf Eembrugge is de oostzijde van de Eem 

veelal als middelhoge trefkans aangegeven. Archeologische monumenten zijn aanwezig bij 

Krachtwijk en bij voormalig kasteel Ter Eem ter hoogte van Eembrugge. 

Over het algemeen kan gezegd worden dat bodemingrepen altijd een effect hebben op eventu-

eel aanwezige archeologische waarden. In dit geval gaat het dan om het aanbrengen van 

damwanden en kwelschermen, het ingraven van klei en eventueel bij het aanbermen van de 

dijk. Het uit- en ingraven van klei is zeer verstorend voor eventueel aanwezige archeologische 

waarden en dient, zo mogelijk, vermeden te worden.  

Ook het alternatief, het aanbrengen van een damwand, heeft in principe een verstorende wer-

king op het aanwezige bodemarchief. Maar het betreft slechts een kleine verstoring, die wel 

sterk afhankelijk is van de locatie van de damwand. 

 

In het achtergrondrapport Archeologie wordt aangegeven in welke deeltrajecten en aan welke 

zijde van de dijk nog extra veldwerk moet worden uitgevoerd om daadwerkelijk aanwezige 

waarden vast te kunnen stellen en verstoring daarvan te voorkomen (Spakenburg 118,5-125,5, 

Westdijk 138,5-147, Eemdijk 179-188 en 205-214,5, Eemlandse Dijk 212,5-220,5 en 227-237,5, 

Slaagse Dijk 246-266 en 270-274 en Grebbeliniedijk 274-276, 281-294 en 304,5-308,5 in 

Amersfoort). Het extra onderzoek zal bestaan uit het verrichten van boringen en het graven van 

proefsleuven. Daar waar sloten moeten worden gegraven dient dit onder archeologisch toezicht 
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te geschieden als extra onderzoek nodig is. In dat geval kunnen proefsleuven achterwege blij-

ven. 

 
Figuur 3.9 Archeologisch nader onderzoek 

 

Mede op basis van het bovenstaande zijn ontwerpuitgangspunten opgesteld. Deze zijn opge-

nomen in paragraaf 4. 

 
3.3.4 Natuur 

Natura 2000 

In de randmeren en polder Arkemheen zijn verschillende Natura 2000-gebieden aanwezig. In 

het noordoostelijke deel betreft het de Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren en Arkemheen 

(Putterzeedijk en tweede gebied ook Arkemheense Zeedijk). In het noordwesten ligt het Natura 

2000-gebied Eemmeer en Gooimeer Zuidoever (langs een deel van de Westdijk en Eemdijk). 
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Figuur 3.10 Natura 2000-gebieden 

 
EHS en weidevogelgebied 

De Eem maakt deel uit van een ecologische verbindingszone (EHS). De meeste kansen voor 

de ontwikkeling hiervan liggen in de buitendijkse gebieden, maar ook de dijken maken er deel 

van uit. De meeste buitendijkse gebieden langs de Eem zijn in de EHS opgenomen als ‘nieuwe 

natuur’. In de Bekaaide Maat (oostkant Eemmonding) is een zoekgebied voor de ecologische 

verbindingszone, maar er is geen reservering voor ‘nieuwe natuur’. Het buitendijkse gebied bij 

Krachtwijk (Hoogervorst) is ook geen EHS. De Poldermaten (langs de Westdijk) is wel bestemd 

als ‘nieuwe natuur’. De Randmeren maken deel uit van de EHS. 
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Figuur 3.11 EHS 

 

Vrijwel het hele plangebied is weidevogelgebied. Wat betreft de uitvoering geeft dit beperkingen 

in de werkbare periode (buiten broedseizoen). 
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Figuur 3.12 Weidevogelgebieden 

 
Soorten 

Tijdens de afsluiting van fase 1 van de mer VZR is ten behoeve van fase 2 een inventarisatie 

uitgevoerd van de aanwezige soorten die mogelijk door de dijkverbeteringen worden beïnvloed 

(Ecologisch onderzoek MER fase 2 dijkverbetering Eemdijken en Zuidelijke randmeren, inventa-

risatie van beschermde en bijzondere natuurwaarden, Ecogroen, december 2007 [32]). De in-

ventarisatie was voor een aantal soorten beperkt en is in het afgelopen voorjaar 2010 meer ge-

detailleerd uitgevoerd. Voor een opsomming van de gevonden beschermde flora, 

(korst)mossen, zoogdieren, broedvogels, amfibieën, reptielen vissen, ongewervelden en week-

dieren wordt verwezen naar genoemde ecologische achtergrondrapporten [32 en 33]. 

 
Ontwikkelingen nieuwe natuur 

In het navolgende wordt ingegaan op de natuurontwikkelingsgebieden, voor zover deze gren-

zen aan de dijken. Eerst worden de plannen van de provincie Utrecht en daarna van de provin-

cie Gelderland beschreven. 

 

Delen van de Eem en haar uiterwaarden zijn aangewezen als regionale ecologische verbin-

dingszone (lengterichting langs de Eem) voor migratie van het Valleikanaal tot in het Eemmeer. 

Ook de Grebbeliniedijk is hiervoor aangewezen. Het streefbeeld hierbij wordt gevormd door de 

eenheid die de Eem en haar buitendijkse terreinen vormen: moerassen, schraallanden en voch-

tige ruigte met op de drogere delen bloemrijk grasland. Voor het verwezenlijken van de verbin-

dingsfunctie zijn 33 ha uiterwaarden en de Eem aangewezen als nieuwe natuur of als ‘zoekge-

bied ecologische verbindingszone’. 

 

Daarnaast ligt er een optimalisatieopdracht voor de migratie dwars op de Eem: 

• lokale migratie, tussen water- en oeverzone van amfibische soorten; 

• migratie over grotere afstanden voor onder andere ree en das.  

 

De provincie Utrecht heeft 212 ha. op diverse locaties langs de dijken van 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 
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voorzien van open water, vochtig schraalgrasland, droog grasland (voedselarm) en struweel en 

bos. 

 

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 be-

grensd. Zo is in de buitendijkse 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 Gelderse deel is begrensd als ecologische verbindingszone. Daarbij wordt 

gestreefd naar de ontwikkeling van rietmoerassen met overjarig riet. Het gaat daarbij zowel om 

het vormen van een aaneengesloten rietzone, als om zogeheten stapstenen (volgens model 

rietzanger), kleine rietmoerassen van wisselende afmeting. Deze stapstenen zouden op kleine 

eilanden voor de kust kunnen komen te liggen.  

 

Binnendijks wordt in de polder Arkemheen gezocht naar verdere uitbreiding voor de weidevo-

gelgraslanden: hiervoor is 316 ha. begrensd en geldt voor een onbekend aantal ha een zoek-

functie.  

 

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 land-

goed Oldenaller en zal vermoedelijk de Putterzeedijk (oostelijk einde van dijkring 45) kruisen. 

 

De plannen voor de Veluwerandmeren tot circa 2010 zijn beschreven in het Inrichtingsplan Ve-

luwerandmeren, resultaat van het project Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR). De Ve-

luwerandmeren 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 eilan-

den en het creëren van een robuuste verbinding met Flevoland. 

 

Op basis van de effectbeoordeling in de Projectnota/MER [33] en de resultaten van het deelon-

derzoek ecologie [15] worden voor het aspect ecologie de in paragraaf 4 opgenomen uitgangs-

punten gehanteerd. 

 
3.3.5 Bodem en water [14] 

Bodem 

Het studiegebied behoort tot twee fysisch geografische regio’s, namelijk het Zuiderzeegebied 

(Eemmonding) en voor een klein deel het Midden-Nederlandse zandgebied (de Gelderse Val-

lei). De Gelderse Vallei is een glaciaal bekken dat is gevormd door een ijstong in de een na 

laatste ijstijd. Hier en in de latere Zuiderzee groeide veen, dat bij latere inbraken van de zee 

grotendeels is weggeslagen. Het zeewater bereikte de Eem in de 11
e
 of 12

e
 eeuw. In de rand-

gebieden van de Zuiderzee zijn zwak ontwikkelde kwelderwallen gevormd die bestaan uit zan-

dige klei. Daarachter ligt kalkloze klei en verder landinwaarts klei op veen.  

 

De Putterzeedijk en de Arkemheense Zeedijk liggen in een bodembeschermingsgebied. Langs 

de dijken liggen verschillende gemalen en kunstwerken. 

 
Water 

De gebieden langs de Eem en Zuidelijke randmeren bestaan voornamelijk uit polders. In de 

polder bestaan de bovenste meters van de bodem zoals gezegd met name uit klei en/of veen 

uit het Holoceen. Onder de holocene deklaag komen tot aan de geohydrologische basis (circa 

150 meter diep) drie watervoerende pakketten voor en twee waterscheidende lagen. Het eerste 

watervoerend pakket bestaat met name uit (dek)zanden.  

 

De basis voor het grondwatersysteem is een afsluitende laag op circa 150 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 watervoeren-

de pakket wordt gevoed door geïnfiltreerd regenwater van met name de ‘Utrechtse Heuvelrug’. 
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Het grondwater stroomt in noordwestelijke richting en kwelt op vele plaatsen op. In het studie-

gebied komen gebieden voor waar lichte tot sterke kwel voorkomt.  

 

Het studiegebied wordt beschermd door dijken tegen overstroming vanuit de Zuidelijke randme-

ren. Van nature hoge gebieden (hoge gronden) zoals de Utrechtse Heuvelrug, zijn veilig voor 

overstromingen. De hoge gronden vormen samen met de dijken de dijkringen (zie figuur 1.1).  

 

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 water onder vrij verval op het Eemmeer. De afwatering van de polders bij Ar-

kemheen gaat rechtstreeks naar het Eemmeer. Het Eemmeer loost vervolgens haar water op 

het Gooimeer dat tenslotte het water kwijt kan in het IJmeer.  

 
Ontwikkelingen bodem en water 

Een belangrijke autonome ontwikkeling is de klink en oxidatie van de klei- en veengronden. Dit 

veroorzaakt bodemdaling. Voor de Eemmonding wordt een bodemdaling verwacht van 40-60 

cm in de komende 50 jaar (bron kaart RWS/NAM). Deze daling door oxidatie en krimp van la-

gen in de deklaag zal vooral in niet belaste delen van het gebied voorkomen. Onder de dijk die 

er al eeuwen ligt is al veel zetting opgetreden door de belasting van de dijk, waardoor het veen 

grotendeels onder de grondwaterstand is komen te liggen. Ook sluit de kleidijk het veen onder 

de dijk luchtdicht af. Hierdoor is oxidatie van veen nagenoeg niet te verwachten, zodat onder de 

dijk een extra bodemdaling niet wordt verwacht. Uit uitgevoerde waterpassingen op en langs de 

dijk tussen Bunschoten en Eemdijk is ook geen eenduidig beeld af te leiden over de bodemda-

ling gedurende de laatste circa 10 jaar. Ook op de kaart van RWS/NAM wordt langs de Eem 

zelf duidelijk minder bodemdaling aangegeven dan in de polders aan weerszijden. 

 

Een NAP-daling door de kanteling van het Pleistoceen onder Nederland wordt in het gebied niet 

verwacht. Volgens de informatie van RWS Meetkundige Dienst (1997) kantelt de ondergrond 

met een as over het onderhavige gebied, waarbij het westen van ons land iets zakt en het oos-

ten iets stijgt. 

 

Vooralsnog is in verband met bovengenoemde gegevens voor de ontwerpen met zowel de bo-

demdaling als de NAP-daling geen rekening gehouden. Er vindt nog nader onderzoek hiernaar 

plaats door toekomstige waterpassingen met oudere waterpassingen te vergelijken. In de toe-

komst kunnen hiervoor ook metingen vanuit satellieten bij groene dijken worden gebruikt. Het 

waterschap zal deze metingen in de loop van de tijd goed monitoren. 

Door klimaatverandering is de verwachting dat de hoeveelheid regen per jaar toeneemt. Tevens 

wordt verwacht dat de extremen in de neerslag en droogte toenemen. Dit heeft effect op (ex-

tremen van) de grondwaterstanden en -stijghoogten. In de toekomst zullen over het algemeen 

de extremen toenemen.  

 

Voor de waterhuishouding is de verwachting van het waterschap dat als gevolg van klimatologi-

sche veranderingen het waterpeil zal stijgen. In verband met mogelijke verbeteringsmaatrege-

len van de bestaande dijken zal op Provinciaal niveau een vrijwaringzone worden vastgelegd in 

de nieuwe structuurvisie. De verwachte meerpeil stijgingen zijn al als toeslagen in de ontwerp-

peilen verwerkt (zie paragraaf 4). 

 

Voor het stroomgebied van de Eem zijn ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) maat-

regelen geformuleerd om de ecologische toestand te verbeteren. Deze maatregelen voor de 

Eem richten zich vooral op de ecologische inrichting van de buitendijkse gebieden en een ver-

betering van de natuurvriendelijke oevers. De maatregelen passen daarmee in het perspectief 

van de inrichting van de Eem als ecologische verbindingszone. 

 
Geohydrologie en grondwater 

De informatie over de geohydrologie en de te verwachten grondwaterstanden onder maatge-

vende omstandigheden zijn opgenomen in het geotechnisch rapport [30], dat in bijlagemap 6 is 

opgenomen. Deze technische gegevens zijn in dit ontwerp-projectplan niet verder vermeld. 
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3.3.6 Wonen, werken, verkeer en recreatie [13] 

Wonen 

Langs de diverse dijkgedeelten ligt verspreid enige bebouwing, vooral bedrijfswoningen/-

gebouwen. Concentraties van bewoning zijn aanwezig in Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk en 

Amersfoort. 

In Bunschoten-Spakenburg bestaan verschillende bouwplannen dicht bij de dijk. De locatie 

Oostmaat (Zuyderzeeproject) bijvoorbeeld ligt aan de oostzijde van de kern.  

In Amersfoort wordt nabij de kering in het Maatweg project onder andere een nieuw ziekenhuis 

op het voormalige mobilisatiecomplex gebouwd en wordt een Huis voor de Watersport ontwik-

keld, buitendijks nabij de Bunschoterstraat. 

In Amersfoort liggen stroomopwaarts van de Bunschoterstraat enige woonboten in de Eem. 
 

Werken 

In het landelijk gebied langs de randmeren en de Eem liggen diverse boerderijen langs de dijk. 

Bij de Nijkerkersluis, in Bunschoten, bij Eembrugge en in Amersfoort liggen buitendijks 

(jacht)havens. Oostelijk van Bunschoten-Spakenburg ligt een gesloten vuilstort met aan de 

westzijde daarvan een voormalige rioolwater zuiveringsinstallatie. Aan de westzijde van Bun-

schoten-Spakenburg liggen enige bungalowparken, zowel binnen- als buitendijks.  

 
Verkeer 

Op de randmeerdijken ligt tot Bunschoten alleen een smal fietspad. De waterkering door de 

kern van Bunschoten-Spakenburg ligt ter plekke van de wegen door de hele kern. Op de West-

dijk ligt een verkeersweg op de kruin, die ook door fietsers wordt gebruikt. Vlak voor de scherpe 

bocht bij dp 148 gaat de weg vanaf de kruin naar de binnenteen van de dijk en wordt daar ook 

door gemotoriseerd verkeer en fietsers gebruikt. In de hele bebouwde kom van Eemdijk ligt op 

de kruin van de dijk geen verharde weg, tussen weg en dijk staat soms bebouwing.  

Buiten de bebouwde kom van Eemdijk ligt van dp 183,5 tot 187 wel een weg op de kruin, daar-

na ligt de weg op enige afstand van de binnenteen en wordt daar ook door gemotoriseerd ver-

keer en fietsers (schoolgaande jeugd) gebruikt. Bij de Bisschopswaai ligt over een afstand van 

circa 100 m de weg weer even op de kruin (bij dp 213). Na de Bisschopsweg ligt de Zuidereind 

als doorgaande weg bij de binnenteen.  

Na de onderdoorgang van de snelweg A1 loopt de weg aan de binnenteen door tot gemaal 

Zeldert (dp 244,5). 

 

 
 

Vanaf genoemd gemaal is op de kruin en bij de dijk geen verharde weg meer aanwezig. Slechts 

op enkele plaatsen bij Krachtwijk (dp 269,5 en dp 271), bij gemaal Malesluis (dp 278) en bij de 

Coelhorsterlaan (dp 288) is de waterkering over een verharde weg te bereiken. 

Na de Bunschoterstraat is de kruin niet verhard, maar wel bereikbaar en met een voertuig be-

gaanbaar (onder andere voor de woonbootbewoners). Vanaf dp 309 is op de kruin weer een 

verharding aanwezig, dit betreft een ontsluitingsweg naar enige bedrijven en verenigingen die 

allen relaties hebben met het water. Pas vanaf dp 314 is er weer een doorgaande verbinding op 

de kruin gelegen (fietspad naast de Maatweg). Bij De Stuw is de kruin achter de verenigingsge-

bouwen en de jachthaven niet verhard.  



Huidige status dijk en omgeving 

 

99058289, revisie D3

Pagina 37 van 119

 

Vanaf dp 318,5 langs het Valleikanaal ligt op het tracé van de waterkering een voetpad/ fiets-

pad. Dit loopt door tot het eind van het tracé bij de spoorbaan, waar het pad voor de waterke-

ring ligt en onder het spoorviaduct door gaat. 
 

Recreatie 

In de kern van Bunshoten-Spakenburg wordt rond de Oude Haven het plan Hongdehemel uit-

gevoerd, waarbij de haven wordt doorgetrokken en met twee fictieve sluisdeuren in de kern 

wordt beëindigd. Daarmee wordt een kwaliteitsverbetering voor bewoners en toeristen en ver-

sterking van de cultuurhistorische waarden beoogd.  

Westelijk van de Nijkerkersluis ligt een groot recreatieterrein met vakantiewoningen, havens en 

zonneweiden met strandjes (Nieuw Hulckesteijn). Westelijk van de kern Bunschoten-

Spakenburg liggen enige bungalowparken in het voorland en in het achterland van de dijk. 

Jachthavens zijn verder aanwezig bij de Nijkerkersluis, in Bunschoten-Spakenburg diverse, bij 

Eembrugge en in Amersfoort weer diverse. Bij het plan Oostmaat zal in Bunschoten-

Spakenburg ook een buitendijkse haven worden gegraven. 

Op de randmeerdijken ligt een smal fietspad, dat mogelijk door de gemeenten verbreed wordt 

om de toegenomen recreatiedruk op te kunnen vangen. Elders zijn er wel plannen voor het rea-

liseren van fietspaden, maar wordt de aan de binnenteen gelegen weg gecombineerd gebruikt 

door gemotoriseerd verkeer en fietsers. Dit gecombineerde gebruik is volgens de gemeenten 

geen erg verkeersveilige oplossing. 

Op de Grebbelliniedijk wordt tussen gemaal Malesluis en de dijk bij het plan Maatweg in het 

kader van de dijkverbetering een fietspad op de kruin van de dijk gerealiseerd. 

 

Gezien de op diverse plekken aanwezige recreatieve voorzieningen zal bij de uitvoering van de 

verbeteringen, zowel qua materieel als qua tijdstip van de uitvoering, met de recreatie rekening 

moeten worden gehouden. 

Mede op basis van het bovenstaande zijn ontwerpuitgangspunten opgesteld. Deze zijn opge-

nomen in paragraaf 4. 

 
3.3.7 Afstemming met andere initiatieven en betrokken partijen 

Bij de plannen voor de voorgestelde dijkverbetering zijn vele partijen, zowel andere overheden 

(gemeenten, provincies en het Rijk), het Projectbureau Grebbelinie, als bewoners, grondeigena-

ren, pachters en bedrijven betrokken. 

 

Er is een intensief traject van overleg met direct betrokkenen doorlopen. Daarvoor is een Ad-

viesgroep ingesteld waarin (vertegenwoordigers van) betrokkenen zitting hebben. De overhe-

den zijn ambtelijk vertegenwoordigd in een Projectgroep. 

 

Vanuit verschillende invalshoeken zijn door verschillende betrokken partijen diverse visies en 

plannen ontwikkeld voor het plangebied (bijvoorbeeld Oostmaat in Bunschoten, Hongdehemel 

(oude haven) te Bunschoten (reeds recent uitgevoerd), Maatweg in Amersfoort, Grebbeliniepro-

fiel voor Grebbeliniedijk). De aanwezige plannen zijn na onderlinge afstemming ingepast in het 

dijkontwerp, waarbij indien van toepassing een verdeling van de kosten tussen de betrokken 

partijen is afgesproken.  

Al deze documenten zijn in het kader van de visieontwikkeling voor de dijkverbetering bestu-

deerd en voor een nadere toelichting op alle betreffende plannen wordt verwezen naar de be-

schrijving daarvan in de MER Dijkverbetering [26]. 

 

Het projectdoel is om de primaire waterkering te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidsei-

sen. Bij het uitwerken van oplossingen wordt daarbij rekening gehouden met andere functies en 

kwaliteiten op en langs de dijk (ontwikkelende gedachtenlijn wordt door het waterschap bij de 

dijkverbetering gehanteerd). De in dit projectplan beschreven maatregelen strekken ertoe om, 

binnen de kaders die gelden voor de veiligheid van de dijk, andere functies en kwaliteiten op en 

langs de dijk te behouden en te versterken. 

De volgende ontwikkelingen worden afgestemd op de mogelijkheden die het dijkverbeterings-

project 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 eco-

logische toestand van het Eem water (Kaderrichtlijn Water); 
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• het aanleggen van het Grebbelinieprofiel ter versterking van de cultuurhistorische waarde 

van de Grebbeliniedijk. In overleg met de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort is 

voor de Grebbeliniedijk een speciaal profiel ontwikkeld. Financiering van de hierdoor ontsta-

ne meerkosten is met gemeente en provincie geregeld. Voor het waterschap blijven alleen 

de kosten die gemaakt zouden moeten worden voor een dijkverbetering zonder dat het 

Grebbelinieprofiel wordt aangebracht; 

• het aanleggen van fiets- en wandelpaden langs de Eem in de gemeente Amersfoort en 

langs de randmeren in de gemeente Bunschoten (medefinanciering dan gemeente en pro-

vincie); 

• het realiseren van een aangepaste waterkering in Bunschoten langs de Oostmaat (Zuyder-

zee project), waardoor de gemeente hier woningbouw kan laten ontwikkelen; 

• inventarisatie en coördinatie van en afstemming op de wensen van de beheerders van de 

kabels en leidingen in en langs de waterkering.
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4 Visie op de dijkverbeteringen 

Dit hoofdstuk geeft een visie op de ontwerpopgave voor de dijkverbetering in haar omgeving. 

De ontwerpopgave bestaat uit een veiligheids- en technisch deel (4.1 tot en met 4.4) en een 

deel ruimtelijke inpassing (4.5 tot en met 4.7). Basis voor deze visie zijn de in de bijlagen bij het 

MER beschreven beleidskaders en analyse van het landschap, dat in hoofdstuk 3 is samenge-

vat. 

 
4.1 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, conform de geldende Hydraulische Randvoorwaarden (HR) en de Waterwet 

[2009]. Voor het ontwerp worden 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 Infra-

structuur en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat) opgesteld en door de desbetreffende 

staatssecretaris vastgesteld. De HR worden elke 6 jaar (vroeger elke 5 jaar) opnieuw vastge-

steld. Het betreffende dijktraject is onderdeel van de primaire waterkering in dijkringgebied 45, 

waarvoor een overschrijdingsfrequentie van de maatgevende waterstanden van 1/1.250 per 

jaar geldt. De Hydraulische Randvoorwaarden zijn beschreven in het rapport ‘ontwerpuitgangs-

punten MER VZR fase 2’ (Witteveen+Bos en Grontmij, 2009 [29]). 

 

Daarnaast is het van belang dat de te verbeteren waterkering gedurende de te definiëren ont-

werpperiode zijn waterkerende taak kan blijven vervullen. Hiertoe worden aanbevelingen vanuit 

de Leidraden en Technische Rapporten van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW
6
) toe-

gepast [TAW 1999; ENW, 2007, 2009]. Randvoorwaarde voor financiering vanuit het rijk is dat 

de maatregelen sober en doelmatig zijn ontworpen. 

 
4.2 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 aanpassingen in de waterstanden of golfhoogten tijdens 

het opstellen 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 ont-

werphorizon van 100 jaar. Het profiel van vrije ruimte voor de 100 jaarperiode wordt in de legger 

van de waterkeringen opgenomen.  

 
4.3 Duurzaamheid 

Bij het ontwerp is rekening gehouden met robuustheid, toekomstvastheid en uitbreidbaarheid:  

• robuust ontwerpen betekent: ‘in het ontwerp rekening houden met toekomstige ontwikkelin-

gen en onzekerheden, zodat het uitgevoerde ontwerp tijdens de planperiode blijft functione-

ren zonder dat ingrijpende en kostbare aanpassingen noodzakelijk zijn, en dat het ontwerp 

uitbreidbaar is indien dat economisch verantwoord is ‘ [ENW 2007; 2009].  

In 2008 zijn door het rijk strengere voorschriften voor het ontwerpen van robuuste dijken ge-

introduceerd. Het robuust ontwerpen van dijken vraagt om een zorgvuldige afweging van be-

langen op langere termijn. In 2009 zijn de ontwerpuitgangspunten [29] vastgesteld door het 

waterschapsbestuur; 

                                                                 
6
 Het Expertise Netwerk Waterveiligheid kan beschouwd worden als de opvolger van de Technische Adviescommissie 

voor de Waterkeringen. 
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• 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 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 rekening met klimaatveranderingen in de planperiode. De aspecten 

waarmee voor wat betreft de toekomstige ontwikkelingen rekening moet worden gehou-

den, zijn uitgewerkt in de Leidraad Rivieren en voor de onderhavige dijken geconcreti-

seerd in het Addendum bij de Leidraad Zee- en Meerdijken [4]; 

• het ontwerp is voldoende uitbreidbaar (flexibel), zodat in de toekomst, bijvoorbeeld door 

scherpere normen, nieuwe inzichten of versnelde klimaatverandering, een ‘zwaarder’ ont-

werp gerealiseerd kan worden zonder dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. Hiervoor is 

ook ruimte langs de waterkering gereserveerd. Het profiel van vrije ruimte voor de 100 jaar 

ontwerpperiode wordt in de legger van de waterkeringen opgenomen. 

 

Voor fase 2 van de MER is in 2008 een uitgebreid grond- en laboratoriumonderzoek uitgevoerd 

op die delen van de dijk die onvoldoende scoren bij de toetsing, specifiek gericht op het be-

zwijkmechanisme dat niet aan de eisen voldoet.  

De resultaten van de boringen zijn weergegeven op de lengteprofielen bodemopbouw die als 

bijlage bij het geotechnisch rapport zijn gevoegd [30], zie ook bijlagemap 6. Vooral in het gebied 

tussen de Laak, oostelijk van Bunschoten, via de Oost- en de Westdijk tot in het dorp Eemdijk, 

is de grondslag slecht en zijn lage sterkteparameters bepaald. 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn statistisch bewerkt om te komen tot gemid-

delde waarden van de diverse sterkte- en zettingsparameters. Daarna is een karakteristieke 

waarde bepaald met een 95 % boven- resp. ondergrenswaarde.  

De (geo)technische berekeningen zijn verder gedetailleerd opgenomen in ‘Definitief ontwerp 

Zuidelijke Randmeerdijken’ [30] en kort samengevat in bijlage 4 bij dit projectplan. 

 

In navolgend tekstkader wordt nader ingegaan op definities als de ontwerphoogte van de dijk en 

de bijkomende toeslagen (zie ook figuur 4.1). De getallen die bij de hoogten en toeslagen in 

deze figuur 4.1 horen, staan vermeld in bijlage 3 (hydraulische uitgangspunten). 

 

 

 

Definities hoogtes en toeslagen 

• Ontwerphoogte: De ontwerphoogte is opgebouwd uit de hoogte van het maatgevend hoogwater (MHW) en de som 

van parameters als buistoten (zie uitleg hieronder), golfoploop en andere statistische bepalende parameters. Bij 

primaire waterkeringen 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, de 

waarde van de som van het MHW + 0,50 m wordt gebruikt als ontwerphoogte van de kruin). 

• 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 ver-

schijnsel treedt op bij de passage van een koufront, ten gevolge van luchtdrukdaling. De dijken langs de Zuidelijke 

randmeren en de Eem tot de A1 moeten deze plotselinge stijging kunnen weerstaan.  

• Toeslag robuust ontwerpen: ‘in het ontwerp rekening houden met toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden, 

zodat het uitgevoerde ontwerp tijdens de planperiode blijft functioneren zonder dat ingrijpende en kostbare aanpas-

singen noodzakelijk zijn, en dat het ontwerp uitbreidbaar is indien dat economisch verantwoord is’ [ENW 2007; 

2009]. 



Visie op de dijkverbeteringen 

 

99058289, revisie D3

Pagina 41 van 119

 

 
Figuur 4.1 Benodigde hoogte boven maatgevend hoogwater (MHW) inclusief toeslagen 
 
4.4 Technische ontwerpfilosofie 

Het bereiken van de vereiste veiligheid kan op meerdere manieren. Voorop staat de randvoor-

waarde voor financiering vanuit het HWBP (Hoogwater Beschermings Programma, subsidie 

verstrekker vanuit het rijk): sober en doelmatig ontwerpen. Door rekening te houden met de toe-

komstvastheid, robuustheid en uitbreidbaarheid is een ontwerpfilosofie ontstaan: 

• de dijkverbetering wordt zoveel mogelijk in grond uitgevoerd. Grond heeft de voorkeur boven 

innovatieve of constructieve verbeteringsmethoden (zoals een damwand of diepwand) in 

verband met de relatief eenvoudige aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid van het dijkli-

chaam. Een met grond versterkte dijk is hiermee meer duurzaam naar de toekomst in verge-

lijking met genoemde constructieve methoden; 

• binnenwaartse dijkverbetering verdient de voorkeur boven een buitenwaartse verbetering in 

verband met de grootte van de waterberging bij zeer hoge waterstanden; 

• coupures worden - indien mogelijk - uit de waterkering verwijderd, omdat het afsluiten van 

de coupures 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 ke-

ren; 

• bij het ontwerp wordt in bebouwd gebied een afwijkend overslagdebiet toegepast. Het over-

slagdebiet 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 meter. In Eemdijk wordt, vanwege de aanwezige bebouwing di-

rect tegen de binnenteen, het doorlopen van de tuin over de kruin en het daardoor proble-

matisch waterbouwkundig beheer en onderhoud van kruin en binnentalud, een overslagde-

biet toegepast van 0,1 liter per seconde per strekkende meter; 

• er wordt een integraal dijkontwerp gemaakt, waarbij alle onderdelen van de dijk moeten vol-

doen aan de ontwerpuitgangspunten; 

• waterkerende constructies en kunstwerken in de waterkering dienen te voldoen aan de ei-

sen zoals omschreven in de Leidraad Kunstwerken [TAW, 2003]; 

• niet waterkerende objecten (bomen, bebouwing, kabels en leidingen) mogen het waterke-

rend vermogen onder maatgevende omstandigheden niet aantasten. 

 
4.5 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 

leidt tot een inrichting die vanuit de diverse aspecten samen bezien het meest optimaal is.  
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Deze visie komt voort uit de confrontatie tussen de benodigde technische verbetermaatregelen, 

met de landschappelijke karakteristieken in het studiegebied (zie paragraaf 3.2) en de aanwezi-

ge waarden voor landschap, cultuurhistorie, ecologie, gebruiksfuncties en beheer (zie paragraaf 

3.3). De visie speelt een belangrijke rol in het ontwerpen en selecteren van de verschillende 

dijkverbeteringsvarianten. 

 

Bij het opstellen van het projectplan is naast de andere deelaspecten specifiek aandacht be-

steed aan het behoud en versterking van cultuurhistorie en landschappelijke waarden binnen de 

kaders die gelden voor de veiligheid van de dijk. De in dit projectplan beschreven maatregelen 

strekken ertoe om enerzijds deze waarden te behouden, bijvoorbeeld door op specifieke loca-

ties in plaats van grondaanberming te kiezen voor damwanden (bijvoorbeeld in Eemdijk en 

Bunschoten). Anderzijds door deze waarden te versterken. In elk geval is de inhoud van dit pro-

jectplan en de hierin benoemde maatregelen niet strijdig met of komt de uitvoering van andere 

projecten en plannen niet in geding. 

 

Het versterken van de waarden heeft op verschillende wijzen plaatsgevonden. Deels zijn een 

aantal maatregelen in dit projectplan hierop gericht omdat de locatie zich binnen de invloedsfeer 

of zelfs op de dijk bevindt en vormen hierdoor een onderdeel van dit projectplan. Als zodanig is 

dit dan opgenomen in hoofdstuk 5 onder de uit te voeren maatregelen. Als voorbeeld kan ge-

noemd worden de verbetering van de Grebbeliniedijk met een speciaal ontwikkeld profiel. 

 
4.6 Visie op ruimtelijke inpassing 

Herkenbaarheid van dijk in landschap 

Bij de dijkverbetering moet het kenmerkende karakter van de vier landschappelijke dijktypen 

zoals beschreven in paragraaf 3.2 en 3.4.6 zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk ver-

sterkt worden. Het gaat met name om de herkenbaarheid van de strijd tegen het water van de 

Zuiderzee bij de zeedijken en de zichtbaarheid van de restanten van de talloze dijkdoorbraken 

bij de Eemdijken.  

 

Bij de Grebbeliniedijk is het karakteristieke, historische Grebbelinieprofiel van belang. De Greb-

belinie 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 Valleistelling 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. Onderdeel daarvan is 

het tussen provincie, waterschap en gemeente Amersfoort afgesproken terug brengen van een 

Grebbelinieprofiel in de dijk. 

 
Continuïteit van dijk in landschap 

Om de dijk een samenhangend geheel te laten vormen wat betreft ruimtelijke verschijningsvorm 

(eenheid, herkenbaarheid, continuïteit) heeft het bovenal de voorkeur om het profiel en de in-

richting 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 zeedij-

ken, Eemdijken, Grebbeliniedijk en binnen de parkzone/stedelijk gebied. 
 

Behouden en versterken van natuurlijke en cultuurhistorische waarden 

Vanuit oogpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie is het wenselijk om bestaande waarden 

te behouden, te herstellen en waar mogelijk te versterken. Het gaat bijvoorbeeld om de kern 

van Spakenburg als beschermd stadsgezicht of om de resten van dijkdoorbraken (waaien). Ook 

om de stenen bekleding van de zeedijken, die vanuit cultuurhistorisch oogpunt de dijkbeleving 

beïnvloedt, en waar korstmossen op groeien. Tevens gaat het om historische beplanting. 
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Figuur 4.2 Waai bij de Eemdijk 

 
Behoud (binnendijkse) bebouwing en ontsluiting 

Vanuit cultuurhistorie en sociale aspecten is het wenselijk de dijkverbetering zodanig uit te voe-

ren 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 vermeden. Spakenburg (gem. 

Bunschoten) bestaat uit een historische dorpskern, waarbij de dijkmaatregelen stedenbouw-

kundig 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 onder-

houd 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.  

 

 
Figuur 4.3 Fietspad op de Arkemheense Zeedijk 
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4.7 Ontwerpuitgangspunten ruimtelijke inpassing 

De bovenstaande visie heeft geleid tot de volgende ontwerpuitgangspunten, die hieronder uit-

gesplitst zijn naar natuur, landschap en cultuurhistorie, gebruiksfuncties en beheerbaarheid. 

 
Natuur 

• Bij aanwezige bijzondere natuurwaarden werken volgens het principe ‘voorkomen is beter 

dan genezen’. Dus als aanwezige bijzondere natuurwaarden gespaard kunnen worden door 

een aangepast maatwerkontwerp heeft dit de voorkeur boven handhaven standaardontwerp 

in combinatie met compensatie en mitigatie van negatieve effecten. Dit is bijvoorbeeld ge-

beurd ter hoogte van de ‘vleermuizenboom’ (Dp 289) waar het dijkontwerp extra is aange-

past. 

• Het dijkontwerp is zodanig aangepast/gekozen dat er geen blijvende effecten zijn op de 

kwaliteit van bijvoorbeeld ‘oever en verlandingszones’ met rietkragen. Daar waar bestaande 

rietkragen door de verbeteringswerkzaamheden worden aangetast zijn compensatiemaatre-

gelen genomen met groeiplaatsen voor nieuw riet. 

• Het uitvoeringsplan voorziet voor alle deeltrajecten langs Natura2000-gebieden in een zo-

danige werkwijze dat negatieve effecten op beschermde soorten worden voorkomen (con-

form de resultaten van de passende beoordeling). 

• Er is geen wijziging van de begrenzing van Natura2000-gebied of EHS (geen verlies van 

oppervlakte) nodig voor de dijkverbeteringmaatregelen. De natuurkwaliteit is na uitvoering 

van de maatregelen ook niet minder en effecten zijn gecompenseerd of gemitigeerd. 

• Gevolgen voor door de Flora- en faunawet beschermde soorten en Rode lijst-soorten (bij-

voorbeeld door aantasting leefgebied, verstoring, verdroging, vermesting) worden zoveel 

mogelijk gemitigeerd.  

• 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 dier-

soorten die voorkomen in en langs het water. 

• Gedempte watergangen in het kader van de dijkverbetering worden gecompenseerd in ver-

band met de waterhuishouding, maar ook vanwege het voorkomen van beschermde soor-

ten. 

• De bekleding van de dijk en begroeiing in omgeving wordt conform ‘Streefbeelden’ van de 

beheerder ingericht. De provincie Utrecht en waterschap Vallei & Eem hebben ‘streefbeel-

den’ opgesteld voor de ontwikkeling van de Eem als ecologische verbindingszone (EVZ) en 

de ontwikkeling van een goede ecologische toestand van het Eemwater (Europese Kader-

richtlijn Water). De streefbeelden worden afgestemd op de (on)mogelijkheden die de dijk en 

dijkverbetering oplevert. 

• Wat betreft onderhoud en beheer wordt uitgegaan van maaien en afvoeren van het maaisel 

(Vegetatiekundige inventarisatie, Alterra 2008, [31]).  

• In algemene zin worden navolgende zaken als randvoorwaarde aangehouden: 

° werken buiten winterseizoen; 

° werken buiten het broedseizoen/voortplantingsseizoen; 

° realiseren van vervangend leefgebied; 

° (tijdelijk) verplaatsen van leefgebied; 

° verplaatsen of wegvangen van individuen. 

• In het achtergrondrapport Ecologie [33] is per deeltraject een overzicht van de te nemen 

maatregelen opgenomen en zijn de nodige vervolgonderzoeken vermeld. In verband met de 

aan te vragen vergunningen zijn de benodigde vervolg onderzoeken uitgevoerd. Het gaat 

hierbij om een EHS toets [34], een passende beoordeling (Nb wetvergunning [35]) en een 

aanvullend flora- en faunaonderzoek (Ff met ontheffing [33]). Het in het activiteitenplan [36] 

opgestelde ecologisch werkprotocol is in paragraaf 6 opgenomen. 

• Voor uitvoeringsaspecten in relatie tot ecologie wordt verwezen naar paragraaf 6.1. 

 
Landschap en cultuurhistorie (waaronder archeologie)  

• Bij de dijkverbetering wordt rekening gehouden met het kader voor Landschap, Natuur en 

Cultuurhistorie (LNC) van de provincie. 
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• Het ontwerpen van uitgekiende oplossingen om aanwezige landschaps- en cultuurhistori-

sche waarden op en rond de dijk te ontzien en waar mogelijk te versterken. 

• Het behouden van bebouwing, de cultuurhistorie en karakteristieke elementen langs de dijk. 

• Cultuurhistorisch waardevolle elementen moeten worden behouden, bijvoorbeeld de bun-

kers en werken van de Grebbelinie (dp 271 en 273 bij Krachtwijk, dp 277, 280, 285, 286,5 

en 287,5, 289, 291,5, 294, 296,5 en 297,5, 299, 301, 303,5 en 310 bij de Glashut).  

• Bomen met een bijzonder natuurwaarde of cultuurhistorische waarde, alsmede beeldbepa-

lende bomen worden zoveel mogelijk behouden, bijvoorbeeld de holle vleermuizenboom bij 

dp 289 en de beeldbepalende boom bij de splitsing Eem/Valleikanaal in Amersfoort. 

• Het vergroten van de recreatieve waarde van cultuurhistorische objecten.  

• Het ontzien van archeologische waarden. 

• Waar mogelijk worden de wensen die vanuit derden met betrekking tot cultuurhistorie, land-

schap en archeologie zijn aangegeven meegenomen bij de dijkverbetering. 

 
Gebruiksfuncties 

Vanuit het oogpunt van gebruiksfuncties in relatie tot de hoogwaterveiligheid worden de volgen-

de uitgangspunten 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 van de 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 

(zie ook paragraaf 6.1.4); 

• 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 afge-

wogen worden. Verder vindt de uitvoering bij voorkeur niet in het toeristenseizoen plaats; 

• de transportroutes tijdens de uitvoering bevinden zich zoveel mogelijk buiten de bebouwde 

kom en voor de uitvoering wordt een verkeersplan opgesteld. Door de dichtere bebouwing 

binnen de kom en de te verwachten schade aan bestaande bebouwing, wanneer transport-

routes dichtbij bebouwing liggen, bestaat er kans op grotere schade binnen de bebouwde 

kom, ten opzichte van die bij routes buiten de kommen. Dit naast de in het algemeen te ver-

wachten schade aan de verkeersinfrastructuur. Voor het transport wordt zo mogelijk en bij 

voorkeur gebruik gemaakt van aanvoer over water en het inrichten van tijdelijke loswallen 

(zie paragraaf 6.1.6); 

• voor gebruiksfuncties die conflicteren met de beheerbaarheid of veiligheid van de waterke-

ring wordt een uitstervingsbeleid voorgestaan;  

• daar waar sloten moeten worden gedempt, zullen buiten de voor de stabiliteit nodige stroken 

nieuwe sloten in vergelijkbare afmetingen worden gegraven; 

• alle gebruiksfuncties en hun eisen zijn ondergeschikt aan de functie waterkering en moeten 

daarom voldoen aan de ontwerpeisen; 

• waar zaken van medegebruik gehandhaafd kunnen worden, moet dit met vergunningen, 

keur en onderhoudsafspraken worden geregeld. 
 

Beheerbaarheid  

Bij de dijkverbetering wil het waterschap toewerken naar bepaalde doelen om beheer en onder-

houd 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. 

• 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 maatge-

vend hoogwater. De huidige coupures in (private) wegen worden daarom waar mogelijk ge-

saneerd 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 minimaal 4 meter zijn. Op plaatsen waar dit grote gevolgen heeft in de omgeving of 

waar direct binnendijks een goed bereikbare ontsluiting ligt, is een tuimelkade met een 

kruinbreedte van minimaal 2 meter acceptabel; 
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• het waterschap streeft naar een dijkbeheer met maaien en eventueel nabeweiding met een 

schaapskudde. Het dijklichaam moet goed toegankelijk zijn met gangbaar machinaal mate-

rieel. 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 taludhelling van minimaal 1:2,5 worden toegepast; 

• voor goed beheer zijn aaneengesloten, lange trajecten gewenst, met opritten en afritten die 

goed toegankelijk zijn voor inspectievoertuigen, ook in noodsituaties. 

 

 
Afbeelding 4.4 Coupure bij de Noordweg, Eemdijk 

 
4.8 Totstandkoming voorkeursalternatief 

Het waterschap hecht veel waarde aan een zorgvuldig ontwerpproces. In dit hoofdstuk is toege-

licht hoe de alternatieven voor de dijkverbetering tot stand zijn gekomen en wordt ingegaan op 

het ontwerpproces van de alternatieven, waarbij het gaat om een procesmatige analyse van het 

keuzeproces.  

 

Het keuzeproces is grofweg verlopen in de volgende stappen: 

1. opstellen principeoplossingen; 

2. ontwerpsessies met de adviesgroep; 

3. alternatievenbeperking (bijlage IV bij het MER); 

4. ontwerpuitgangspunten (hoofdstuk 2 en 3 van dit projectplan); 

5. grondmechanisch onderzoek [30]; 

6. uitwerking schetsontwerpen; 

7. ontwerpgesprekken; 

8. nadere uitwerking ontwerpen. 
 

Ad. 1. opstellen principeoplossingen 

Op basis van de faalmechanismen die tijdens de toetsing onvoldoende hadden gescoord, zijn 

verschillende principeoplossingen uitgewerkt. Deze zijn in paragraaf 2.3 besproken. 

 
Ad. 2. ontwerpsessies met de adviesgroep 

In juni 2008 heeft waterschap Vallei & Eem een zestal ontwerpsessies gehouden met leden uit 

de Adviesgroep. Tijdens deze ontwerpsessies zijn de mogelijkheden voor oplossingsrichtingen 

voor de dijkverbetering in dijkringgebied 45 gezamenlijk onderzocht. Ook konden de deelne-

mers hun wensen, eisen en aandachtspunten kenbaar maken ten aanzien van de verbeter-

werkzaamheden in de verschillende dijkvakken. Van deze ontwerpsessies zijn verslagen ge-

maakt. 

 
Ad. 3. alternatievenbeperking 

Begin 2009 is door het waterschap een bijeenkomst georganiseerd waarin een eerste selectie 

van oplossingsrichtingen voor de dijkverbetering is gemaakt, onder andere vanuit de aan-

dachtspunten van de adviesgroep en vanuit de inventarisaties van op en naast de dijk aanwezi-

ge waarden en functies. De selectie is weergegeven in de notitie ‘Alternatievenbeperking dijk-

verbetering’, opgenomen in bijlage IV bij het MER-rapport. 
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Ad. 4. ontwerpuitgangspunten 

In mei 2009 zijn de ontwerpuitgangspunten voor de dijkverbetering vastgelegd in een notitie 

‘Ontwerpuitgangspunten MER VZR fase 2’ [29]. De uitgangspunten zijn beschreven in hoofd-

stukken 2 en 3 en de bijlagen 3 en 4 bij dit projectplan.  

 
Ad. 5. grondmechanisch onderzoek 

In 2008 zijn diverse grondboringen gedaan en landmeetkundige opnamen gemaakt. Er waren 

meer gegevens nodig om het ontwerp voor de dijk te maken. Het grondmechanisch onderzoek 

was gericht op de bezwijkmechanismen waarop de dijk onvoldoende was getoetst en is in een 

aantal fasen uitgevoerd en in 2011 gerapporteerd [30]. De resultaten (samengevat in bijlage 4) 

zijn ook gebruikt voor het maken van de schetsontwerpen. 

 
Ad. 6. uitwerking schetsontwerpen 

De resultaten van de ontwerpsessies zijn gebruikt bij de uitwerking van de globale ontwerpen 

per deeltraject. 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 ge-

detailleerd doorgerekend voor eventueel mogelijke uitwerkingen, bijvoorbeeld aanberming ver-

sus taludverflauwing. Op deze 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 gebruikers en daar eventuele wensen of opmer-

kingen mee te kunnen nemen bij de keuze voor een voorkeursalternatief (VKA). 

 
Ad. 7. ontwerpgesprekken 

Met nagenoeg alle eigenaren, pachters, huurders en gebruikers is gesproken om betere alter-

natieven te ontwikkelen. In de zomer en herfst van 2009 zijn diverse veld- en huisbezoeken af-

gelegd op plaatsen waar de geplande dijkverbeteringswerken directe gevolgen hebben voor de 

bewoners en/of gebruikers van de dijk. Tijdens deze gesprekken zijn de schetsontwerpen voor-

gelegd aan de direct betrokkenen (perceeleigenaren, gemeenten, natuurorganisaties en derge-

lijke). Doel van de gesprekken was om tot een betere afweging van de alternatieven te komen. 

Op grond van de gespreksresultaten zijn de schetsontwerpen nog aangepast of geoptimali-

seerd. Van de bewonersgesprekken zijn individuele verslagen gemaakt welke aan de betrokke-

nen zijn voorgelegd. Ook reacties vanuit de adviesgroep zijn behandeld. 

 
Ad. 8. nadere uitwerking ontwerpen 

In het MER [26] is een voorkeursalternatief afgeleid.  

Daarbij is rekening gehouden met: 

• een integrale vergelijking en afweging van de milieueffecten van de verschillende alternatie-

ven,  

• de kosten van de diverse verbeteringsmaatregelen, 

• het belang van het sparen of compenseren en mitigeren van LNC-waarden langs het traject, 

• de belangen van bewoners aan en gebruikers van de waterkering.  

 

Het gekozen voorkeursalternatief (VKA) per dijktraject wordt nader gedetailleerd en uitgewerkt 

in het kader van dit projectplan dijkverbetering. De geotechnische mogelijkheden waren al na-

gegaan, maar nu is bijvoorbeeld de ontsluiting van panden en terreinen nader uitgewerkt in hel-

lingen, breedte, verharding van op- en afritten. Ook eventueel te plaatsen/aan te passen hek-

werken worden nader aangeduid. Tevens zijn, indien door het waterschap geaccordeerd, nade-

re 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 situa-

tietekeningen en dwarsprofieltekeningen van bijlage 1 bij dit projectplan dijkverbetering.  

 

Dit projectplan beschrijft de uitwerking van het voorkeursalternatief in noodzakelijke verbete-

ringsmaatregelen. In het volgende hoofdstuk is dit per deeltraject toegelicht.
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5 Maatregelen voor dijkverbetering 

5.1 Algemeen 

Aan de hand van de aan te pakken tekortkomingen (in belangrijke mate gelegen op het gebied 

van onderloopsheid (piping), stabiliteit van de dijk en kruinhoogte), de technische uitgangspun-

ten voor de dijkverbetering en de visie op de dijkverbetering, is een plan voor de verbetering 

van de bestaande waterkering uitgewerkt. Deze uitwerking betreft nadrukkelijk nog géén gede-

tailleerde bestekstekeningen, kostenramingen, planningen et cetera De uitwerking daarvan 

volgt in een volgende planfase, nadat het plan door het waterschap is vastgesteld en door de 

betrokken provincies is goedgekeurd. 

 

Op basis van de afweging in het MER is een keus gemaakt uit de alternatieven en variant-

uitwerkingen om te komen tot een voorkeursalternatief (VKA). In het MER-rapport is de afwe-

ging van de verschillende alternatieven gegeven en volgens welke argumenten en keuzen ge-

komen is tot het VKA. Het proces van deze keuze is in paragraaf 4.8 nader uiteengezet. Op de 

tekeningen van bijlage 1 is dit VKA verder uitgewerkt en in dit hoofdstuk zijn de te nemen maat-

regelen van het VKA omschreven en technisch onderbouwd. De (geo)technische berekeningen 

zijn verder gedetailleerd opgenomen in ‘Definitief ontwerp Zuidelijke randmeerdijken’ [30], dat is 

opgenomen in bijlagemap 6 en kort samengevat in bijlage 4 bij dit projectplan. 

 

Bij het ontwerp van het VKA is het te voeren beheer en onderhoud een belangrijk gegeven voor 

de geometrie en inrichting van vooral kruin en zones direct langs de dijk (zie ook paragraaf 6.4). 

Gezien het gebruik van het gebied is beheer en onderhoud in deze situatie vooral gericht op 

waterstaatkundig of natuurtechnische beheer in de landelijke gebieden. Het streven is om een 

bloemrijk grasland als dijkbekleding te laten ontstaan. 

In de bebouwde kommen, zoals in Eemdijk, is medegebruik door industrie en bewoners aan de 

orde en zal het onderhoud bestaan uit regelmatig maaien van kruin en binnentalud, waarbij ga-

zonbeheer het meest voorkomt (uit te voeren door aanwonende).  

Daar waar in deeltrajecten onderhoud en beheer op een andere/aangepaste wijze zal worden 

uitgevoerd is dat in het navolgende per deeltraject aangegeven. 

 

In de volgende paragrafen 5.2 tot 5.11 is een toelichting opgenomen op de aanpassingsmaat-

regelen per te onderscheiden deeltraject. De bijbehorende situatietekeningen met de dwarspro-

fielen zijn genoemd en als bijlage 1 bij dit projectplan opgenomen. In die bijlage zijn ook de 

(technische)tekeningen van de dwarsprofielen met en oude en nieuwe geometrie weergegeven. 

In de tekst van 5.2 tot 5.10 zijn de dwarsprofielen weergegeven met de uiteindelijke landschap-

pelijke uitstraling. Voor een nadere technische onderbouwing wordt verwezen naar de resulta-

ten van het grondmechanisch onderzoek en overige technische onderbouwingen en berekenin-

gen [7, 30]. In de deelparagrafen zijn ook de specifieke mitigerende maatregelen vermeld, die 

de effecten op en gevolgen voor de aanwezige waarden op en langs de dijktrajecten zoveel 

mogelijk teniet moeten doen. Ook zijn de effecten op de EHS per deeltraject in de provincie 

Utrecht aan het eind van de deelparagrafen, met de mitigerende maatregelen, aangegeven. In 

5.11 zijn de aanpassingen aan de waterkerende kunstwerken aangegeven en in paragraaf 5.15 

is een globale kostenraming, gebaseerd op het voorkeursalternatief van het MER, opgenomen. 

In 5.12 en 5.13 zijn in algemene zin de compenserende en mitigerende maatregelen opgeno-

men. 
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5.2 Deeltraject 1: Putterzeedijk (situatie blad 1 en 2) 

 
 
Maatregelen 

In het dijkvak dp 30,2-32,2 (blad 1) is gekozen voor een taludverflauwing tot 1:4. Voor de dijk 

ligt de ecologisch belangrijke uitmonding van de Schuitenbeek, zodat de aantasting van het nat-

te profiel voor de dijk zo minimaal mogelijk moet zijn.  

 

 
 
Mitigerende en compenserende maatregelen 

Het aanwezige steenmateriaal op het talud is voor wat betreft de aanwezigheid van korstmos-

sen waardevol en de stenen zullen ook op het verflauwde talud weer worden aangebracht. In 

overleg met een deskundige op het gebied van korstmossen zal de tijdelijke opslag van de ste-

nen tijdens de uitvoering nader worden uitgewerkt.  

 

Verstoring van wintergasten en broedende (weide)vogels dient zoveel mogelijk te worden voor-

komen (dit laatste is overigens een verplichting vanuit de Flora- en faunawet). De meest ge-

schikte periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden is de periode van half juli tot eind 

oktober. 

 
Uitvoeringsaspecten 

De verflauwing moet met een goede erosiebestendige klei worden uitgevoerd. De daaraan te 

stellen eisen staan weergegeven in het Technisch Rapport Klei Voor Dijken (TAW, mei 1996). 

 
Maatregelen 

In het dijkvak dp 36-44,5 (blad 2) is gekozen voor een aanberming om de buitenwaartse stabili-

teit te verbeteren. Daarmee kan een deel van de aanwezige taludverdediging met de korstmos-

sen worden behouden en ontstaat een goed te beheren dijk. De berm wordt zo hoog dat deze 

onder normale omstandigheden boven de waterstand ligt, waarbij rekening is gehouden met 

een in de toekomst mogelijk iets variërend waterpeil. Het knikpunt wordt uitgevoerd tot een ni-

veau van NAP +0,75 m en de 4 m brede berm loopt onder een helling van 1:20 naar de dijk.  

De berm wordt in het water uitgevoerd, waarbij onder de waterspiegel bestortingsmateriaal 

wordt toegepast, afgedekt boven de normale waterstand met klei.  

Hierdoor kan weer een begroeiing voor de dijk ontstaan (riet langs het randmeer, overgaand in 

gras op de berm) en is de berm begaanbaar voor materieel ten behoeve van beheer en onder-

houd. Daarvoor zijn enkele afritten vanaf de kruin naar de buitendijkse berm geprojecteerd (bij 

dp 36,5 en 44,5).  
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Mitigerende en compenserende maatregelen 

Voor de berm wordt weer een rietstrook aangebracht door enkele pollen van de bestaande riet-

strook te verplaatsen. 

Op een aantal plaatsen zal het voortalud van de berm het water in, niet van een kleilaag worden 

voorzien, zodat de stortsteen toegankelijk wordt voor de Rivierdonderpad. Daar kan het riet niet 

de berm opgroeien. De breedte van deze stroken zonder kleilaag is circa 10m per 100m aan-

berming, de plekken hiervan zullen in overleg met de ecologische begeleiding tijdens de uitvoe-

ring worden gekozen. 

 

 
Afbeelding 5.1 Rivierdonderpad 

 

Bestaande waardevolle graslandvegetaties liggen langs de Putterzeedijk vooral binnendijks 

[31]. Daar vinden geen aanpassingen aan de dijk plaats. De plek van tijdelijke dijkovergangen 

vanaf de binnendijkse transportroute ten behoeve van de uitvoering worden in overleg met de 

ecologische begeleiding bepaald. De plek wordt niet gekozen op een locatie met een waarde-

volle vegetatie. 

 

Uit het deelrapport Archeologie [12] blijkt dat langs de Putterzeedijk geen waardevolle vind-

plaatsen verwacht worden en dat archeologisch vervolgonderzoek niet nodig is. 

 
Uitvoeringsaspecten 

Omdat de kern van de berm uit stortsteen bestaat en daarvoor niet aan de dijk behoeft te wor-

den gegraven, kan deze stortsteenkern ook in de gesloten tijd van de dijkverbetering (novem-

ber-april) worden uitgevoerd. 

 
5.3 Deeltraject 2: Arkemheense Zeedijk (blad 3, 4 en 5) 

 
 

Maatregelen 
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Bij de Nijkerkersluis (dp 55-62, blad 3) wordt de stabiliteit buitenwaarts voldoende verbeterd als 

de buitendijkse sloot enkele meters wordt omgelegd en deels gedicht. Deze sloot/greppel is 

vooral gegraven om clandestiene toegang tot de buitendijkse recreatieterreinen te voorkomen 

en is ecologisch niet waardevol, zodat vergraven mogelijk is zonder waarden aan te tasten.  

In overleg met de eigenaar is besloten de sloot alleen om te leggen om de toegang te verhinde-

ren; deze sloot ligt dan buiten de stabiliteitszone vanuit de buitenteen. De greppel tussen dp 55 

en 57,5 ligt ver genoeg van de buitenteen en kan worden gehandhaafd en sluit aan op de bre-

dere sloot vanaf dp 57,5. 

 
 

Van dp 76-80,5 (blad 4) en van dp 88-100 (blad 5) is steeds een buitendijkse aanberming als 

VKA uitgewerkt. Een eenvoudiger beheer en onderhoud is dan mogelijk, waarvoor enkele afrit-

ten vanaf de kruin naar de berm zijn geprojecteerd (dp 76 en 80, dp 89 en 100). Uit landschap-

pelijke overwegingen wordt de berm in het eerstgenoemde deeltraject aangelegd tussen de 

bochten in de dijk even voor dp 76 en even na dp 80. 

 
 

De 7m brede berm wordt in het water uitgevoerd tot een knikpunthoogte van NAP +0,75m, 

waarbij onder de waterspiegel bestortingmateriaal wordt toegepast, afgedekt boven water met 

klei dat onder een helling van 1:20 naar de dijk loopt. Hierdoor kan weer een begroeiing voor de 

dijk ontstaan. Vanaf dp 99 waar pipinggevaar aanwezig is, wordt de kleilaag op de buitendijkse 

aanberming circa 1m dik. Daardoor kan de berm bij de kwelweglengte mee worden genomen 

zodat het pipinggevaar teniet wordt gedaan. Op veel plekken wordt in dit piping gevoelige deel 

gezien de voorland-/waterbodemhoogten geen stortsteenkern meer onder de klei toegepast, 

omdat deze stortsteenlaag zeer dun zou worden en door verstopping door de erop aangebrach-

te klei geen toegevoegde waarde heeft. 

 
Mitigerende en compenserende maatregelen 

Voor de berm zal een rietstrook worden aangebracht door pollen van de bestaande rietstrook te 

verplaatsen.  

Op een aantal plaatsen zal het voortalud van de berm het water in, niet van een kleilaag worden 

voorzien, zodat de stortsteen toegankelijk wordt voor de Rivierdonderpad. Daar kan het riet niet 

de berm opgroeien. De breedte van deze stroken zonder kleilaag is circa 10m per 100m aan-

berming. De plekken hiervan zullen in overleg met de ecologische begeleiding tijdens de uitvoe-

ring worden gekozen. 

 

Verstoring van wintergasten en broedende (weide)vogels dient zoveel mogelijk te worden voor-

komen (dit laatste is overigens een verplichting vanuit de Flora- en faunawet). De meest ge-

schikte periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden is de periode van half juli tot eind 

oktober. 

 

De waardevolle graslandvegetaties liggen langs de Arkemheense Zeedijk vooral binnendijks 

[31]. Daar vinden geen aanpassingen aan de dijk plaats. De plek van tijdelijke dijkovergangen 

vanaf de binnendijkse transportroute ten behoeve van de uitvoering worden in overleg met de 

ecologische begeleiding bepaald. De plekken worden niet gekozen op een locatie met een 

waardevolle vegetatie. 

 

Uit het deelrapport Archeologie [12] blijkt dat langs de Arkemheense Zeedijk geen waardevolle 

vindplaatsen verwacht worden en dat archeologisch vervolgonderzoek niet nodig is. 
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Uitvoeringsaspecten 

Deze aspecten zijn weergegeven in paragraaf 6. 
 
5.4 Deeltraject 3: Oostdijk (blad 6 en 7) 

 
 

Maatregelen 

Naast het pipinggevaar vanaf de kolk bij dp 100 tot dp 113,5 bij gemaal Veendijk, blijkt uit de 

geotechnische berekeningen dat van dp 101 tot 112,5 (blad 6) ook een probleem optreedt met 

onvoldoende stabiliteit buiten- en binnenwaarts. Van dp 112,5 tot 116,5 is alleen de buiten-

waartse stabiliteit onvoldoende (blad 7). Piping is het optreden van zandmeevoerende wellen 

(kwel) achter een waterkering bij maatgevende omstandigheden. 

 

Door veelal zowel buitendijks als binnendijks een aanberming aan te leggen en de binnendijkse 

sloot waar nodig te verleggen, ontstaat voldoende kwelweglengte om het pipinggevaar teniet te 

doen. De buitendijkse berm van 5,5m breedte en een knikpunthoogte van NAP +0,75m moet 

daarvoor van dp 99 tot 113 (bij gemaal Veendijk) met een circa 1m dikke kleilaag worden uitge-

voerd om als kwelweglengte mee te kunnen nemen. De binnendijkse berm heeft een breedte 

van 6m en een knikpunthoogte van NAP +0,90m. Alle bermen lopen onder een 1:20 helling 

naar de dijk. De stabiliteit van de waterkering binnen- en buitenwaarts is na het aanbrengen van 

de aanbermingen gewaarborgd. 

 
 

Door de buitendijkse berm in de rest van het deeltraject, waar geen piping gevaar optreedt, met 

stortsteen onder de waterspiegel en klei boven de waterspiegel uit te voeren, is beheer en on-

derhoud vanaf die berm eenvoudig mogelijk. De berm ligt daarvoor voldoende boven de veel 

voorkomende waterstanden met een knikpunthoogte van NAP+0,75m (zomerpeil randmeren 

NAP -0,2 m, winterpeil NAP -0,4m). Enkele afritten worden vanaf de kruin naar de berm aange-

legd bij dp 100 en 108 en dp 109 en 113 (uitlaat gemaal Veendijk), alsmede bij dp 113 en 116.  

 

Bij de stortplaats van dp 104-108 (blad 6) geeft het toepassen van een damwand in de bin-

nenteen voldoende stabiliteit en daardoor kan de sloot als percolaat opvang worden gespaard. 

De diepte van de damwand moet voldoende worden om, naast de constructieve sterkte, ook 

voldoende verticale kwelweglengte te geven om het pipinggevaar teniet te doen (damwand 

vanaf circa NAP tot minimaal NAP-5m nodig om voldoende verticale kwelweg te krijgen). 

 

De leiding van de voormalige zuivering door de waterkering (dp 109-110) wordt uit het profiel 

verwijderd, als een ander gebruik door een eventueel te verplaatsen bedrijf naar het voormalige 
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zuiveringsterrein niet mogelijk blijkt. Deze bedrijfsverplaatsing wordt door de gemeente Bun-

schoten, de provincie Utrecht en de betrokken ondernemer onderzocht. 

 

Langs de Oostmaat van globaal dp 116,5 tot 118,5 wordt het plan van de gemeente Bunscho-

ten in de dijkverbeteringsplannen overgenomen. Dit plan behelst het toepassen van een veran-

kerde buitendijkse damwandconstructie. Daarachter wordt de kerende hoogte van de waterke-

ring door een grondlichaam verzekerd, met een verharde boulevard op de kruin van deze kade. 

De uitwerking is zodanig dat de te realiseren binnendijkse bebouwing (Zuyderzee project) los 

komt te staan van de eigenlijke waterkering, c.q. een theoretisch profiel buiten deze bebouwing 

mogelijk is in het aanwezige waterkeringsprofiel.  

 

In de plannen is ook een nieuwe haven geprojecteerd met een verharde overzijde. Elders in dit 

dijkgedeelte wordt buitendijks een verharde parkeerplaats aangelegd op een niveau van NAP 

+1 m. Hierdoor wordt de golfaanval zo beperkt, dat de waakhoogte in dit dijkgedeelte sterk kan 

worden verlaagd en een minimale waarde van 0,5m volstaat. 

 

De diverse te regelen zaken tussen gemeente en waterschap aangaande het plan zijn in een 

overeenkomst vastgelegd. Daarin zijn ook de financiële afspraken opgenomen. 

 

Als achtervang, indien de gemeentelijke plannen niet door mochten gaan, is op de tekeningen 

vooralsnog een kruinverhoging in grond, met een buitendijkse aanberming uitgewerkt op de 

situatietekening van bijlage 1. Voor dit gedeelte van de dijk langs de Oostmaat is het dijkver-

sterkingsplan al separaat in procedure gebracht. 

 
Mitigerende en compenserende maatregelen 

Uit het deelrapport Archeologie [12] blijkt dat langs de Oostdijk geen waardevolle vindplaatsen 

verwacht worden en dat archeologisch vervolgonderzoek niet nodig is. 

 

De aanwezige tankval bij dp 114 (element van de Grebbelinie) wordt bij de aanleg van de ber-

men en de afritten behouden (tankval is een rij obstakels over de dijk, die de passage van ge-

motoriseerd militair verkeer onmogelijk moet maken). 

 

Waardevolle vegetaties zijn niet op de dijktaluds aangetroffen langs dit dijkvak [31]. Voor de 

buitendijkse berm wordt weer een rietstrook aangebracht door pollen van de bestaande riet-

strook te verplaatsen. 

 

De voor de werkzaamheden te kappen bomen komen niet voor op de lijst met waardevolle bo-

men van de gemeente Bunschoten. Dit geldt voor alle in genoemde gemeente liggende dijkvak-

ken Oostdijk, Westdijk en Eemdijk. 

 
Uitvoeringsaspecten 

Aanlanding van de benodigde klei voor de uitvoering van een deel van de Oostdijk vindt plaats 

in de kop van de haven van Spakenburg en uitvoering van de buitendijkse bermen kan dan in 

het gesloten seizoen, maar buiten het toeristisch seizoen plaatsvinden. Daarbij wordt een af-

voer langs de buitenzijde van de dijk richting het oosten gepland, zodat de bebouwde kom van 

Spakenburg zoveel mogelijk wordt ontzien (zie ook paragraaf 6 en bijlage 6).  

Omdat op de muur van de kop van de haven Tongvarens zijn aangetroffen, worden voor de 

loswal enige spudpalen ingebracht, zodat de schepen niet tegen deze muur aan kunnen schu-

ren. 
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Effecten op EHS 

Omdat de dijkverbeteringswerkzaamheden passen binnen de vigerende bestemmingsplannen, 

waarbinnen de bescherming van de EHS gewaarborgd is, is er formeel geen sprake van signifi-

cante negatieve effecten op de EHS. 

 

• Echter, als gevolg van de dijkverbeteringsmaatregelen wordt aanzienlijke schade toege-

bracht aan (het functioneren van) de EHS. Door buitendijkse aanberming verdwijnt circa 1,7 

hectare riet en ruigte langs het Eemmeer, waardoor op locaties waar de oeverzone smal is 

tijdelijk geen oevervegetatie aanwezig zal zijn. Zonder het nemen van mitigerende maatre-

gelen wordt de robuustheid van de oeverzone langs het randmeer aangetast en kan migratie 

langs het randmeer worden belemmerd;  

• Tevens kunnen als gevolg van deze ingreep (beperkte) tijdelijke effecten optreden tijdens de 

aanlegwerkzaamheden (externe werking). 

 
Mitigerende maatregelen EHS 

Hoewel dit juridisch niet noodzakelijk is, heeft het waterschap het standpunt om effecten door 

het verlies van de binnen de EHS gelegen strook met riet en ruigte langs het randmeer op te 

heffen, door een vergelijkbaar areaal te ‘plussen’. Hierbij wordt gedacht aan het realiseren van 

een vergelijkbaar biotoop. Aangezien niet altijd zeker is dat de gewenste natuurdoelen terugke-

ren, wordt het verlies aan natuurwaarden gecompenseerd met een factor van 1,5.  

 

• Het slagen van nieuwe rietontwikkeling is afhankelijk van diverse factoren, maatwerk is dus 

wenselijk. Gedacht moet worden aan het terugbrengen van wortelmateriaal in de oeverzone 

van het randmeer, waarbij het van belang is dat de wortels in het groeiseizoen boven water 

uit steken om aan te kunnen slaan.  

• Het is wenselijk bij het aanbrengen van grond rekening te houden met de geschiktheid voor 

het ontwikkelen van botanische waarden. Doordat het beheer van het nieuwe dijktalud ver-

volgens wordt afgestemd op het realiseren van deze natuurwaarden, kan een ‘plus ‘ worden 

behaald. 

• Om aantasting van de binnen Utrecht bedreigde soort Moerasandijvie te voorkomen, wordt 

voorafgaand aan de aanberming, zaad van de soort verzameld (eind juli – augustus) en ver-

volgens na de aanberming weer uitgezaaid (mei – juni). Om de kans op kieming te vergroten 

wordt het zaad enkele dagen voorafgaand aan het uitzaaien in water geweekt. 

• Verstoring van wintergasten en broedende (weide)vogels dient zoveel mogelijk te worden 

voorkomen (dit laatste is overigens een verplichting vanuit de Flora- en faunawet). De meest 

geschikte periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden is de periode van begin sep-

tember tot half oktober. 

 
5.5 Deeltraject 4: Bunschoten/Spakenburg (blad 7 en 7A) 

 
 

Maatregelen 
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Langs de Kerkemaat tussen dp 118,5 en 120,5 (blad 7A) bestaat een aanzienlijk hoogte tekort. 

Er is hier onvoldoende ruimte om een grondconstructie aan te leggen, waarbij de huizen nog 

bereikbaar zijn. Als VKA is hier gekozen voor een vaste constructie (muur) tot de ontwerpwater-

stand die over 50 jaar wordt verwacht (NAP +1,64 m). Daarbovenop komt een niet permanente 

waakhoogte van 0,8 m tot de kruinhoogte behorend bij een ontwerpwaterstand met een levens-

duur van 100 jaar. Dit wordt een zogenoemde ‘Dutchdam‘ constructie.  

Deze is ter plekke in een soort kelder in de muur aanwezig en kan daardoor met minder risico 

en sneller worden opgezet dan een schotbalkconstructie die nog van elders moet worden aan-

gevoerd. Hoewel hier een constructie wordt aangebracht, is dus niet gekozen voor een ontwerp 

van de vaste delen uitgaande van de over 100 jaar te verwachten ontwerp waterstand, die nog 

0,17 m hoger is. Alleen wordt die hoogte wel als waakhoogte aangebracht. Indien in de toe-

komst blijkt dat de verwachte maatgevende waterstanden hoger worden, kan alsnog een ver-

hoging van het vaste gedeelte worden gerealiseerd. Wel wordt bij de onderbouw van de vaste 

constructie al rekening gehouden met die hogere waterstand, zodat later bij de eerste verhoging 

niet direct het vervangen van de totale constructie nodig zal zijn.  

De constructie wordt op de bestaande constructie direct langs de haven aangebracht. Hierbij 

speelt het behoud van het langsparkeren en de andere (verkeers)functies een belangrijke rol. 

Gezien de resterende breedte tussen Dutchdamconstructie en het parkeren langs de weg aan 

de zijde van de huizen, moet er worden rondgereden. Dit wordt verder uitgewerkt in overleg met 

de gemeente en is afhankelijk van de verdere inrichting van het Zuyderzeeproject (plan Oost-

maat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkemaat Kerkemaat 

Dutchdamconstructie in gesloten toestand Dutchdamconstructie in open toestand 

 

In de bebouwde kom van Bunschoten bestaan hoogte tekorten op diverse gedeelten. Dit on-

danks dat de waakhoogte is beperkt tot de minimale waarde van 0,5 m in verband met het be-

bouwde en verharde voorland, dat als buffer dient tegen golfaanval onder maatgevende om-

standigheden. 

Langs de Weikamp loopt de bestaande keermuur niet overal door, maar zijn de aanwezige de-

len wel hoog genoeg en deze muur wordt uitgebreid tot een vast constructie, die een water-

stand die over 100 jaar wordt verwacht stabiel en veilig kan keren (hoogte muur NAP +2,41 m). 

Vanwege de golfaanval op de kop van de haven moet de verharding op het voorland goed wor-

den vastgelegd (0,5 m zand-cement mengsel in fundering aanbrengen). De Hoekstraat ligt hoog 

genoeg.  

 

Op de overgang van Hoekstraat naar Turfwal (vanaf dp 122,5) is de hoogte onvoldoende en 

wordt opgehoogd tot een hoogte die een over 50 jaar te verwachten waterstand veilig kan keren 

(ontwerphoogte kering NAP + 2,24 m). Gezien de buitendijks staande huizen, die bereikbaar 

moeten blijven en de huizen aan weerszijden van het tracé, is er onvoldoende ruimte om de 

weg op te hogen en is plaatselijk in ieder geval een coupure nodig (aansluiting Hoekstraat- Ou-

de Haven). Deze heeft een drempel op minimaal de ontwerpwaterstand en de keermiddelen 

dienen alleen voor de waakhoogte.  

Omdat de woningen dicht bij de weg staan, wordt dit gedeelte als Dutchdam constructie uitge-

voerd. In een soort kelder ter plekke is deze constructie aanwezig en kan snel worden opgezet. 

De buitendijkse huizen langs de Oude Haven zijn met zo’n constructie onder normale omstan-

digheden voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar. 
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Vanwege de cultuurhistorische waarde van het centrum wordt de oplossing met de Dutchdam 

constructie in de besteksfase uitgewerkt met aandacht voor de beeldkwaliteit. 

 

 
Weikamp 

 

Van dp 123 tot 124 op de overgang van Oostdijk naar Westdijk, langs de Kerkstraat en 

Spuistraat, is door de gemeente recent de oude haven opgeknapt volgens het zogenaamde 

plan Hongdehemel. Dit plan is in de winter 2010-2011 en het voorjaar 2011 uitgevoerd. Daarbij 

is een nieuwe verankerde damwand rond de Oude Haven ingebracht en aan de oostzijde ach-

ter de oude damwand een nieuwe damwand geplaatst en verankerd. De ruimte tot de nieuwe 

damwand is ontgraven en de oude damwand is getrokken. Aan de westzijde zijn nieuwe extra 

verankeringen aangebracht achter de bestaande gehandhaafde damwand. Op de kop van de 

haven zijn voor een nieuwe damwand te sluiten fictieve sluisdeuren geplaatst als verwijzing 

naar een vroeger aanwezige sluis. De dijkaanpassingen moeten op deze aangepaste inrichting 

rond de Oude Haven aansluiten. 

In dit deeltraject bestaat een stabiliteitsprobleem met de wegverharding die als bekleding van 

de waterkering dienst doet. Tevens is er een beperkt hoogtetekort tot de ontwerphoogte. Dit 

wordt aan de havenzijde van de weg opgelost met een met niet-permanente kering tot een ke-

rende hoogte van NAP +2,41m (ontwerpperiode van 100 jaar). Langs de haven blijft zo een 

wandelpad/boulevard aanwezig.  

Een coupure is nodig nabij dp 124. De weg kan op NAP +1,64 m worden gebracht, een verho-

ging tot 0,1 m die in verharding mogelijk is. De drempel ligt zo op de ontwerpwaterstand en de 

keermiddelen in de coupure dienen alleen voor de waakhoogte. Uitvoering aan de havenzijde 

en in de coupure vindt als Dutchdam constructie plaats, die in het wegdek aanwezig is. Het kel-

derdek kan door verkeer onder normale omstandigheden gewoon gebruikt worden, in de be-

steksfase wordt in overleg met de gemeente de vormgeving en de kleurstelling bepaald. 

  

Bij het tracé bij de haven moet de bestrating in de weg aan de waterzijde van de kering worden 

verzwaard, omdat de huidige bestrating niet aan de eisen voldoet voor bekleding op een water-

kering. De verzwaring bestaat uit het aanbrengen van circa 0,5m zand en cement mengsel (zo-

genaamd gestabiliseerd zand) als fundering onder de bestrating, die daarmee goed wordt vast-

gelegd. Eventueel onder de te verzwaren bestrating aanwezige kabels en leidingen worden 

daarbij aan de landzijde van de kering gebracht, omdat ze anders niet meer bereikbaar zouden 

zijn. 

 

De muur bij het museum moet wellicht circa 10m korter worden uitgevoerd, in verband met de 

toegang naar de botterwerf. Dit wordt in een volgende fase verder uitgewerkt in overleg met 

gemeente en de werf. 
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Oude Schans 

 

Van dp 124 tot 124+50 m (blad 7A) wordt een muurconstructie aan de binnenzijde van de weg 

gemaakt, weer op een hoogte van NAP +2,24 m (hoogte circa 0,55 tot 0,6 m t.o.v. wegdek).  

In overleg met gemeente en bewoners wordt deze constructie ingepast en eventueel een cou-

pure geprojecteerd voor toegang van de nabijgelegen panden. 

 

 
Oude Schans 

 

Van dp 124+50 m tot dp 125+30 m voldoet de weghoogte ternauwernood aan de toetshoogte 

(HR 2006 + 0,3m waakhoogte), maar niet aan de ontwerphoogte. De buitendijkse huizen liggen 

op zo’n niveau dat een complete wegaanpassing daar problemen met de ontsluiting zou geven. 

De stoep aan de landzijde ligt echter hoger en wordt op de ontwerphoogte van NAP +2,24m 

gebracht, zonder dat dit ten koste gaat van de aanliggende tuinen. Tussen stoep en strook voor 

langsparkeren wordt een stoeprand aangebracht, waarna deze strook voor langsparkeren op 

één oor worden gelegd. De weg, met de ontwatering aan weerszijden daarlangs, kan zo hele-

maal worden gespaard. Over de aansluiting van de Watersteeg op de Westdijk wordt een 

drempel op de benodigde hoogte gelegd en maaiveld en wegen daarop aangesloten. 
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Westdijk 

 
Mitigerende en compenserende maatregelen 

Bij de totale uitvoering moet rekening worden gehouden met het toeristische seizoen, dat in 

Spakenburg zeer belangrijk is en vooral rond de havens speelt. Omdat de constructies vaak 

vanaf het maaiveld ter plaatse worden ingebracht en over een zekere breedte een vergelijkbare 

hoogte aanwezig is, wordt door de uitvoering het aanwezige veiligheidsniveau niet verlaagd en 

wordt dit na het aanbrengen van de constructie hoger. De uitvoering kan derhalve in de voor 

dijkverbetering gesloten tijd worden uitgevoerd (november-april) en zal daarmee het toeristisch 

seizoen veel minder belasten. 

 

Uit het deelrapport Archeologie [12] blijkt dat in Spakenburg waardevolle vindplaatsen verwacht 

worden en dat archeologisch vervolgonderzoek nodig is van dp 118,5 tot 125,5. Het verken-

nend onderzoek heeft als doel het controleren van de intactheid van het bodemprofiel en een 

toetsing van het verwachtingsmodel. Naar aanleiding van de resultaten van het inventariserend 

onderzoek [12] is hier een nader advies uitgebracht over de noodzaak van een vervolgonder-

zoek. Dit geschiedt hier bij de aan te brengen constructies op de mogelijkheid van verstoring 

van eventuele cultuurhistorische waarden in de ondergrond. 

 

De voor de werkzaamheden te kappen bomen komen niet voor op de lijst met waardevolle bo-

men van de gemeente Bunschoten. Dit geldt voor alle in genoemde gemeente liggende dijkvak-

ken Oostdijk, Westdijk en Eemdijk. 

 
Uitvoeringsaspecten 

Voor de uitvoeringsaspecten wordt naar paragraaf 6 verwezen. 

 
5.6 Deeltraject 5: Westdijk (blad 7A, 8 en 9) 
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Maatregelen 

Tussen dp 127 en 131 (blad 8) moet de dijk worden aangepast i.v.m. onvoldoende stabiliteit 

binnenwaarts. De stabiliteit wordt verbeterd door een binnendijkse aanberming van 8,5 tot 10m 

breedte aan te brengen en de aanwezige sloot om te leggen. De knikpunthoogte van de berm 

ligt op NAP +0,70m en de berm loopt onder een helling van 1:20 naar de dijk. 

 

 
 

Van dp 131+50m tot dp 135 kan de buitenwaartse stabiliteit worden verbeterd door een talud-

verflauwing naar een helling van 1:4. Dit heeft de voorkeur boven een aanberming, omdat een 

berm als looppad kan worden gebruikt en dat wordt door de recreanten direct voor de recreatie-

ve buitendijkse bebouwing niet gewenst. De winteropslag van boten bij de jachthaven is op een 

in hoogte verlopende aanberming niet mogelijk en dit is daarom niet verder uitgewerkt.  

De huidige winteropslag van boten nabij de bestaande en nu te verschuiven dijkteen wordt in 

overleg met de beheerder van de buitendijkse jachthaven door het waterschap opgelost. Ge-

sprekken daarover vinden plaats. 

 

 
 

Vanaf dp 135 tot 138 wordt de voorkeur gegeven aan een buitendijkse aanberming, waarbij de 

sloot iets wordt omgelegd. De berm krijgt een breedte van 5,5m en een knikpunthoogte van 

NAP +1,00m en loopt onder een helling van 1:20 naar de dijk. Onderhoud en beheer is vanaf de 

berm eenvoudiger, waarvoor afritten vanaf de kruin zullen worden aangelegd bij dp 140 en 148.  

 

Vanaf dp 138 tot om de bocht bij dp 149 (blad 9) is de ondergrond zeer slecht en zijn voor vol-

doende stabiliteit zware aanbermingen nodig aan weerszijden van de dijk. Binnendijks wordt de 

berm 11,5m breed met een knikpunt op NAP +0,00m. Buitendijks wordt de aanberming zelfs 

15m breed met een knikpunt op NAP +0,50m. Alle bermen lopen onder een helling van 1:20 

naar de dijk. De sloten die binnen- en buitendijks liggen moeten worden omgelegd. De Westdijk 

heeft ter plekke een iets steilere helling dan de veelal toegepaste 1:3 helling, maar onderhoud 

en beheer is straks mogelijk vanaf de berm aan weerszijden van de dijk, zodat de iets steilere 

helling (circa 1:2,5) voor het waterschap acceptabel is. Vanaf dp 149 moet de weg, die vanaf de 

kruin naar de binnenzijde loopt, op bermhoogte worden gebracht. 

  

 
 

Bij gemaal Westdijk tussen dp 144 en 145 moet een constructie worden toegepast bij de uitwa-

tering om de aanberming tegen aan te werken, aansluitend op de bestaande constructie. Op 

het stuk groene dijk naar de scherpe bocht bij dp 148 wordt de kruin in grond verhoogd. 
 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Uit het deelrapport Archeologie [12] blijkt dat langs de Westdijk geen waardevolle vindplaatsen 

worden verwacht en dat daarvoor archeologisch vervolgonderzoek niet nodig is. Maar omdat 

nabij dit dijkvak enkele archeologische monumenten liggen, wordt voor diep gaande verstorin-

gen zoals te hergraven sloten, toch een vervolgonderzoek aanbevolen in het tracé van de bin-

nendijkse sloot tussen dp 138,5 en 147. 
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Waardevolle vegetaties zijn niet aangetroffen langs dit dijkvak [31]. 

De voor de werkzaamheden te kappen bomen komen niet voor op de lijst met waardevolle bo-

men van de gemeente Bunschoten. Dit geldt voor alle in genoemde gemeente liggende dijkvak-

ken Oostdijk, Westdijk en Eemdijk. 

 
Uitvoeringsaspecten 

Deze aspecten zijn weergegeven in paragraaf 6. 

 
Effecten op EHS 

Aangezien de werkzaamheden passen binnen de vigerende bestemmingsplannen, waarbinnen 

de bescherming van de EHS gewaarborgd is, is formeel geen sprake van significante negatieve 

effecten op de EHS. 

 

• Hoewel voor de buitendijkse aanberming geen toetsing aan het EHS-beleid nodig is, kan 

schade worden toegebracht aan (het functioneren van) de EHS. Zo zal binnen de EHS circa 

0,9 hectare nat schraalgrasland en 0,2 hectare water zoet of brak langs de Westdijk, al dan 

niet tijdelijk, verdwijnen. 

• Behalve fysieke aantasting van biotopen kan als gevolg van de werkzaamheden aan de 

Westdijk tijdelijke verstoring van zwaarder beschermde soorten optreden, waaronder broed-

vogels. 

 
Mitigerende maatregelen 

Het nemen van mitigerende maatregelen is wenselijk om schade aan beschermde vissen, amfi-

bieën en broedende vogels te voorkomen (tevens verplichting Flora- en faunawet). De maatre-

gelen die in het kader van de Flora- en faunawet gelden, zijn afdoende om effecten te voorko-

men. Er zal worden gewerkt in de minst kwetsbare periode van soorten (september – oktober) 

en in watergangen worden aanwezige beschermde soorten weggevangen en verplaatst. 

Daarnaast zal verstoring van pleisterende vogels in Poldermaten zoveel mogelijk worden voor-

komen. Effecten, door het verlies van de buitendijks gelegen biotopen binnen de EHS, worden 

opgeheven door na de werkzaamheden minimaal vergelijkwaardige biotopen te realiseren.  

Juridisch gezien zijn deze maatregelen niet noodzakelijk, echter het waterschap heeft de wens 

uitgesproken zoveel mogelijk aangetaste natuur weer terug te brengen. 

 
5.7 Deeltraject 6: Eemdijk (blad 10 t.e.m. 15) 

 

 
 

Maatregelen 

Van dp 149 tot dp 162+50m (blad 10) bestaat er onvoldoende stabiliteit binnen- en buitenwaarts 

en is de hoogte van de waterkering onvoldoende. In algemene zin wordt zowel binnen- als bui-

tendijks een aanberming uitgevoerd en wordt de kruin in grond op hoogte gebracht. Deze hoog-

te varieert in enige mate van plaats tot plaats in verband met de oriëntatie van de dijk ten op-

zichte van de maatgevende windrichting. 
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Van dp 148 tot de buitendijkse kade bij dp 151 +60m wordt de buitendijkse berm in het water in 

stortsteen met kleiafdekking uitgevoerd en op een aanwezig voorland in erosiebestendige klei. 

De berm is 10m breed, met een knikpunt op NAP +1,00m en onder een helling van 1:20 verlo-

pend naar de dijk. Toegang voor beheer en onderhoud is mogelijk vanaf de kade nabij dp 152 

en de kade in de bocht bij dp 148. De binnendijkse berm is 7,5 tot 8m breed en heeft een knik-

punt op NAP +0,50m en loopt onder een helling van 1:20 naar de dijk. 

De dijk wordt tussen dp 148 en 151 (tussen resp. kade Oude Pol en kade Bekaaide Maatpol-

der) zwaar aangevallen door recht inkomende golven van circa 0,9 m hoogte onder maatge-

vende omstandigheden. Daarom is tussen genoemde dwarsprofielen een harde taludverdedi-

ging geprojecteerd. Deze zal worden aangebracht tussen de voorberm en een niveau van NAP 

+ 2,5 m, de hoogte van de kruin voor een golfoverslag van 10 l/s/m. De constructie zelf dient in 

een volgende planfase nader gedetailleerd te worden. De kruinhoogte moet bij een golfoverslag 

van 1,0 l/s/m worden aangepast tot NAP +3,22m tussen dp 148 en 152 en deze hoogte is bere-

kend met de golfremmende werking van de buitendijkse aanberming. Gezien de bodemge-

steldheid moet er hier van worden uitgegaan dat de buitendijkse aanberming op een zinkstuk 

(mat van kunststof met erop een vlechtwerk) wordt aangebracht. 

 
 

Indien de bestaande dijk als uitgangspunt van verbetering in grond wordt genomen, moet op 

diverse plaatsen de binnendijkse weg op bermhoogte worden gelegd en worden binnen- en/of 

buitendijkse sloten omgelegd. Bij een aantal panden zou een aanberming met kruinverhoging 

betekenen dat de panden niet zijn te handhaven. Daar wordt daarom een constructie toegepast, 

zoals bijvoorbeeld bij dp 159.  

Om weg aanpassingen, damwandconstructies en aanpassingen in de tuinen te voorkomen, 

wordt vanaf dp 152 tot 158,5 (Maatweg) de dijk verder naar buiten omgelegd, zodat voldoende 

ruimte ontstaat tot de panden en de weg.  

 

De kruinhoogte moet tot dp 155 worden verhoogd tot NAP +2,86m en binnendijks wordt een 

berm van 9,5 tot 10m breedte, met een knikpunt op NAP +0,50m aangelegd. Buitendijks is de 

bermbreedte 13m met een knikpunt op NAP +0,20m. Alle bermen lopen onder 1:20 naar de 

dijk. Vanaf dp 155 is de oriëntering van de dijk ten opzichte van de maatgevende windrichting 

anders en moet de kruinhoogte NAP +2,37m worden. 

De diverse aanwezige particuliere coupures worden opgevuld en een kruisende weg over de 

kruin wordt daar aangelegd. De hellingen van de op- en afrit zijn onder 1:10 naar percelen ge-

projecteerd en bij de Maatweg onder 1:15. 

 
 

Tussen de Maatweg en dp 160 is tussen de binnen- en buitendijkse bebouwing zo weinig ruim-

te dat zowel aan de binnen- als de buitenzijde een damwandconstructie nodig is. Aan de bui-

tenzijde staat de damwand in de buitenkruinlijn om nog zoveel ruimte rond de buitendijkse 

schuren te houden dat die met landbouw materieel bereikbaar blijven. De damwanden staan zo 

dicht bij elkaar dat de constructie in de besteksfase waarschijnlijk als kistdam moet worden ont-

worpen (beide damwanden worden onderling gekoppeld). De ontwatering rond de schuren is al 

in het verleden aangepast en er hoeft geen buitendijkse sloot te worden gegraven. 
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Voor de passage van de dijk tussen de binnen- en buitendijkse bebouwing is gezien de ruimte 

net als in de huidige situatie een coupure nodig. Omdat deze coupure aan het uiteinde van het 

beheergebied van het waterschap ligt wordt deze dubbel uitgevoerd; met deuren en als tweede 

keermiddel schotbalken. 

Van dp 160-162 (blad 11) is ook aan de binnenzijde een stabiliteitsprobleem, waarvoor een 

aanberming rond en buiten de aanwezige kolk wordt aangelegd van 7 tot 8m breedte en een 

knikpunt op NAP +0,50m. Buitendijks wordt de 13m brede berm doorgezet, met een knikpunt op 

NAP +0,50m en allebei de bermen lopen onder 1:20 door naar de dijk. 

 
 

Van dp 162 tot dp 172 bestaat onvoldoende stabiliteit aan de buitenzijde en is de kruin plaatse-

lijk te laag (nodige kruinhoogte NAP +2,45m, bij dp 169,5 overgaand in NAP +2,04m). De bui-

tendijkse aanberming krijgt een breedte van 13m en een knikpunt van NAP +0,50m. Door de 

hogere maaiveldhoogte aan de binnenzijde is de stabiliteit vanaf de Maatweg voldoende. Om-

dat de bebouwing vooral aan de binnendijkse zijde ligt, wordt de verhoging van de kruin aan de 

buitenzijde in grond uitgevoerd, met aansluitend genoemde aanberming. De buitendijkse sloot 

moet daarbij worden omgelegd. Vanaf dp 170 ligt het maaiveld buitendijks hoger en volstaat 

een verlegging van de buitendijkse sloot tot een afstand van 10m uit de buitenteen.  

Om de woningen iets meer ruimte te bieden wordt de dijk tussen dp 162 en 166,5 en tussen dp 

167,5 en 169,5 zoveel verschoven, dat de woningen buiten het waterkeringsprofiel komen te 

liggen.  

 
Mitigerende en compenserende maatregelen 

In Eemdijk zullen de tuinen op en bij de waterkering zoveel mogelijk worden hersteld en pas-

send binnen de keur worden ingericht. Aan de ontwatering voor de huizen wordt extra aandacht 

geschonken, omdat het afwaterend oppervlak tussen kruin van de dijk en de woningen door de 

dijkverbetering en de daarbij regelmatig toegepaste kruinverschuiving vaak toeneemt. Plaatse-

lijk zal met een molgoot het water om de woning heen naar de wegrand moeten worden ge-

bracht. Soms zal een drainage in de tuin voor de afvoer moeten zorgen. Het water zal naar de 

iets lager gelegen weg in het achterland moeten worden gevoerd. Lozing van het water vindt 

plaats op de aanwezige sloten, omdat de riolering daarvoor onvoldoende capaciteit heeft. De 

oplossingen zullen in de besteksfase zeer plaatselijk en in overleg met de bewoners en ge-

meente worden uitgewerkt.  

De aanwezige rij knotwilgen van dp 156 tot de Maatweg moet voor de berm worden verwijderd, 

maar kan langs de buitendijkse sloot worden herplant (verplanting is gezien de grootte van de 

bomen mogelijk), waardoor het beeld van de gebogen dijk wordt versterkt. 

 

De voor de werkzaamheden te kappen bomen komen niet voor op de lijst met waardevolle bo-

men van de gemeente Bunschoten. Dit geldt voor alle in genoemde gemeente liggende dijkvak-

ken Oostdijk, Westdijk en Eemdijk. 

 
Uitvoeringsaspecten 

Deze aspecten worden in hoofdstuk 6 vermeld. 
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Maatregelen 

De kruin wordt tussen dp 162 en 169 in een breedte van 2m uitgevoerd en niet van een verhar-

ding voorzien, omdat in het achterland toch een verhoogd gebied is gelegen, dat bovendien 

vanaf de weg (Eemdijk) door de tuinen bereikbaar is. Onderhoud en beheer is vanaf de groene 

kruin en vanaf de buitendijkse aanberming mogelijk. Toegangen worden daarvoor geprojec-

teerd vanaf de kruisende wegen (Maatweg, Noorderweg en nogmaals Maatweg). Alleen nabij 

dp 167, waar het achterland wat dieper ligt is een 4m brede kruin geprojecteerd. 

Buitendijks staan nabij dp 164-165 en tussen dp 168,5 en dp 172 diverse schuurtjes. Enkele 

daarvan moeten worden verplaatst en enkele zullen moeten worden verwijderd. Rond de grote-

re schuren nabij dp 164-165 wordt de buitendijkse sloot langs de dijk in verband met de ruimte 

op het erf niet hergraven, maar wordt de ontwatering aangesloten op de aanwezige sloten. De 

toegangsweg naar de schuren vanaf de Noorderweg wordt op de berm aangelegd. Dit wordt in 

de grondverwervingsfase met de agrariër nader geregeld. 

 

De aanwezige coupures worden opgevuld en vervangen door een weg die de kruin kruist, met 

een helling van 1:10 voor de toeritten, omdat bij de Noorderweg (dp 163,5) en de Maatweg (dp 

168,5) onvoldoende ruimte is voor flauwere overgangen. 

 
Mitigerende en compenserende maatregelen 

Enkele rijen knotwilgen zullen aan de buitenzijde worden herplant/verplant langs de buitendijkse 

sloot tussen dp 162,5 en 163 bij de Noorderweg en in de buitendijkse dijkbocht bij dp 166,5 tot 

167. Om onderhoud van de sloot mogelijk te maken, worden de wilgen aan de buitenzijde van 

de sloot herplant. 

Afbraak van schuurtjes vindt in de winter voorafgaand aan de andere werkzaamheden plaats in 

verband met de mogelijke aanwezigheid van broedvogels. In de verwervingsfase worden met 

de eigenaren afspraken gemaakt over eventuele herbouw en de locatie daarvan. 

 
Uitvoeringsaspecten 

De uitvoering van de verbeteringen tussen dp 152 en 170 vinden aan de buitenzijde van de dijk 

plaats. Er wordt van uitgegaan dat aanlanding van de benodigde klei e.d. plaatsvindt nabij dp 

172, waar langs de Eem een loswal wordt gemaakt/versterkt en voldoende voorlandbreedte 

voor het overladen van schip op vrachtauto aanwezig is. Afvoer van de klei kan dan buitendijks 

plaatsvinden over de verharde weg langs de Eem, om de waterplas bij dp 171,5 heen, waarna 

een werkstrook wordt vrijgemaakt naar de uit te voeren buitendijkse aanpassingen.  

 

Tot de agrarische bebouwing bij dp 164-165 kan op deze wijze worden gewerkt. Daar moet in 

de besteksfase in overleg met de betrokken agrariër om de bebouwing heen een werkstrook 

worden vrijgemaakt, waarna de werkzaamheden tot dp 152 weer kunnen worden uitgevoerd. 

Lege vrachtauto’s kunnen vanaf de Maatweg of Noorderweg weer de werkstrook bereiken en 

over die strook naar de aanlandingsplek terug rijden. 
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Maatregelen 

Tussen dp 172 en 178+50 m (blad 12) is de waterkering niet altijd hoog genoeg. De verhogin-

gen tot een kruinniveau van NAP +2,04m zijn beperkt en moeten worden uitgevoerd in de als 

tuin in gebruik zijnde delen achter de binnendijkse bebouwing. In de tuin bij hs 94 (dp 174+50 

m) zit in de ondergrond nog een bestaande damwand van een oud gemaal en een damwand 

om de onderkelderde woning. Door deze damwanden iets te verhogen met een betonnen 

deksloof wordt voldoende hoogte verkregen. Van dp 175 tot 177,5 wordt de dijk iets verscho-

ven, zodat de woningen niet meer in het waterkeringsprofiel liggen. Ook hier wordt een smalle 

kruin van 2m aangelegd, rond dp 178 past een kruinbreedte van 4m weer.  

 
Mitigerende en compenserde maatregelen 

Omdat de ruimte tussen woning en kruin daarmee groter wordt, wordt aan de ontwatering rond 

de woningen extra aandacht geschonken. Het water zal naar de wat lager gelegen weg Eemdijk 

in het achterland moeten worden gevoerd en vandaar in sloten worden geloosd. 

 
Uitvoeringsapecten 

De aanpassingen zullen in dit deeltraject met materieel van beperkte omvang worden uitge-

voerd. Het materieel wordt aangevoerd vanaf de gereconstrueerde afrit bij dp 179 en gaat dan 

over de kruin naar dp 175. De afvoer vindt ook over de kruin plaats in de richting van dp 179. 

De uitvoering vindt dus steeds plaats komend vanaf dp 175, achteruit werkend in de richting 

van dp 179. 

 
Maatregelen 

Vanaf dp 179 is de buitendijkse stabiliteit onvoldoende en wordt een aanberming worden ge-

maakt door de nabij de dijk liggende watergang te dempen onder een helling van 1:20 en wordt 

soms de buitendijkse sloot verlegd tot 10m uit de dijk. Plaatselijk wordt daarbij de kruin iets ver-

hoogd tot een niveau van NAP +1,84m en vanaf dp 181 ook verbreed tot een gewenste breedte 

van 4 m. Na dp 183 (blad 13) is de kruin breed genoeg en wordt aan de buitendijkse zijde aan-

gebermd door de sloot onder een helling van 1:20 aan te vullen. In het natuurgebied (Zwarte 

Noord) tussen dp 181 en dp 187 is al een nieuwe sloot gegraven en behoeft de op te vullen 

sloot bij de buitenteen niet in het voorland te worden hergraven.  

 
Bij de binnendijkse wielen bij dp 184 en 186 blijkt de stabiliteit niet geheel voldoende; de weg 

scheurt aan de binnenzijde af. Op de plekken waar de wielen erg dicht bij de dijk liggen wordt 

een aanberming van zand gemaakt, aansluitend op het aanliggende maaiveld. Hierdoor wordt 

de stabiliteit verbeterd en is onderhoud en beheer van de dijk eenvoudiger vanaf deze berm 

mogelijk.  

 

Vanaf profiel dp 188 wordt de kruin weer in zeer geringe mate verhoogd tot een niveau van 

NAP +1,84m en soms verbreed tot de gewenste 4m. Eerst wordt buitendijks aangebermd door 

de sloot aan te vullen, vanaf dp 188+50 m is een taludverflauwing tot 1:4 met de eerder ge-

noemde smalle berm voldoende om de stabiliteit te verzekeren. De buitendijkse sloot wordt 

aangevuld, in deze smalle uiterwaard wordt in de besteksfase in overleg met de grondgebruiker 

de ontwatering heringericht. De kruin van de dijk wordt iets verhoogd tot NAP +1,84m en op 4m 

breedte gebracht, bij een binnentalud in dit landelijk gebied van 1:3. Bij dp 192 wordt de coupu-
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re opgevuld en een overgang gemaakt, op meer plekken worden de op- en afritten aan de 

nieuwe situatie aangepast.  

 
 

Vanaf dp 194 is sprake van een schaardijk (dijk zonder voorland). Door de smalle aanberming 

van 1,5m met knikpunt op NAP +0,60m aan te laten sluiten op de aanwezige blokkenmat in de 

Eem kan de taludhelling van 1:4 door een geringe afgraving van het bestaande talud worden 

verkregen en de kruin op hoogte (NAP +1,84m) worden gebracht. Als kruinbreedte wordt hier 

uitgegaan van 2 m, waardoor consequenties voor de binnendijks gelegen weg worden voorko-

men. Onderhoud en beheer is vanaf deze weg mogelijk. De belasting op het talud met blok-

kenmat neemt door het toegepaste dijkprofiel (zie blad 14 van bijlage 1) nagenoeg niet toe. 

Vooral bij de verkeerstechnisch moeilijke bocht bij dp 198-200 is het belangrijk dat de weg op 

de huidige plaats kan blijven liggen en nog enigszins zicht door de bocht resteert. 

 
 

Vanaf dp 205 (blad 15) ligt er weer voorland voor de dijk en wordt naar buiten verbreed tot 4m 

kruin op een niveau van NAP +2,09m en worden de taludhellingen tot 1:3 verflauwd. De bin-

nendijkse weg kan worden gehandhaafd, ook bij een 4 m brede kruin. De buitendijkse sloot 

wordt iets omgelegd tot er een aanberming van 3m ontstaat met een knikpunt op NAP +0,20m 

en onder 1:20 naar de dijk verlopend.  

 

 
Vanaf dp 212 tot de brug in de Bisschopsweg bij dp 214+50 m is sprake van een schaardijk en 

ligt de weg op de kruin. Omdat de kruinhoogte plaatselijk onvoldoende is moet die worden ver-

hoogd tot NAP +2,09m en daarmee de weg worden aangepast. Door de toegepaste 1:3 taluds 

moet de binnendijkse sloot worden aangevuld. Omdat binnendijks de opgevulde Bisschopswaai 

met daarin de resten van kasteel Ter Eem ligt, mag in dit archeologisch monument geen nieuwe 

sloot worden gegraven. Omdat een alternatieve ontwatering ter plaatse moeilijk is te realiseren, 

is ervoor gekozen in het tracé van de oude sloot een duiker aan te leggen, zodat de resterende 

sloten aan weerszijden van de opgevulde waai toch weer zijn verbonden en de bestaande wijze 

van ontwatering kan worden gehandhaafd. 
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Mitigerende en compenserende maatregelen 

De dijken aan de oostzijde van de Eem zijn niet vegetatiekundig opgenomen [31], maar bekend 

is dat ze tussen Eemdijk en Eembrugge plaatselijk een waardevolle vegetatie bezitten van dp 

180-183 en 194-195. In eerstgenoemd deeltraject wordt het binnentalud gehandhaafd en een 

theoretisch 1:3 talud toegepast om de plaats van de kruin te bepalen. In het tweede deeltraject 

moet de dijk iets worden omgelegd. Daar wordt de bovengrond van het bestaande talud apart 

gehouden en op het nieuwe binnentalud weer aangebracht op een vergelijkbaar niveau. Over-

wogen zou kunnen worden ook de grasmat door middel van zoden voor de meest waardevolle 

gedeelten over te zetten op het nieuwe talud. Dit wordt in overleg met de ecologische begelei-

ding tijdens de uitvoering besloten. Tevens wordt voor de uitvoering eerst ter plekke zaad ge-

wonnen en voor het nieuwe talud door het graszaad gemengd. 

 

Archeologisch vervolgonderzoek [12] is nodig van dp 179-188 en van dp 205 tot 214,5 beide in 

het tracé van de nieuwe buitendijkse sloot en bij een dijkverlegging. In het eerste deeltraject is 

de nieuwe sloot grotendeels in het natuurgebied van dp 181-187 al gegraven en is dit onder-

zoek niet meer nodig. Bij het deeltraject 205 – 214,5 heeft de verwachte waarde vooral te ma-

ken met het dicht bij de dijk aanwezig archeologisch monument kasteel Ter Eem. 

 
Uitvoeringsaspecten 

Deze aspecten zijn in paragraaf 6 weergegeven. 

 
Effecten op EHS 

Net als bij de Oost- en Westdijk geldt dat de dijkverbeteringswerkzaamheden passen binnen de 

vigerende bestemmingsplannen, waarbinnen de bescherming van de EHS gewaarborgd is, 

waardoor formeel gezien geen sprake is van significante negatieve effecten op de EHS. 

 

De dijkverbeteringsmaatregelen hebben wel degelijk fysieke aantasting van biotopen tot gevolg. 

Langs de Eemdijk vinden binnen de EHS behalve slootverleggingen, ook aanbermingen en an-

dere aanpassingen aan de dijk plaats. In totaal gaat het om circa 2,3 hectare aantasting van 

binnen de EHS-gelegen nieuwe natuur. Het betreft circa: 

• 0,6 hectare rietland en ruigte als gevolg van aanbermingen; 

• 0,7 hectare voedselrijk grasland, vochtig als gevolg van aanbermingen; 

• 0,5 hectare zoet of brak water als gevolg van dempen sloten; 

• 0,5 hectare voedselrijk grasland, droog  als gevolg van aanbermingen. 

 

Als gevolg van het verleggen van de buitendijks gelegen watergangen zijn alleen tijdelijke effec-

ten te verwachten. Het betreft hier tijdelijke effecten op vissen en amfibieën, tijdelijk verlies van 

biotopen als gevolg van het dempen van de bestaande watergangen en eventuele tijdelijke ef-

fecten op foerageer- en migratieroutes. Dit laatstgenoemde punt heeft betrekking op met name 

vissen, die de watergangen als migratieroute kunnen gebruiken. Aangezien nieuwe sloten wor-

den gegraven zijn effecten slechts tijdelijk. 

 

Behalve fysieke aantasting van biotopen kan als gevolg van de werkzaamheden aan de Eem-

landsedijk tijdelijke verstoring van zwaarder beschermde soorten optreden, waaronder broed-

vogels, vissen en amfibieën. Ook kan verstoring van pleisterende en overwinterende vogels in 

langsgelegen gebieden optreden. 
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Verder kan als gevolg van de buitendijkse aanbermingen aanzienlijke schade worden toege-

bracht aan (het functioneren van) de EVZ De Eem. Dit met name als gevolg van de buitendijkse 

aanberming tussen de dijkpalen 194 en 205, waar de oostelijke oeverzone van de Eem in ge-

ringe mate zal verdwijnen.  

 
Mitigerende maatregelen EHS 

Zonder het nemen van mitigerende maatregelen wordt de robuustheid van de oeverzone van 

de Eem aangetast en migratie van soorten belemmerd. 

 

• Ten aanzien van vissen, broedvogels 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 kwetsbare periode van soorten (september – oktober) en het 

wegvangen van aanwezige exemplaren. 

• Verstorende effecten op pleisterende en overwinterende vogels worden voorkomen door 

langs dergelijke gebieden te werken in de periode van begin september tot eind oktober. 

• Effecten door aantasting van biotopen in de oeverzone van de Eem worden zoveel mogelijk 

beperkt. Tevens worden de effecten beperkt door het inbrengen van plussen. Met name de 

smalle oeverzone tussen de dijkpalen 194 en 205 krijgt specifieke aandacht. 

• Langs de smalle oeverzones wordt een vegetatie van bijvoorbeeld riet aangelegd, waardoor 

de migratie van soorten kan worden bevorderd. Aangezien het slagen van rietontwikkeling 

afhankelijk is van diverse factoren, is maatwerk hier wenselijk. 

 
5.8 Deeltraject 7: Eemlandse Dijk (blad 15 t.e.m. 18) 

 
 

Maatregelen 

Na de Bisschopsweg ligt de bebouwing (huizen en bedrijven) dicht langs de binnendijks gele-

gen weg Zuidereind. Een verschuiving van deze weg is zonder zeer ingrijpende maatregelen bij 

de bebouwing niet mogelijk. Om toch een waterkering te krijgen die voldoend hoog (NAP 

+1,94m met minimale waakhoogte) en stabiel is, wordt een maatoplossing gemaakt (blad 15): 

bij dp 215 wordt de weg met een asfalt overlaging op hoogte gebracht, dit gaat over in een tui-

melkade met 2 m kruinbreedte, terwijl bij de betonfabriek bij dp 216 over de bestaande loswal 

wordt gegaan. De bestaande circa 0,1 m te verhogen damwand maakt daar deel uit van de wa-

terkering. Stroomopwaarts hiervan kan de kruin op de hoogte van NAP +2,16m worden ge-

bracht bij 2 m kruinbreedte, een 1:3,5 buitentalud en een 1:2 binnentalud. Omdat het Zuidereind 

hier hoger ligt geeft dit een stabiele situatie en is onderhoud en beheer van de dijk vanaf deze 

weg mogelijk, zodat ook de smalle kruin in dit geval acceptabel is. Op enkele korte trajecten ligt 

de bebouwing zo dicht bij de weg (zie ook blad 16), dat het realiseren van 1:3,5 buiten- en 1:2 

binnendijks talud problemen met de ontsluiting geeft. Daar worden iets steilere hellingen bui-

tendijks toegepast (circa 1:2,5), waardoor de weg op de bestaande plek kan worden gehand-

haafd. De beschoeiing speelt daar voor de stabiliteit dan wel een rol en de aanwezige sterkte 

daarvan wordt met de vaarwegbeheerder in de besteksfase afgestemd. Vanaf dp 220 is de 
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kruin weer breder en kan de beperkte verhoging daarop in de gewenste breedte van 4m plaats-

vinden. 

 

 
 

Bij dp 223 ligt de weg te laag en soms het voorland iets hoger, maar dan met bebouwing. Ach-

ter de bebouwing ligt het maaiveld weer lager en zou over particulier terrein een verhoging van 

circa 0,5 m nodig zijn. Een zo hoge waterkering over het terrein is voor de bedrijfsvoering ter 

plekke (aannemer en jachthaven) niet acceptabel. Een binnendijkse tuimelkade geeft een te 

handhaven weg, die echter te laag ligt, wat als evacuatieroute niet ideaal is.  

Om deze reden is toch besloten de weg te verhogen tot de benodigde hoogte van NAP +1,94m 

(door hoger voorland minimale waakhoogte acceptabel), hetgeen een verhoging van circa 0,3 

m betekent. Met de vrije hoogte van de viaducten in de A1 is dit alternatief verkeerskundig net 

mogelijk. Het dijkgedeelte sluit aan op het verhoogde grondlichaam van de A1 via de Oversteek 

naast de A1. Vanaf de aansluiting van de Oversteek begint de afrit naar de weg onder het via-

duct door.  

De ontsluiting van de buitendijkse bebouwing moet op de verhoogde weg worden aangepast bij 

dp 221 (coupure opvullen) en bij dp 222+80 m.  

De kolk bij dp 222,5 ligt zeer dicht tegen de dijk aan en geeft stabiliteitsproblemen. De situatie 

hier wordt met een zandaanberming aansluitend op het maaiveld rondom de kolk gestabili-

seerd. 

 
 

Vanaf de A1 ligt de tuimelkade buitendijks van de weg hoog genoeg (> NAP +1,80m). In dit pro-

fiel is een theoretisch minimaal profiel met 2 m kruinbreedte te vinden, wat in de situatie hier 

met een hooggelegen weg tegen de kade acceptabel is.  

Van dp 227,5 tot 229,5 wordt door de provincie Utrecht de beschoeiing in de Eem aangepast en 

vernieuwd. Daarmee bestond voor het waterschap de mogelijkheid het nieuwe damwandprofiel 

zo aan te laten passen, dat dit als kwelscherm tegen het aanwezige piping-gevaar kan worden 

gebruikt. De lengte is op het kwelwegtekort aangepast (nodig tot minimaal NAP -7,8m), terwijl 

extra plankdikte van minstens 2,65mm wordt ingebracht om aan de te verwachten corrosiever-

liezen over een periode van 50 jaar te voldoen. Daarmee ontstaat een situatie met een (theore-

tische) buitendijkse tuimelkade naast de weg. Deze kade is hoog genoeg en heeft voldoende 

profiel voor een smalle kruin. Het omleggen van de binnendijkse weg naar een te verbreden 

kruin en klei-ingravingen i.v.m. piping-gevaar, met het omleggen van de binnendijkse sloot is zo 

niet meer nodig. 
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Van dp 229,5 tot dp 238 (blad 17) is de buitendijkse stabiliteit onvoldoende. Hier wordt een 

aanberming van 6,5m breedte met een knikpunt op NAP +0,90m onder een helling van 1:20 

gemaakt, waarbij vanaf dp 234 een buitendijkse sloot moet worden omgelegd. Op enkele plek-

ken tussen dp 231 en 234 waar al natuurontwikkeling plaatsvindt en onder andere waterpartijen 

voor de dijk liggen, wordt de sloot niet hergraven. De smalle kruin en de taluds zijn als theore-

tisch profiel in het bestaande iets overgedimensioneerde profiel aanwezig. Een ondiepe coupu-

re bij dp 238 wordt aangevuld en uit de dijk verwijderd. 

 

 
 

Vanaf dp 238 tot gemaal Zeldert bij dp 244,5 (blad 18) is de stabiliteit van de waterkering vol-

doende verzekerd en kan in het aanwezige profiel een tuimelkade profiel (2 m kruinbreedte) 

worden gevonden. Slechts zeer plaatselijk moet een lager achterland iets worden aangevuld 

(bijvoorbeeld bij dp 240,5). Omdat de weg binnendijks niet erg diep ligt, kan vanaf deze weg het 

onderhoud en beheer van de hele dijk plaatsvinden. De dijk wordt hier verder niet aangepast. 

 
Mitigerende en compenserende maatregelen 

Vegetatiekundig is de Eemlandse dijk niet opgenomen [31].  

Archeologisch vervolgonderzoek is nodig van dp 214,5-220,5 waar de kruin wordt verbreed, in 

verband met de ligging dicht bij het archeologisch monument kasteel Ter Eem [12]. Daar waar 

een nieuwe buitendijkse sloot wordt gegraven tussen dp 230 en 237 moet dit tracé nader wor-

den onderzocht, dit geldt niet voor de aan te leggen aanberming tussen dijk en sloot. 

 
Uitvoeringsaspecten 

Deze aspecten zijn in paragraaf 6 nader uiteengezet. 

 
Effecten op EHS 

Aangezien de werkzaamheden passen binnen de vigerende bestemmingsplannen, waarbinnen 

de bescherming van de EHS gewaarborgd is, is formeel geen sprake van significante negatieve 

effecten op de EHS.  

 

Hoewel de ingrepen binnen de huidige bestemmingsplannen toegestaan zijn, kan aanzienlijke 

schade worden toegebracht aan (het functioneren van) de EHS. Schade is met name te ver-

wachten door het verdwijnen van biotopen en het versmallen van de oeverzone langs de Eem. 

 

• Als gevolg van de ingrepen verdwijnt circa 0,2 hectare nat rietland en ruigte, circa 0,3 hecta-

re vochtig voedselrijk grasland, 0,2 hectare droog voedselrijk grasland en 0,2 hectare zoet of 

brak water.  

• De oeverzone van EVZ de Eem is op verschillende locaties langs het dijktraject zeer smal, 

waardoor de EVZ in de huidige situatie niet naar behoren zal functioneren voor de doelsoor-

ten. 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 kunnen de maatregelen, zonder het nemen van 

mitigerende maatregelen tijdelijke verstoring van zwaarder beschermde soorten tot gevolg 

hebben, waaronder broedvogels.  

 

Mitigerende maatregelen 

• Hoewel dit juridisch niet noodzakelijk is, worden de effecten door het verlies van de buiten-

dijks gelegen biotopen binnen de EHS opgeheven door na de werkzaamheden weer een bi-

otoop te realiseren met minimaal vergelijkwaardig biotoop als in de huidige situatie aanwezig 

is. 

• Het is wenselijk te voorkomen dat de ingrepen leiden tot verdere beperking van de migra-

tiemogelijkheden van doelsoorten van EVZ de Eem. Daarom zal extra aandacht uitgaan 

naar oeverzone tussen de Eem en de zomerkade op de smalle delen (onder andere tussen 
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de dijkpalen 214,5 - 222 en 229 – 230) en wordt hier na de werkzaamheden dusdanig inge-

richt dat doelsoorten gebruik kunnen blijven maken van de verbindingszone.  

• Hierbij wordt bij de inrichting van het gebied aangesloten bij de oplossingen die zijn ge-

schetst in ‘Inrichtingsbeeld voor de Eem’ (DHV, 2009). 

• Door naleving van de verplichte eisen die gelden vanuit de Flora- en faunawet zullen effec-

ten op zwaarder beschermde soorten niet optreden. Effecten op deze soorten worden voor-

komen door te werken volgens een ecologisch werkprotocol, dat in paragraaf 6.1.5 is bijge-

voegd. 

 
5.9 Deeltraject 8: Slaagse Dijk (blad 18, 19 en 20) 

 
 

Maatregelen 

Vanaf gemaal Zeldert bij dp 244 (blad 18) is de binnenwaartse stabiliteit niet verzekerd, waar-

voor een aanberming van 7,5m breedte en een knikpunt op NAP +0,30m zal worden aangelegd 

en de sloot vanaf de binnenteen tot achter deze berm moet worden verlegd. De berm loopt on-

der een helling van 1:20 naar de dijk. De kruin is ongeveer op hoogte, maar erg smal. Omdat in 

dit gedeelte geen weg aan de binnenteen ligt en geen wegen vanuit het achterland op de dijk 

aansluiten, moet de kruin op 4m breedte worden gebracht. Zo kan altijd over de kruin het hele 

traject worden bereikt en kan onderhoud en beheer vanaf de kruin plaats vinden. Het bestaande 

buitentalud onder een helling van 1:3 kan worden gehandhaafd. Een onderhoudspad wordt niet 

op de dijk aangelegd, omdat de 4 m brede kruin goed berijdbaar is.  

 
Op enkele plaatsen wordt tussen dp 244,5 en 249,5 niet aan de kwelweglengte in verband met 

piping voldaan, omdat bovenin het bodemprofiel een zandstoorlaag boven de kleilaag zit. Van 

dp 244,5 tot 247,5 en bij dp 249 moet in de buitenteen een klei-inkassing tot 1,0m diepte wor-

den gemaakt, zodat wordt aangesloten op wel aanwezige diepere kleilagen. 
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Van dp 259,5 tot 263,5 (blad 19) is ook de buitenwaartse stabiliteit niet verzekerd en wordt, 

naast de eerder genoemde binnendijkse aanberming, tot de beschoeiing langs de Eem een 

aanberming in een wisselende breedte, maar voor beheer berijdbaar en met een knikpunt op 

NAP +0,60m gemaakt. De aanwezige beschoeiing is ook voor de stabiliteit nodig en de huidige 

kwaliteit en sterkte moet in overleg met de vaarwegbeheerder (provincie Utrecht) in de besteks-

fase nader worden vastgesteld. 

 
 

Vanaf dp 256,5 tot 258 ligt het binnendijkse maaiveld hoger en is geen binnendijkse aanber-

ming nodig. De dijk heeft hier een zodanig profiel dat ook de kruinverbreding niet nodig is.  

Tussen dp 258 en 259,5 moet in de waterpartij aan de binnenteen een zandaanberming worden 

gemaakt in een breedte van 7,5m met een knikpunt op NAP +0,30m. De kruin is hier al breed 

en hoog genoeg (> NAP +1,90m).  

Vanaf dp 259,5 moet de kruin iets worden verhoogd tot NAP +1,90m en ook verbreed tot 4m. 

Bovendien ligt het achterland weer dieper en is een aanberming aan de binnenzijde nodig van 

8,0m breedte en een knikpunt op NAP +0,50m. Op sommige plaatsen wordt de daar aanwezige 

sloot in de binnenteen tot achter de onder 1:20 verlopende berm verschoven.  

 

 
 

Vanaf dp 266 tot het begin van de Grebbeliniedijk bij dp 268 (blad 20) ligt de binnendijkse sloot 

verder weg van de dijk en kan de 8m brede aanberming tussen dijk en sloot goed worden gere-

aliseerd. Hier wordt niet aan de piping-eisen voldaan, omdat voor de dijk vanaf dp 267 geen klei 

aanwezig is. Alsnog wordt over 5m breedte voor de dijk klei ingegraven tot 1m diepte. 

Over het hele gedeelte Slaagse Dijk vanaf gemaal Zeldert is het bestaande buitentalud te hand-

haven.  

 

 
 
Mitigerende en compenserende maatregelen 

Vegetatiekundig is de Slaagsedijk niet opgenomen [31].  

Archeologisch vervolgonderzoek is langs de Slaagsedijk nodig van dp 246,5-256 en dp 262-

266, daar waar de nieuwe buitendijkse sloot wordt gegraven [12].  

 
Uitvoeringsaspecten 

Deze aspecten zijn in paragraaf 6 nader aangegeven. 

 

Effecten op EHS 

Voor de Slaagsedijk geldt dat de dijkverbeteringsmaatregelen voor een deel binnen de vigeren-

de bestemmingsplannen passen, waarbinnen de bescherming van de EHS gewaarborgd is. Op 
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deze locaties is geen sprake  van significante negatieve effecten op de EHS. Echter een deel 

van de ingrepen vindt plaats binnen de EHS, waarvoor nog geen vigerend bestemmingsplan 

aanwezig is. Indien op deze locaties significant negatieve aantasting van de EHS plaatsvindt, 

moet de aangetaste biotopen teruggebracht dan wel ‘geplust’ worden. 

 

In onderstaande tabellen is samengevat weergegeven welke aantasting van de EHS plaats-

vindt: in tabel 5.1 de biotopen die als gevolg van bestemmingsplanplichtige ingrepen (al dan 

niet tijdelijk) verdwijnen en tabel 5.2 de aantasting van biotopen die als gevolg van ingrepen die 

binnen de huidige bestemmingsplannen vallen (al dan niet tijdelijk) verdwijnen. 

 

Tabel 5.1 Overzicht van de biotopen die als gevolg van bestemmingsplanplichtige ingrepen, 

  al dan niet tijdelijk, zullen verdwijnen 

Biotopen Aantasting (in ha.) 

Voedselrijk grasland, vochtig & droog 2,4 

Rietland en ruigte, nat 0,2 

Water zoet of brak 0,3 

Bloemrijk grasland 0,1 

Droog grasland, voedselarm 0,1 

 

Tabel 5.2 Overzicht van biotopen die als gevolg van de ingrepen die binnen de  

  huidige bestemmingsplannen vallen, al dan niet tijdelijk, zullen verdwijnen 

Biotopen Aantasting (in ha.) 

Voedselrijk grasland, vochtig & droog 0,7 

Rietland en ruigte, nat 0,1 

Water zoet of brak 0,1 

Bloemrijk grasland 0,1 

Droog grasland, voedselarm 0,1 

 

• Uit de tabel 5.1 volgt dat als gevolg van de ingrepen waar een bestemmingsplanwijziging 

moet plaatsvinden, diverse biotopen verdwijnen. Aangezien niet met zekerheid kan worden 

gesteld dat vergelijkbaar biotoop terugkeert en bovendien een watergemeenschap (tabel 

5.1) met een goede kwaliteit wordt aangetast, kan dit worden gezien als significante nega-

tieve aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. 

• Als gevolg van de ingrepen zal het functioneren van de van EVZ De Eem, al dan niet tijde-

lijk, worden aangetast. Dit kan worden gezien als aantasting van de wezenlijke kenmerken 

en waarden van de EHS.  

• Ook de ingrepen waar het bestemmingsplan niet voor hoeft te worden aangepast, hebben 

fysieke aantasting van biotopen binnen de EHS-nieuwe natuur tot gevolg (zie tabel 5.2). 

• Er kunnen (beperkte) tijdelijke effecten optreden als gevolg van tijdelijk oppervlakteverlies 

van biotopen en verstoring tijdens de aanlegwerkzaamheden (externe werking). 

 

Mitigerende maatregelen 

• Het inbrengen van ‘plussen’ in de dijkverbeteringsplannen is noodzakelijk om significante 

negatieve effecten te voorkomen. De benodigde plussen zijn met name gevonden in het 

aanbrengen van bloemrijk grasland op de dijken (verhogen botanische waarde grasland). In 

de EHS-toets [literatuur 34] en in hoofdstuk 6.1.6 is hiervan een nadere uitwerking en uitleg 

te vinden. 

• Effecten op aanwezige beschermde soorten worden voorkomen door te werken volgens een 

goedgekeurde gedragscode of een vanuit de Flora- en faunawet verplicht ecologisch werk-

protocol, waardoor gegarandeerd wordt dat geen effecten op aanwezige beschermde soor-

ten optreden. 

• Verstoring tijdens de aanlegfase wordt voorkomen door te werken buiten het broedseizoen 

en de winterrustperiode van vogels. De meest geschikte periode voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden is de periode van half juli tot eind oktober. 
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5.10 Deeltraject 9: Grebbeliniedijk (blad 20 t.e.m. 24) 

 
 

Maatregelen 

De provincie en de gemeente Amersfoort hebben de wens een Grebbelinieprofiel in de waterke-

ring terug te brengen. In overleg tussen provincie, gemeente en waterschap is dat profiel ont-

worpen en wordt tussen dp 270 (Krachtwijk) en dp 311 (De Schans) aangebracht. 

Voor de Grebbeliniedijk wordt buitendijks het profiel aangepast op het Grebbelinieprofiel met 

een 1:3 buitentalud vanaf het maaiveld, een 2m brede voorberm op een niveau van 1m onder 

de kruin en een 1:2 talud boven de voorberm tot de kruin. De met gras begroeide voorberm 

wordt opengesteld voor voetgangers. 

 

 
 

Vanaf het begin van de Grebbeliniedijk nabij dp 268 tot het defensiewerk bij Krachtwijk (blad 20) 

wordt de binnenwaartse stabiliteit met een aanberming van 5m breedte en een knikpunt op 

NAP +0,60m verbeterd. Bij Krachtwijk wordt het buitendijkse talud aangepast op het Grebbeli-

nieprofiel bij 4m kruinbreedte. Binnendijks voldoet de stabiliteit niet, terwijl er ook piping-gevaar 

bestaat. Daarvoor wordt bij Krachtwijk een scherm in de binnenteen aangebracht, dat zowel 

voor stabiliteit als piping voldoende veiligheid biedt. Tegen piping moet de damwandlengte mi-

nimaal 4m zijn, de voor stabiliteit nodige constructieafmetingen worden in een volgende planfa-

se bepaald. Van dp 267 tot het begin van Krachtwijk bij dp 270 is voor de dijk geen klei aanwe-

zig en wordt over 5m lengte vanaf de buitenteen een 1m dikke laag klei ingegraven. Nabij dp 

274 is de kleilaag zo dun dat de buitendijks te graven sloot in een 1m dikke laag klei moet wor-

den gezet. De kruin in het werk bij Krachtwijk is voldoende hoog (> NAP +2,00m) en breed.  

 
Mitigerende en compenserende maatregelen bij Krachtwijk 

De aanwezige bunkers op de punten van het defensiewerk worden gehandhaafd. 

 

 

Binnendijks Buitendijks 
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Vooralsnog is een coupure in Krachtwijk aanwezig. Vroeger liep ter plaatse van de huidige cou-

pure het defensiewerk meer naar binnen door. De vroegere vorm met scherpere hoeken wordt 

nu in het ontwerp teruggebracht. Door de weg door de bestaande coupure te leiden, maar wel 

over de nieuwe kruin, ontstaat een waterkeringstechnisch optimale oplossing, die recht doet 

aan de cultuurhistorische waarde ter plekke. De oude poeren van de bestaande coupure blijven 

aan de buitenzijde van de verschoven kruin gedeeltelijk zichtbaar. In de beide hoeken van 

Krachtwijk bij dp 271 en 273 worden de verdwenen opgangen voor kanonnen als grondlichaam 

tegen het defensiewerk terug gebracht.  

 
Maatregelen 

Tussen Krachtwijk en de aansluiting langs de Eem bij dp 276,5 is de buitendijkse stabiliteit niet 

verzekerd en wordt een aanberming gemaakt, die nog 3m uitsteekt buiten de voorberm met het 

groene voetpad (struinpad in het gras) van het Grebbelinieprofiel. De knikpunthoogte is NAP 

+0,45m. De aanwezige buitendijkse sloot wordt daarbij iets omgelegd. Binnendijks wordt een 

berm aangelegd in dezelfde afmetingen als aan de stroomafwaartse kant van Krachtwijk. 

 

 
Vanaf dp 276,5 tot 281 (blad 21) is de dijk een schaardijk en bestaat er ternauwernood ruimte 

om het Grebbelinieprofiel met een voorberm te realiseren. Omdat de voorberm tot de beschoei-

ing langs de Eem loopt moet de aanwezige sterkte van die beschoeiing met de vaarwegbe-

heerder worden afgestemd. De kruin wordt bij gemaal Malesluis (dp 278) wel verbreed en 

plaatselijk verhoogd tot NAP +2,00m. Bij dp 277 wordt de aanwezige bunker gehandhaafd; de 

kruinverbreding wordt achter de bunker gelegd, zodat een doorgaand beheer- en onder-

houdspad op de kruin ontstaat. 

 

Op verzoek van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort wordt vanaf het fietspad bij 

het gemaal Malesluis naar de recent aangelegde fietsbrug over de Eem (dp 278) richting 

Amersfoort op de kruin van de Grebbeliniedijk een 2,5m breed fietspad aangelegd en wordt 

hierbij de voorberm aangelegd met groen voetpad in het gras. Voor deze voorberm wordt soms 

een deel van het flauwe buitentalud afgegraven. Voor het onderhoudsmaterieel kan de breedte 

van het fietspad met een rij grasbetonstenen aan weerszijden worden vergroot. Dit wordt in de 

besteksfase nader gedetailleerd. 

Bij het gemaal Malesluis wordt de Coelhorster wetering gehandhaafd door damwanden toe te 

passen om de stabiliteit te verzekeren. Aanleg van een berm binnendijks zou namelijk het ge-

heel aanpassen van het gemaal betekenen. In de wetering wordt bij het gemaal opbarsten van 

de dunne kleilaag op de bodem bij hoge grondwaterstanden voorkomen door een betonnen 

bodem van 0,3m dikte in de watergang naar het gemaal aan te leggen. Daarmee wordt de sta-

biliteit verbeterd en het gevaar voor zandmeevoerende wellen (piping) teniet gedaan. 

 

 
 

Pas na de bocht bij dp 280,5 wordt een aanberming van 3m breedte binnendijks aangelegd en 

moet de Coelhorster wetering worden omgelegd. De bunkers bij dp 280,5 en 285 liggen hier zo 

dat deze zijn te sparen; het fietspad, tevens beheer- en onderhoudpad op de kruin, loopt aan de 

Eemszijde langs de bunkers. De groene voorberm kan als voetpad worden gebruikt en ontstaat 
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vaak door het buitentalud iets af te graven op 1m onder de kruin. De kruinhoogte is nagenoeg 

overal voldoende (> NAP +2,00 tot +2,20m) en de kruin is ook voldoende breed. Eventuele aan-

wezige overgedimensioneerde kruinen worden niet versmald.  

 
 

Over grote delen tot de Bunschoterstraat bij dp 301,5 ligt de wetering zo dicht bij de dijk dat de-

ze moet worden omgelegd tot achter een binnendijkse aanberming van 3m breedte met een 

knikpunt op NAP +0,75m. Op enkele delen (dp 290-291, dp 295-297 en dp 299- 301,5) ligt de 

wetering zover weg dat geen invloed op de binnenwaartse stabiliteit optreedt.  

 
Mitigerende en compenserende maatregelen 

Om te leggen delen van de wetering moeten in de winter voorafgaand aan de andere uitvoering 

al worden gegraven, zodat de nieuwe sloot al kan worden gekoloniseerd en zal begroeien. Tij-

dens de uitvoering van de rest van de maatregelen kunnen dan de weg te vangen vissen uit de 

te dempen delen van de bestaande wetering direct naar de nieuwe wetering worden overge-

bracht (vergelijk ook de uitvoeringsplanning in bijlage 6). Het ontgraven materiaal uit de nieuwe 

sloot kan, behalve het veen, voor de aanberming en demping van de bestaande sloot worden 

gebruikt. 

 

 
 

Tussen dp 286 en 289 (blad 21) en vooral bij dp 287 wordt de dijk iets naar buiten omgelegd, 

teneinde het zeer waardevolle Elzenbroekbos aan de binnenzijde maximaal te kunnen sparen. 

Een aanwezige holle boom waarin mogelijk vleermuizen huizen op het bestaande binnentalud 

bij dp 289 wordt gespaard, door de bestaande dijk als overdimensionering tegen de verschoven 

dijk te handhaven. Op die wijze worden ook de bunkers bij dp 277, dp 280,5, dp 285, dp 287,5 

en die bij dp 289 gehandhaafd.  

De nodige onderhoudsstrook voor de Coelhorsterwetering wordt op de aan te leggen aanber-

ming aan de dijkzijde van de wetering ingericht, zodat ook hierdoor het Elzenbroekbos maxi-

maal wordt gespaard (voor beheer wordt de berm binnendijks 5 m breed aangelegd). Op dit 

gedeelte dijk staan nog enkele bomen die bij de recent uitgevoerde kap niet zijn meegenomen, 

deze staan aan de buitenzijde in de teen en op de taluds en zijn derhalve niet te sparen op die 

delen waar de dijk niet wordt verlegd. Tussen dp 290 en 294 wordt in het voorland 1m klei inge-

graven om het pipinggevaar teniet te doen. 

Vanaf dp 293 tot 298,5 is tussen dijkteen en beschoeiing langs de Eem een deel van het voor-

land als plas-dras zone ingericht. Dit wordt uit ecologische overwegingen gespaard door de 

voorberm in het bestaande 1:3 buitentalud af te graven en de dijk iets naar binnen te verbete-

ren. De delen van het Elzenbroekbos die moeten worden gekapt, worden ter compensatie als 

verlenging van het bos vanaf dp 286 weer achter de dijk aangeplant tot circa dp 282. Kapwerk 

moet in verband met broedvogels in het najaar en de winter worden uitgevoerd. Tussen gemaal 

Malestein en het Huis van de Watersport nabij de Bunschoterstraat wordt op de plasdraszone 

tussen beschoeiing en dijk een zone met riet en struweel/hakhout ingericht. 
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Maatregelen 

Ter plaatse van de Bunschoterstraat (blad 23) worden aan weerszijden de kopsloten aangevuld 

en moet de bestaande duiker van circa 70 m lengte onder de brug door worden verlengd tot 

een totale lengte van ruim 100m. De kruin onder de brug moet op een hoogte van NAP +2,30m 

worden gebracht, waarvoor erosiebestendige klei toegepast moet worden. Het talud onder de 

voorberm moet worden verdedigd met basalten, omdat begroeiing op de taluds onder de brug 

niet mogelijk is en de dijk hier zeer zandig is. De voorberm van het Grebbelinieprofiel zelf moet 

ook in erosiebestendige klei worden aangebracht. De erosiebestendige klei van voorberm, kruin 

en talud moet van een bestrating worden voorzien, omdat onder de brug geen grasgroei is te 

verwachten. 

Tussen buitentalud en eerste kolom van de brug wordt de diepte met water gehandhaafd voor 

de ecologische verbindingszone (plan gemeente), zoals aangegeven op dp 301,6 op blad 23 

van bijlage 1. 

 

 
 

Van dp 301,5 tot 304 is de kruin nagenoeg op hoogte (NAP +2,30m) en breed genoeg om het 

fietspad op aan te leggen. De voorberm wordt met enig afgraven van het buitentalud en soms 

een geringe aanvulling gemaakt. Aan de binnendijkse zijde is een geringe aanberming tot circa 

4m uit het flauwe aanwezige binnentalud nodig en met een knikpunthoogte van NAP +0,90m 

voldoende voor de stabiliteit. 

Van dp 304 tot 307,5 wordt de dijk 15 tot 20m verschoven om ruimte te maken voor het buiten-

dijks te bouwen Huis van de Watersport tussen dp 304,5 en 305,5. De aansluiting van deze 

nieuwe bebouwing op de kruin op NAP +2,30m moet door de initiatiefnemer van de nieuwbouw 

worden geregeld. Uit het grondonderzoek lijkt dat onder de bestaande afgegraven dijk voldoen-

de klei achterblijft om piping te voorkomen. Dit moet tijdens het afgraven in het werk worden 

geconcentreerd en eventueel moet tot de bestaande buitenteen klei worden ingegraven. De 

exacte plek van het Huis van de Watersport binnen het bouwblok kan nog iets schuiven. Bij de 

locatie van het te bouwen Huis van de Watersport stopt het Grebbelinieprofiel met voorberm en 

fietspad. 
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Stroomopwaarts van deze nieuwbouw komen tussen dp 306 en 307,5 de 4 te verplaatsen 

woonboten te liggen waarvoor 2 gecombineerde afritten aan weerszijden van dp 307 worden 

gemaakt. Ruimte voor aparte afritten is ter plekke niet aanwezig.  

Tussen dp 304,5 en 307,5 wordt binnendijks de nieuwbouw voor ziekenhuis Meander gereali-

seerd. Daarvoor wordt een aan te passen weg bij dp 307,5 aangesloten op de kruin. Deze weg 

kan worden gebruikt door de bewoners van de woonboten en bezoekers van het Huis van de 

Watersport. Op de kruin gaat bij dp 304,5 het fietspad op de kruin over in een weg, die op ver-

zoek van de gemeente Amersfoort een breedte krijgt van 3,5 m, met aan weerszijden in de 1,5 

m brede wegberm, aansluitend op het wegdek grasbetontegels over 0,4 m. Op de overgang 

van weg naar fietspad wordt een voorziening met paaltjes gezet om parkeren en inrijden naar 

het fietspad te voorkomen.  

Hoewel de kruin in hoogte van plaats tot plaats wat wisselt, worden deze verschillen gehand-

haafd en wordt niet alles op één (minimaal nodige) hoogte van NAP +2,35m gebracht. 

 

Van dp 307,5 tot 313,5 ligt binnendijks het Werk aan de Glashut, een oud militair verdedigings-

werk van de Grebbelinie. Om de maatregelen in dit beschermde gebied te beperken, wordt hier 

de minimaal acceptabele kruinhoogte van NAP +2,30 tot +2,35 m als theoretisch profiel toege-

past. Op de kruin ligt ook hier de weg. Naar de buitendijkse jachthaven bij dp 308 wordt in ver-

band met de zeer geringe beschikbare ruimte een éénzijdig vanuit de richting van de Schans te 

gebruiken afrit gemaakt, met langsparkeren ernaast.  

In verband met stabiliteit en vooral piping-gevaar moet de bestaande watergang op het terrein 

van de schans direct tegen de dijk worden opgevuld met klei. Dit heeft consequenties voor de 

ontwatering. Daarom wordt achter de voor piping nodige zone een nieuwe sloot gegraven. De in 

dit tracé aanwezige bomen worden gekapt en worden niet gecompenseerd. In de bestaande 

sloot is de Grote Modderkruiper aangetroffen en bomen kunnen een niet gewenste schaduw op 

het water geven. 

 

 
 

De ontwatering wordt nog door het waterschap nader uitgewerkt in samenhang met het eventu-

eel vervangen van gemaal de Schans langs de Maatweg.  

 

Vanaf dp 311,5 tot 313,5 (blad 24) wordt de ingreep op het terrein van de schans beperkt door 

op de grens van het terrein van jachthaven de Eemkruisers een damwandconstructie in te bren-

gen, dan de weg in de eerder genoemde afmetingen op een kruinhoogte van NAP +2,40m te 

maken en daarna het binnentalud onder een steile helling van 1:2 aan te brengen. De smalle 

zone langs de damwand aan de zijde van de jachthaven zal worden gebruikt om nieuwe be-

planting aan te brengen; de bestaande bomen kunnen i.v.m. het inbrengen van de damwanden 

en het doorsnijden van de wortelpakketten niet worden gehandhaafd. De toegang naar het ter-

rein van de jachthaven wordt gehandhaafd bij dp 313,5, omdat de toegang naar de jachthaven 

voor botentrailers gegarandeerd moet blijven. 

 



Maatregelen voor dijkverbetering 

 

99058289, revisie D3

Pagina 78 van 119

 

 
 

Langs de Maatweg wordt over een lengte van circa 100 m een tot NAP +2,40m op te hogen 

tracé over het voet- en fietspad (totaalbreedte 6,5m) gevolgd, de rijweg kan worden gehand-

haafd. Ter hoogte van gemaal de Schans is het voet- en fietspad hoog genoeg en kan zonder 

aanpassing Ringweg de Koppel worden gekruist. 

  

Tussen de wegen De Stuw en Ringweg de Koppel wordt een tracé door de berm langs de weg 

gevolgd. Daarmee worden aanpassingen langs het bestaande tracé langs de Eem voorkomen. 

Bij dat laatstgenoemde tracé zou de bebouwing van de scouting moeten worden verwijderd en 

zouden bij jachthaven de Stuw grote ingrijpende aanpassingen nodig zijn. De bebouwingen van 

scouting, jachthaven, maar ook de kanovereniging komen bij het nieuwe tracé in de berm van 

de wegen buitendijks te liggen. Alle bebouwing ligt minimaal enige decimeters boven de maat-

gevende waterstand met toeslagen, er wordt echter niet voldaan aan de waakhoogte zoals die 

voor de primaire waterkering wordt aangehouden. De verzekeringstechnische consequenties 

hiervan voor de bebouwing worden door het waterschap onderzocht.  

In de berm langs de Ringweg de Koppel staan bomen die de gemeente graag gespaard wil 

zien. Dit is mogelijk door de kruinbreedte van de waterkering te verkleinen tot 2 m. Dit is gezien 

de geringe kruinhoogte van NAP +2,40m en de goede bereikbaarheid vanaf de binnendijkse 

weg Ringweg De Koppel acceptabel.  

Nabij dp 318 wordt de Ringweg de Koppel weer gekruist, waarbij hier echter circa 0,1 m hoogte 

tekort bestaat. Dit wordt opgelost door in asfalt te overlagen en wat eerder aan te sluiten op de 

hogere ligging van de brug van de Ringweg. De aanwezige hoge druk gasleiding moet nog 

worden getoetst aan de waterkeringstechnische eisen. 

 
Mitigerende en compenserende maatregelen 

De Grebbeliniedijk is vegetatiekundig niet opgenomen [31]. Met natuurtechnisch beheer wordt 

de vegetatiekundige waarde van de grasbegroeiing vergroot en de erosiebestendigheid van de 

grasmat verbeterd (zie ook paragraaf 6.4). Nog aanwezige stobben van gekapte beplanting 

moeten uit het profiel van de waterkering worden verwijderd. Tot het Huis van de Watersport 

wordt tussen beschoeiing en buitenteen van de dijk een zone met riet en struweel/hakhout inge-

richt. Landschappelijk verdient het de voorkeur langs de damwand bij de Eemkruisers weer een 

bomenrij in het buitendijkse taludje aan te planten (dp 311,5-313,5). Ecologisch moeten in ver-

band met beschaduwing van de schans (Grote Modderkruiper aanwezig) bomen niet te dicht bij 

de te verplaatsen sloot komen te staan. Bij de langs een nieuw tracé van de watergang op het 

terrein van de schans aan te planten nieuwe bomen moet hiermee rekening worden gehouden.  

Archeologisch vervolgonderzoek is nodig bij Krachtwijk in het tracé van de damwand (dp 270-

274) en in het tracé van de buitendijkse nieuwe sloot van dp 274-276,5. Daar waar de Coelhor-

ster wetering wordt verlegd tussen dp 280 en 294 moet ook archeologisch vervolgonderzoek in 

het nieuwe tracé plaatsvinden. 

Daar waar klei wordt ingegraven tussen dp 304 en 307 (huis van de watersport) en de buiten-

dijkse parkeerstrook bij dp 308 wordt aangelegd, moet ook vervolgonderzoek worden uitge-

voerd, omdat de ingraving roering in grondstroken met hogere verwachtingswaarden betekent. 

 
Uitvoeringsaspecten 

Deze aspecten zijn uiteengezet in paragraaf 6. Onderzoek naar niet gesprongen explosieven is 

opgenomen onder paragraaf 6.1.8. 
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Effecten op EHS 

Evenals bij de Slaagsedijk geldt dat de dijkverbeteringsmaatregelen ter plaatse van de Grebbe-

liniedijk voor een deel binnen de vigerende bestemmingsplannen passen en een ander deel 

niet. Indien op deze laatst genoemde locaties significant negatieve aantasting van de EHS 

plaatsvindt, moeten de aangetaste biotopen teruggebracht dan wel geplust worden. 
 

• Als gevolg van de ingrepen vindt aantasting plaats van de in tabel 5.3 weergegeven bioto-

pen. Aantasting van de biotopen hakhout en bosgemeenschap van de arme zandgrond 

moet daarbij als permanent oppervlakteverlies worden gezien, aantasting van de water en 

graslandvegetaties als tijdelijk. 

 

Tabel 5.3 Overzicht van de biotopen die als gevolg van bestemmingsplanplichtige ingrepen, 

  al dan niet tijdelijk, zullen verdwijnen (voor biotoopoppervlakten die verdwijnen 

  als gevolg van niet bestemmingsplanplichtige ingrepen wordt verwezen naar het 

  EHS-rapport [34, tabel 5.2]). 

Biotopen Aantasting (in ha.) 

Water zoet of brak 0,2 

Droog grasland, voedselarm 1,0 

Bosgem. arme zandgrond, vochtig 0,4 

Hakhout, vochtig 0,1 

Aantasting ‘droge EVZ’ - 

 

• De waardevolle oude boskernen langs de Grebbeliniedijk zullen (fysiek) worden aangetast 

als gevolg van de plannen. Dit moet worden gezien als significante aantasting van de we-

zenlijke kenmerken en waarden van de EHS. 

• ls gevolg van de ingrepen A tot en met F zal het functioneren van de ‘droge’ deel van EVZ 

De Eem worden aangetast. Dit kan worden gezien als aantasting van de wezenlijke ken-

merken en waarden van de EHS. 

• Effecten op de meeste relevante soorten zullen weggenomen door te werken binnen de ka-

ders van de Flora- en faunawet. De Rode Lijstsoort Sleedoornpage, waarvan bekend is dat 

deze mogelijk ter hoogte van het MOB-complex op de Grebbeliniedijk voorkomt geniet ech-

ter geen specifieke bescherming vanuit de Flora- en faunawet. Gezien de Rode Lijst status 

(bedreigd) is het vanuit het EHS-beleid noodzakelijk effecten op de soort te voorkomen. Ef-

fecten op deze soort, of overige aanwezige zwaarder beschermde of bedreigde soorten, kan 

worden gezien als significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de 

EHS. 

 
Mitigerende maatregelen 

• Het inbrengen van ‘plussen’ in de dijkverbeteringsplannen is noodzakelijk om significante 

negatieve effecten te voorkomen. De benodigde plussen zijn gevonden in het aanbrengen 

van bloemrijk grasland op de dijken (verhogen botanische waarde grasland), uitbreiden 

aanwezige (broek) bos en het aanleggen van nieuwe natuur in de buitendijkse gebieden van 

de Eem. In de EHS-toets [literatuur 34] en in hoofdstuk 6.1.6 is hiervan een nadere uitwer-

king en uitleg te vinden. 

• Effecten op aanwezige beschermde soorten dienen te worden voorkomen door te werken 

volgens een goedgekeurde gedragscode of een vanuit de Flora- en faunawet verplicht eco-

logisch werkprotocol, waardoor gegarandeerd wordt dat geen effecten op deze soorten op-

treden. 

• Verstoring tijdens de aanlegfase dient te worden voorkomen door te werken buiten het 

broedseizoen van vogels. De meest geschikte periode voor het uitvoeren van de werkzaam-

heden is de periode van half juli tot half maart. 

• Wanneer aanwezige Sleedoorns in combinatie met geschikt microklimaat niet gehandhaafd 

kunnen blijven, zal onderzoek moeten uitwijzen of de soort daadwerkelijk gebruik maakt van 

het dijktraject. Afhankelijk van de functie van het dijktraject voor de soort dienen passende 

maatregelen te worden genomen om effecten te voorkomen. 
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5.11 Deeltraject 10: Parkzone/Stedelijk gebied Amersfoort (blad 25) 

 
 

Maatregelen 

Van dp 318,5 tot 319 loopt de huidige waterkering via het voetpad tussen stuw en bebouwing 

en vandaar via een net vernieuwd voetpad en later fietspad langs het Valleikanaal naar de 

spoorbrug bij dp 329. Deze paden zijn te laag en zouden moeten worden aangepast en diverse 

bomen erlangs zouden moeten worden gekapt, omdat recent een natuurvriendelijk oever is 

aangelegd en geen alternatief tracé langs de paden mogelijk is. Dan nog speelt in Amersfoort 

het probleem dat de waterkering niet aansluit op de hoge gronden en de dijkring dus niet geheel 

gesloten is. 

 

Recent is in een KKBA (Kentallen Kosten Baten Analyse) het bestaande tracé vergeleken met 

een ander tracé om enkele deelwijken van De Koppel heen tot de aansluiting op de hoge gron-

den [40]. Dit andere tracé om de deelwijken Jericho en Jeruzalem heeft de voorkeur, omdat dan 

aan meer woonbebouwing bescherming wordt geboden. Het ook binnen de dijken brengen van 

industrieterrein De Isselt wordt daarbij niet meegenomen, omdat de veiligheidsproblematiek 

daar minder groot is. Een en ander is in het MER [26] uitgebreid behandeld (zie bijlagemap 3). 

 

Vanaf Ringweg de Koppel wordt via een tot NAP +2,45m op te hogen frontmuur aangesloten op 

de stuw Balladelaan (blad 24). Deze stuw wordt niet opgehoogd om de ontwatering vanaf het 

Valleikanaal niet te hinderen.  

In het park aan de zuidzijde van de stuw wordt over een korte afstand een grondverhoging aan-

gebracht tot een vergelijkbaar niveau als de wegkruising (NAP +2,10m, blad 25). Gezien de 

hoogte in het achterland is de kruinbreedte van deze kering tot 2m begrensd. De kruising met 

de Ringweg de Koppel ligt op de voor de toetsing nodige hoogte (HRC 2006+ minimaal 0,3 m).  

De waterloop van de Oude Eem, die van buiten- naar binnendijks doorloopt, wordt met een 

spindelschuif afsluitbaar gemaakt. Dit sluit aan op een te maken muurconstructie langs het 

Jachtpad met een hoogte van 0,9 m ten opzichte van het pad. Waar de ruimte langs het pad 

groter wordt, wordt een 2m brede grondconstructie tot NAP +2,43m gemaakt langs het Jacht-

pad en de Tjalkweg. Dit sluit aan op de al aanwezige hoogte bij de monding van de Oude Eem, 

waarna ook langs de Eemzijde een grondconstructie op NAP +2,42m in de groenzone wordt 

aangelegd. De kruin krijgt langs de Eem een breedte van 4,5m met een voetpad van 2,5m 

breedte op de kruin. Deze gronddijk krijgt een kruinhoogte die 0,5 m (minimale ontwerpwaak-

hoogte) boven de ontwerpwaterstand ligt (ontwerpwaterstand is HRC + toeslag van 0,2 m). Het 

tracé van de gronddijk wordt zo vorm gegeven, dat de beeldbepalende boom langs de Eem bij 

de bocht Tjalkweg-Eemzijde kan worden gespaard (zie dp 2). Enkele andere bomen in het tracé 

moeten worden gekapt. 
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Vlak stroomopwaarts van de Korvetweg is voor een gronddijk onvoldoende ruimte en wordt een 

muurconstructie tot NAP +2,43 tot +2,44m aangelegd (0,9 m hoogte tot het maaiveld). De muur 

stopt bij de kruising van de Kwekersweg, die op de voor de toetsing nodige hoogte ligt. In de 

besteksfase moeten de muurconstructies in Amersfoort constructief nader worden gedetail-

leerd. 

 

 
 

Stroomopwaarts ligt of de kade langs de Eem net op de toetshoogte, of kan bij de herinrichting 

van het gebied (bijvoorbeeld pand tussen Koppelweg en Eem bij dp 5-6 wordt op termijn ver-

vangen) met de benodigde nieuwe hoogte rekening worden gehouden.  

Nabij de spoorbrug bij de Koppelpoort ligt de benodigde hoogte wat verder weg in het achter-

land en ligt de bebouwing langs de Grote Koppel rond HR 2006. Dat wordt hier vooralsnog ac-

ceptabel geacht. 

 
Mitigerende en compeserende maatregelen 

Landschappelijk verdient het de voorkeur de beeldbepalende boom bij de splitsing van Eem en 

Valleikanaal te sparen. Dit is door een verschuiving van de grondkade mogelijk (blad 25). 

Archeologisch vervolgonderzoek is in deeltraject 10 niet nodig, omdat in het stedelijk gebied de 

ondergrond in het verleden al meermalen is geroerd [12]. 

 
Uitvoeringsaspecten 

Deze aspecten zijn in paragraaf 6 vermeld. 
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5.12 Aanpassing waterkerende kunstwerken 

De waterkerende kunstwerken in en langs de dijken zijn getoetst in de derde toetsronde [28]. In 

navolgende tabel zijn de resultaten van die toetsing samengevat. Dit is uitgebreider opgenomen 

in de tabel van bijlage 2.  

Van enkele coupures die hierna worden genoemd is besloten de coupure op te vullen, omdat 

de dijkbeheerder geen coupure wil. Dit is het geval op punten waar het tijdig sluiten van de cou-

pure problematisch is en de afsluitmiddelen onder maatgevende omstandigheden zeer moeilijk 

tot niet hanteerbaar zijn. De dijkovergangen die dan nodig zijn, zijn op de situatietekeningen van 

bijlage 1 nader uitgewerkt. 

In tabel 5.4 is ook aangegeven welke maatregelen bij de andere kunstwerken nodig zijn om de-

ze te laten voldoen aan de te stellen eisen. 

 

tabel 5.4  Kunstwerken met score onvoldoende 

dp naam/omschrijving probleem voorgestelde maatregelen 

73,5 Wielse Sluis hoogte en sterkte constructieve onderdelen keermiddel vervangen, nieuwe deuren 

100 Laakse Duiker 
sterkte constructieve onderdelen en betrouwbaar-

heid sluiting 

keermiddel vervangen, beheerbaar-

heid, constructie verbeteren 

135 Duiker Westdijk (W0) sterkte constructieve onderdelen verwijderen 

139,5 Duiker Westdijk (W1) sterkte constructieve onderdelen duiker compleet vervangen 

155 
Coupure Malen-

stein/Eemdijk 4 
piping opvullen 

159,5 Coupure Eemdijk 14 
piping, hoogte en aansluiting constructie op 

grondlichaam 

vervangen coupure constructie, dubbel 

kerend 

162 

Duiker Eemdijk (V4)  

(geen oordeel) 
na nader onderzoek, score goed  

niet van toepassing, duiker wel verlen-

gen 

166,5 Coupure Weverling 
piping, hoogte en aansluiting constructie op 

grondlichaam 

vervangen coupure constructie door 

overgang 

168,5 Coupure Maatweg eindscore goed, beheerder wenst geen coupure 
vervangen coupure constructie door 

overgang 

171 Coupure Eemdijk 56 eindscore goed, beheerder wenst geen coupure opvullen 

173,5 Coupure Eemdijk 86 eindscore goed, beheerder wenst geen coupure opvullen 

174 
Coupure Pont Eemdij-

kerzijde 

eindscore goed, beheerder wenst verbetering 

coupure 

vervangen coupure constructie, dubbel 

kerend 

184,5 Duiker Eemdijk (E6) sterkte constructieve onderdelen afsluitmiddel en bediening vervangen. 

223 Duiker Zuidereind / A1 eindscore goed, verlengen bij maatregel 
verlenging afhankelijk van het gekozen 

alternatief 

234 Duiker Zuidereind (Z2) sterkte constructieve onderdelen, piping vervanging constructie 

238,5 Duiker Zuidereind (Z3) sterkte constructieve onderdelen, piping vervanging constructie 

265 Duiker Slaagse Dijk (S2) piping damwand eronder 

271,5 Coupure in Krachtwerk eindscore goed, beheerder wenst geen coupure 

weg ophogen met 10 cm en voor res-

tant coupure nieuwe kruin aanleggen 

274 Duiker Slaagse dijk S4 piping damwand eronder 

 

De locaties van de kunstwerken zijn op navolgende kaart aangegeven. 
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5.13 Mitigerende maatregelen [volgens literatuur 33, 34, 35] 

Aan de hand van de in de deelrapporten aangegeven effecten van het VKA zijn in die rapporten 

mitigerende maatregelen aangegeven. Deze zijn per deeltraject en per onderzocht deelgebied 

(bodem en water, ecologie, landschap en cultuurhistorie, archeologie en ruimtegebruik) in de 

paragrafen 5.2 tot en met 5.11 weergegeven. 

 

Voor wat betreft de ecologische mitigerende maatregelen in meer algemene zin, die in veel 

deeltrajecten vergelijkbaar zijn, is het ecologisch werkprotocol [uit 36] in hoofdstuk 6 weergege-

ven.  

 

De volgende maatregelen zullen vanwege aanwezige natuurwaarden in algemene zin worden 

aangehouden: 

• werken buiten winterseizoen in verband met overwinterende (water)vogels; 

• werken buiten het broedseizoen/voortplantingsseizoen dat loopt van half maart tot half juli; 

• realiseren van vervangend leefgebied/ broedgelegenheid; 

• (tijdelijk) verplaatsen van leefgebied; 

• verplaatsen of wegvangen van individuen. 

 
5.14 Compenserende maatregelen 

Wonen, werken en wegen 

Wat betreft wonen bestaat de compensatie uit het weer inrichten van de tuinen, het bereikbaar 

houden van de bebouwing tijdens de uitvoering en het zorgen voor voldoende verkeersveilig-

heid in de uitvoeringsperiode (zie ook paragraaf 6). Herbouw van schuurtjes en dergelijke wordt 

met de eigenaar besproken en geregeld in de grondverwervingsfase. Voor werken (en recrea-

tie) wordt de periode van uitvoering zo gekozen dat de invloed hierop sterk wordt beperkt. We-

gen die beschadigd zijn door transport vindt buiten de bebouwde kom plaats (zie paragraaf 6). 

Compensatie voor omwonenden, indien van toepassing, is aangegeven per deeltraject. Verder 

wordt verwezen naar paragraaf 7.2 over schadeloosstelling. 

 

Natuur 

De aangetaste biotopen en de teruggebrachte biotopen zijn in paragraaf 6.1.6 gedetailleerd 

weergegeven (resultaten EHS-toets). Verder zijn hier de mitigerende maatregelen ten behoeve 

van flora en fauna beschreven. 
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Boscompensatie  
Boswet 

Ten behoeve van de dijkverbetering, toekomstige veiligheid en beheerbaarheid van de dijk, 

worden in principe alle bomen op en direct langs de dijk verwijderd. Voor het kappen van de 

bomen worden kapvergunningen aangevraagd bij de verschillende gemeenten (zie ook para-

graaf 8.2). 

Daarnaast is het nodig om voor de bomen op de Grebbeliniedijk en Slaagse Dijk een melding in 

het kader van de Boswet te doen. In de Boswet is vastgelegd dat de volgende bossen en hout-

singels gecompenseerd dienen te worden: 
• bossen en houtsingels met een oppervlak groter dan 10 are, 
• rijbeplanting meer dan 20 bomen. 

Op basis van de ontwerptekeningen is berekend dat in de huidige situatie, ter plaatse van de 

Grebbelinie- en Slaagsedijk, de Boswet van toepassing is op 225 stuks in rijen en 0,15 ha aan 

oppervlakte. Voor deze bomen geldt de wettelijke compensatie-opgave. Voor de overige te kap-

pen bomen is de Boswet niet van toepassing (bomenrijen te kort, arealen te klein). 

 

Indien alle losstaande bomen, bomenrijen en arealen op de Slaagse Dijk en Grebbeliniedijk ge-

teld worden, gaat het in totaal om 72 losse exemplaren, 704 stuks in rijen en bijna 0,8 ha. In de 

EHS-toets [35] is berekend dat het in totaal gaat om 2,2 ha areaalverlies van het biotoop bos-

gemeenschap op arme zandgrond en hakhout (dus alle oppervlaktes van losstaande exempla-

ren en bomenrijen en oppervlaktes bij elkaar opgeteld). 

 
Vergunningaanvragen 

Voor de bomen die onder de APV vallen worden omgevingsvergunningen aangevraagd (zie 

hoofdstuk 8.2). Voor de bomen die onder de Boswetvallen, wordt een melding verricht. Bij de 

melding moet de compensatie-opgave worden opgegeven. Ook het (ontwerp)projectplan dient 

duidelijkheid te verschaffen over de compensatie opgave. Deze is hieronder beschreven. 
 
Compensatie-opgave  

De belangrijkste richtlijnen voor boscompensatie in de provincie Utrecht zijn als volgt: 
• de grond die de eigenaar wil beplanten, is gelegen in hetzelfde gebied als waar zich de 

gevelde houtopstand bevond, 
• het nieuwe bos moet minimaal 10 breed zijn en minimaal een oppervlakte van 1000 m2 

hebben,  
• de bosstroken moeten onderling en met een boskern verbonden zijn door middel van 

houtsingels of rijbeplantingen van laanbomen, waarbij tenminste 60-65% van het totale 

oppervlakte wordt ingenomen door het bosgedeelte,  
• er is sprake van een bosperceel als dit een oppervlakte heeft van minimaal 0,5 ha en 

een breedte van 30 meter of meer. 
  
De compensatie-opgave is in dit geval lastig, aangezien de huidige aanwezige bomen bovenop 

of direct langs de dijk voorkomen en dus niet op dezelfde locatie teruggeplant kunnen worden. 

De provincie Utrecht staat wel toe dat elders gecompenseerd wordt onder de volgende voor-

waarden: 
• er geen mogelijkheid is om aan dezelfde boskern te compenseren, 
• er aan een andere boskern gecompenseerd wordt, 
• een andere boskern ontstaat, 
• gecompenseerd wordt ter versterking van een ecologische hoofd structuur EHS, 
• de compensatie dient te versterking van de aanleg van nieuwe natuur. 

  
Na overleg met Natuurmonumenten en de provincie Utrecht is compensatie-areaal gevonden 

ter plaatse van Landgoed Coelhorst. Op dit landgoed is in de huidige situatie een broekbos 

aanwezig. Dit broekbos wordt in westelijke richting uitgebreid/ verlengd met nieuw bos (in eer-

ste instantie niet perse broekbos, wel zogenaamd ‘bos op natte grond’). Op deze locatie is 

plaats voor 0,8 ha bos op natte grond. Verder kan nog 0,2 à 0,3 ha bos gecompenseerd worden 

door het versterken van huidige aanwezige landschapselementen. Deze 0,8 ha is ruim vol-

doende om de wettelijke plicht van 0,15 ha en 225 bomen in rijen te compenseren.  
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Binnen deze 0,8 ha past ook de een deel van de EHS-opgave (echter niet alles van de 2,2 ha 

biotoopaantasting bosgemeenschap: de overige ha’s zijn in overleg met de provincie Utrecht 

verdeeld over andere potentiële natuurontwikkelingsdoeleinden. Zie hiervoor hoofdstuk 6.1.6 

over de EHS-toets). 

 

Op de tekening in bijlage 1 (blad 21) is aangegeven waar de 0,8 ha boscompensatie zal plaats-

vinden. Tevens is aangegeven welke landschapselementen op en rondom Coelhorst mogelijk 

versterkt kunnen worden. 
 
5.15 Kostenraming 

Van de diverse alternatieven zijn kostenramingen opgesteld volgens de Standaard Systematiek 

Kostenramingen (SSK). In het MER is mede op basis daarvan een keuze gemaakt tussen de 

diverse alternatieven. Ook van het verder gedetailleerde VKA is een SSK-kostenraming opge-

steld. 

 

In de ramingen zijn de risico’s apart opgenomen. Er zijn enkele risico’s benoemd in het deel 

onvoorzien. Daarnaast is er een post onvoorzien over het gehele project opgenomen. 

 

Bij de bouwkosten voor het project zijn aparte percentages opgenomen voor uitvoeringskosten, 

algemene kosten en winst en risico.  

 

Tevens is er een percentage ‘nader te detailleren’ opgenomen. Dit zijn kosten bedoeld voor 

elementen die nog niet te ramen zijn, maar waarvan wel bekend is dat ze uitgevoerd moeten 

worden. Hierbij moet gedacht worden aan de werkzaamheden in vooral de bebouwde gebie-

den. Ook het verwijderen en herplaatsen van erfafscheidingen en het herstellen van tuinen val-

len hieronder. Omdat er diverse werkzaamheden in tuinen van bewoners plaats vinden, is er 

een relatief hoog percentage van de bouwkosten aangenomen voor het onderdeel ‘nader te 

detailleren’. 

 

De kosten voor aanpassing van wegen zijn meegenomen in de raming. Hiervoor is een gedeel-

te van de lengte van de voor de transporten te gebruiken weggedeelten als te herstellen ge-

raamd. Dit wordt financieel verder in de schaderegeling van het waterschap geregeld. 

 

De kostenramingen zijn niet gedetailleerd in dit rapport opgenomen, maar worden separaat ge-

rapporteerd. In dat rapport zijn ook de percentages en het resultaat van de risicosessies opge-

nomen, met in dat risicoregister de belangrijkste risico’s voor tijd (vertraging in de uitvoering) en 

geld (meer- en minderkosten). 

 

In de onderstaande samenvattende tabel 5.5 zijn de totaal geraamde directe kosten per deeltra-

ject opgenomen zoals het VKA in de MER is behandeld. De kosten zijn exclusief de kosten voor 

compensatie en mitigatie. 

 

Daarbij worden voor de totale kosten nog bijgeteld de algemene kosten, vastgoedkos-

ten/grondaankopen, engineeringskosten, bijkomende kosten en onvoorzien. Deze zijn allemaal 

in de kosten per dijktraject meegenomen, evenals de btw. 

 

Tabel 5.5 Kostenraming dijkverbetering Veiligheid Zuidelijke randmeren en Eem 

 

NR. OMSCHRIJVING Bedrag in 

miljoenen € 

0. Algemeen 0,7 

1. Putter Zeedijk (hectometer 0-47) 0,2 

2. Arkemheense zeedijk (hectometer 47-99) 0,7 

3. Oostdijk (hectometer 99-113) 2,6 

4. Spakenburg (hectometer 113-129)  2,1 

5. Westdijk (hectometer 129-147) 1,9 

6. Eemdijk (hectometer 147-213) 9,3 

7. Eemlandsedijk (hectometer 213-244) 2,9 
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8. Slaagsedijk (hectometer 244-273) 2,2 

9. Grebbeliniedijk (hectometer 273-319) 4,3 

10 Hoge Gronden Amersfoort, traject Jericho-Jeruzalem 1,2 

11. Kunstwerken 1,0 

  TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN INCL. BTW 29,2 
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6 Uitvoering en beheer en onderhoud 

Bij de uitvoering van de dijkverbeteringsmaatregelen moet met een aantal aspecten rekening 

worden gehouden. Deze worden achtereenvolgens in de volgende paragrafen beschreven. 

 
6.1 Uitvoeringsaspecten 
6.1.1 Specie- en materiaalgebruik 

Voor het uitvoeringsaspect specie- en materiaalgebruik wordt onderscheid gemaakt tussen de 

kwaliteit hiervan en het logistieke proces. Voor dat laatste wordt verwezen naar paragraaf 5.4. 

(grondverzet en depots). Kwaliteit kan worden onderscheiden in fysische en chemische zin. 

 

De nodige hoeveelheden grond en stortsteen zijn in navolgende tabel 6.1 per deeltraject sa-

mengevat weergegeven, zowel af te graven als aan te vullen hoeveelheden. 

 

Tabel 6.1 Hoeveelheden benodigde grond (m
3
) 
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Fysische samenstelling materiaal 

Voor de dijkverbetering moet vooral klei worden aangevoerd. In het voorland van de dijk wordt 

zware klei ingegraven en aan die zijde in aanbermingen en dijkaanpassingen e.d. wordt ook 

een zwaardere klei verwerkt, met minimaal erosiebestendigheidscategorie 2 (Technisch Rap-

port Klei voor Dijken, TAW, 1996).  

Aan de landzijde van de dijk wordt in de aanbermingen en dijkaanpassingen vooral een lichtere 

zandige klei aangebracht (erosiebestendigheidscategorie 3), zodat geen uitdroging van het ta-

lud of te geringe ontwatering van de dijk bij hoogwater hoeft te worden gevreesd.  

Binnendijkse bermen meer naar Amersfoort toe vanaf dp 255 (ongeveer 1 km stroomopwaarts 

van gemaal Zeldert), waar de ondergrond zandig is, zullen ook uit zandig materiaal bestaan, om 

een goede aansluiting met de ondergrond te verkrijgen en worden afgedekt met bovengrond, 

om toch een goede grasgroei mogelijk te maken.  

Daar waar klei wordt ingegraven, of een aanberming wordt aangelegd, of een bestaande dijk 

wordt verlegd, wordt eerst de bouwvoor van 0,3 tot 0,5 m dikte verwijderd en dan de benodigde 

grond aangebracht, waarna de bovengrond weer daarop wordt verspreid. Het gebruik van de 

nieuwe ondergrond is daarna vergelijkbaar met de huidige situatie.  

In de randmeren worden buitendijkse bermen aangelegd, die vooral uit doorlatend materiaal 

bestaan (stortsteen omdat klei niet onder water is te verwerken). Daarna wordt boven de nor-

male waterstand afgedekt met een laag klei van circa 0,5 m dikte en daar waar pipinggevaar 

bestaat van circa 1,0 m dikte. Hierdoor kan weer een rietbegroeiing langs de randmeren en een 

grasbegroeiing op de berm ontstaan en is deze berm voor onderhoud en beheer goed bruik-

baar. 

 

De fysische kwaliteit van de te ontgraven gronden varieert van plaats tot plaats. Zowel klei, 

zand, maar ook veen moet vooral noordelijk van de A1 worden verwacht. Het veen kan niet in 

de waterkering worden verwerkt. De klei en het zand zullen vooral in aanbermingen kunnen 

worden verwerkt, of in de kern van een te verplaatsen dijk. Dan nog zullen grote hoeveelheden 

klei en zand moeten worden aangevoerd. 

 
Chemische samenstelling materiaal 

Voor de projectnota/MER is een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd [37]. Doel van 

het verkennend (water)bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem (grond, grondwater en waterbodem) ter plaatse van de werkzaamheden en het 

indicatief vaststellen van de hergebruikmogelijkheden van de vrijkomende grond. Met de onder-

zoeksresultaten kan door betrokkenen beoordeeld worden of de bodemkwaliteit een bezwaar 

vormt voor de voorgenomen dijkverbetering en of er een wettelijke grondslag bestaat tot het 

uitvoeren van een nader onderzoek. De conclusies van het verkennend onderzoek zijn hierna 

samengevat. 

 
Asbest 

Ter plaatse van dijktraject Grebbeliniedijk in Amersfoort is een asbest onderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van een puinpad. Hierbij is geen gehalte aan asbest boven de interventiewaarde (100 

mg/kg ds) aangetoond.  

 
Grondwater  

In het grondwater zijn over het algemeen geen tot licht verhoogde gehalten aangetoond. 

Slechts in één peilbuis nabij de A1 is een matig verhoogd gehalte aan benzeen gemeten. Hier-

naar heeft nader onderzoek plaatsgevonden. 

 
Waterbodem 

De waterbodem (slib en vaste waterbodem) is over het algemeen niet tot licht verontreinigd en 

wordt voornamelijk als vrij toepasbaar beoordeeld. Door licht verhoogde gehalten aan arseen, 

cadmium, koper, kobalt, nikkel, zink, kwik, PCB, HCH, minerale olie en som-drins wordt de 

waterbodem plaatselijk als klasse industrie beoordeeld. Slechts op één locatie (dijktraject langs 

de Grebbeliniedijk) is in de waterbodem een matig verhoogd gehalte aan arseen en een sterk 

verhoogd gehalte aan barium aangetoond. Mogelijk is deze lokale verontreiniging te relateren 

aan de bijmenging aan puin.  
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Bodem 

Er is een aantal locaties waar verhoogde gehalten van sommige stoffen zijn gemeten bij het 

verkennend onderzoek. Daar is nader onderzoek uitgevoerd om de verspreiding af te perken. 

De locaties waar in het verkennend onderzoek verhoogde gehalten aan verontreinigen zijn 

aangetoond zijn in navolgende tabel 6.2 samengevat. 

 

Tabel 6.2 Samenvatting locaties met verhoogde gehalten uit verkennend onderzoek 

dijk-

traject 

ligging ter plaatse 

van boring 

(diepte m-mv) 

verdachte laag toetsing 

verdachte 

laag 

conclusie 

4A-04 (0-0,2),  

4A-07 (0-0,5),  

4A-08 (0-0,5), 

4A-10 (0-0,2) 

bovengrond: zintuiglijk schoon 

veen  

Zn >T 

 

horizontaal en verticaal niet voldoende 

afgeperkt  

4A bebouwde kom 

Bunschoten,  

Oostmaat/ 

Oostdijk, buiten-

dijks 4A-03 (0-0,5) 

4A-03 (0,8-1,4) 

boven- en ondergrond:  

zand, sterk puinhoudend, zwak 

koolhoudend 

bovengrond:  

Zn, PAK >T 

ondergrond: 

Zn >I 

verontreiniging lijkt gerelateerd aan 

bijmengingen (puin+kool), omvang 

bijmengingen niet bekend, horizontaal 

en verticaal niet voldoende afgeperkt 

4B bebouwde kom 

Bunschoten,  

Kerkemaat 

4B-01 (1,5-1,7) ondergrond: klei, zwak puin-

houdend, zwak glashoudend, 

matige olie-water reactie 

Zn >T 

PAK, mine-

rale olie >I 

verticaal afgeperkt (onderliggende laag 

is schoon), horizontaal niet voldoende 

afgeperkt 

4D bebouwde kom 

Bunschoten, West-

dijk/Hoekstraat 

4D-06 (1,8-2,0) ondergrond: klei, matig puin-

houdend 

PAK > I vergelijkbare laag (samenstelling + 

diepte) heeft geen verhoogde gehalten, 

omvang verontreiniging onbekend 

6L Eemdijk,  

ten zuiden van 

Bloklandseweg, 

buitendijks 

6L-02 (0,1-0,8) boven- en ondergrond: 

klei, sterk puinhoudend 

Pb > T 

PAK > T 

bovengrond t.p.v. nabijgelegen boorlo-

caties en in ondergrond t.p.v. betref-

fende boring: Pb en PAK < S, exacte 

omvang verontreiniging onbekend 

7E Eemlandse Dijk, 

grondwater, stort-

locatie en waai ’t 

Kleine Gat,  

nabij dp 220 

7E-01  

(peilbuis, 

filterstelling 

1,45-2,45) 

grondwater ter plaatse van 

boring 7E-01, filter in kleilaag 

(deels zwak puinhoudend) 

benzeen > T 

let op: te-

vens erg 

hoge pH 

(9,6) 

tevens na herbemonstering grondwater 

matig verhoogd gehalte aan benzeen, 

oorzaak en omvang onbekend 

7F Eemlandse Dijk, 

wiel Brouwer en 

stortlocatie ten 

noorden van A1, 

nabij dp 223 

712 (0-0,5) bovengrond: zand, zwak puin-

houdend 

Cu > I bovengrond t.p.v. nabijgelegen boorlo-

caties: Cu<S, horizontaal en verticaal 

niet voldoende afgeperkt 

8C Slaagse Dijk,  

nabij zandwinput 

8C-15 (0-0,5) bovengrond: zand, uiterst bak-

steenhoudend, zwak glashou-

dend 

PAK>T verticaal afgeperkt (onderliggende laag 

is schoon), horizontale omvang niet 

voldoende bekend 

10A Amersfoort, hoge 

gronden, Eemzij-

de, ter hoogte van 

de Gelderse straat 

10A-03 

(1,1-1,5) 

ondergrond: zand, uiterst puin-

houdend 

ondergrond:  

Pb > T 

PAK > I 

verticaal afgeperkt (onderliggende laag 

is licht verontreinigd), horizontale om-

vang niet voldoende bekend 

 

Op de hiervoor genoemde locaties is nader onderzoek uitgevoerd. 

Doel van het nader bodemonderzoek [38] is het afperken van de in het verkennend bodemon-

derzoek aangetoonde verontreinigingen, waardoor het mogelijk is de omvang van de verontrei-

niging vast te stellen. In eerste instantie is vastgesteld of sprake is van meer of minder dan 25 

m
3
 sterk verontreinigde grond danwel 100 m

3
 poriënverzadigd bodemvolume in geval van sterk 

verontreinigd grondwater (geval van ernstige verontreiniging die onder de Wet bodembescher-

ming moet worden aangepakt). Met de onderzoeksresultaten kan door betrokkenen beoordeeld 

worden of de bodemkwaliteit een bezwaar vormt voor de voorgenomen dijkverbetering en kan 

het te volgen traject ter voorbereiding van de uitvoering worden ingeschat. Zie de beschrijving 

na de navolgende tabel 6.3. De locaties zijn op kaart 6.1 aangegeven. 
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De resultaten van het nader onderzoek zijn in navolgende tabel 6.3 samengevat. 

 

Tabel 6.3 Conclusie van het nader onderzoek  

deelgebied conclusie geplande ingrepen 

4A-veen Het matig tot sterk verhoogde gehalte aan zink lijkt gerelateerd aan het voor-

komen van veen in de bovengrond. De verontreiniging is niet volledig afge-

perkt. De omvang wordt momenteel ingeschat op minimaal circa 60 m
3
. Er is 

sprake van een geval van ernstige verontreiniging.  

buitendijkse aanber-

ming 

4A-puin Het matig verhoogd gehalte PAK en het sterk verhoogde gehalte aan zink is in 

horizontale- en verticale richting afgeperkt. De verontreiniging lijkt gerelateerd 

met bijmengingen aan puin en kool De omvang van de verontreiniging (>I) 

wordt geschat op circa 28 m
3
. Er is hiermee sprake van een geval van ernsti-

ge verontreiniging.  

buitendijkse aanber-

ming 

4B Het sterk verhoogde gehalte aan PAK en minerale olie is in horizontale- en 

verticale richting afgeperkt. De verontreiniging lijkt gerelateerd aan bijmengin-

gen aan puin en lijkt zich te beperken tot de puinhoudende laag in de onder-

grond. De omvang wordt geschat op circa 75 m
3
. Er is hiermee sprake van 

een geval van ernstige verontreiniging.  

keermuur met con-

structie 

4D Het sterk verhoogde gehalte aan PAK is in horizontale- en verticale richting 

afgeperkt. Het sterk verhoogde gehalte lijkt gerelateerd aan zeer lokaal voor-

komende bijmenging aan puin. De omvang wordt geschat op circa 8 m
3
. Om-

dat het omvangscriterium niet wordt gehaald, is hier geen sprake van een 

geval van ernstige verontreiniging.  

keermuur 

6L Het matig verhoogde gehalte aan lood en PAK is in horizontale- en verticale 

richting afgeperkt. Er is geen sprake van een geval van ernstige verontreini-

ging. 

kruin ophogen en ver-

breden 

7E In het grondwater en in de grond zijn uitsluitend licht verhoogde gehalten aan 

minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond. De in voorgaand verkennend 

onderzoek aangetoonde matige verontreiniging aan benzeen in het grondwa-

ter is niet opnieuw aangetoond. Er is geen sprake van een geval van ernstige 

verontreiniging.  

weg verleggen  

7F Het sterk verhoogde gehalte aan koper is in horizontale- en verticale richting 

afgeperkt. De verontreiniging lijkt gerelateerd aan de kleihoudende ophoog-

tuimelkade, weg opho-

ging 
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deelgebied conclusie geplande ingrepen 

laag en aan bijmengingen aan puin. De samenstelling van het puin is echter 

zeer heterogeen, in nabijgelegen boringen is ook puin waargenomen, maar 

hier zijn geen verhoogde gehalten gemeten. De omvang van de verontreini-

ging wordt geschat op 100 m
3
. Er is sprake van een geval van ernstige veront-

reiniging.  

8C Het matig verhoogde gehalte aan PAK is in horizontale- en verticale richting 

voldoende afgeperkt. Er is geen sprake van een geval van ernstige verontrei-

niging.  

kruin ophogen en ver-

breden 

10A Het matig verhoogde gehalte aan lood en het sterk verhoogde gehalte aan 

PAK is in horizontale- en verticale richting afgeperkt. De verontreiniging lijkt 

gerelateerd aan de lokaal in de ondergrond voorkomende bijmenging aan 

puin. De omvang van de verontreiniging wordt geschat op circa 16 m
3
. Omdat 

het omvangscriterium niet wordt gehaald, is geen sprake van een geval van 

ernstige verontreiniging.  

kademuur 

 

De bij het verkennend onderzoek aangetroffen grondwaterverontreiniging is bij het nader on-

derzoek niet meer aangetroffen (7E) en maatregelen zijn hier niet nodig. 

Bij ophoging of aanberming kan schone grond niet zonder meer op verontreinigde grond wor-

den toegepast. De verontreinigde grond op de in tabel 6.3 genoemde locaties dient eerst ver-

wijderd te worden. De afgegraven grond dient afgevoerd te worden naar een erkende verwer-

ker. Voor de in tabel 6.3 beschreven verontreinigingen geldt dat deze aangepakt kunnen wor-

den met een BUS-melding (BUS: Besluit Uniforme Saneringen). Dit is een melding voor het re-

gelen van veel voorkomende en standaard bodemsaneringen. Het doel van het BUS is het ver-

eenvoudigen en versnellen van de bodemsaneringsprocedure, het verlagen van de kosten van 

bodemsanering en het verlagen van de uitvoeringskosten bij decentrale overheden. Dankzij dit 

Besluit hoeven bodemsaneerders voor de routinematige saneringen geen beschikkingsproce-

dure te doorlopen, maar volstaat een melding bij het Bevoegd Gezag Wet bodembescherming. 

De proceduretijd van een BUS-melding bedraagt veelal 5 weken. In enkele specifieke gevallen 

is een kortere doorlooptijd mogelijk.  

 

In de rapportage van het nader onderzoek [38] is een indicatieve risicobeoordeling uitgevoerd. 

Voor een BUS-melding is geen aanvullende risicobeoordeling vereist.  

 
Materiaalgebruik 

Voor wat betreft de (overige) bouwstoffen die worden toegepast bij de aanpassing van de  

dijken langs de Zuidelijke randmeren en de Eem, geldt dat deze materialen zullen voldoen aan 

de voorschriften uit het Besluit bodemkwaliteit. Het gaat daarbij onder meer om de volgende 

bouwstoffen: 

• aanvulmaterialen als zand, grind, klei; 

• verhardingsmaterialen; 

• damwanden; 

• erosiebestendige klei; 

• stortsteen. 

 

De materialen die gebruikt gaan worden, zijn afhankelijk van de varianten en de plek: 

• gewapend beton, eventueel gecombineerd met staal bij een damwand voor de harde con-

structies; 

• klei met waar nodig zavelig zand (iets lutumhoudend zand), afhankelijk van de zijde waar-

aan de dijk wordt verbeterd; 

• waar nodig taludverdediging, evt. wordt opgenomen verdediging weer toegepast op een 

nieuw talud of als stortsteen onder de buitendijkse aanberming langs de randmeren aange-

bracht; 

• asfalt waar een weg op een verhoogde kruin wordt aangebracht, of waar een kruin alsnog 

van een fietspad of een weg wordt voorzien. 
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Kleiwinning 

Een deel van de benodigde grond ten behoeve van de dijkverbeteringsmaatregelen kan moge-

lijk gewonnen worden door winning in de buitendijkse gebieden van de Eem. Mogelijke locaties 

hiervoor zijn de gebieden Bruggenmate, Wolkenberg (Bruggenmate tussen dp 204,5 en dp 

212,5 en Wolkenberg tussen dp 229,0 en dp 242,0), Coelhorst en het eiland de Grote Melm (zie 

bijlage 7). Deze gebieden kunnen tijdens de uitvoering ook fungeren als locaties voor depots 

(voor met name de trajecten Eemdijk en Eemlandse Dijk), zie ontwerptekeningen bijlage 1. Na 

uitvoering van de dijkverbeteringsmaatregelen zouden deze gebieden (deels) ingericht kunnen 

worden als natuur.  

 

De locaties Bruggenmate, Wolkenberg, Coelhorst en Grote Melm zijn door de provincie Utrecht 

benoemd als zijnde nieuwe natuur binnen de EHS. In de zogenaamde inrichtingsbeelden langs 

de Eem [literatuur 42, Inrichtingsbeeld voor de Eem, water, natuur en mens verbonden, dec 

2010, DHV] zijn hiervoor inrichtingsbeelden bedacht. De gebieden zijn grotendeels in bezit van 

Natuurmonumenten en zijn op dit moment nog niet als natuur ingericht. De provincie Utrecht 

heeft de wens dit in de toekomst te realiseren en ziet kansen om dit met de dijkverbetering mee 

te laten liften. 

 

Door DHV (feb 2011) zijn voor de genoemde buitendijkse gebieden zogenaamde natuureind-

beelden opgesteld. Deze zijn opgenomen in bijlage 7 van dit projectplan. De wens van de pro-

vincie Utrecht is dat in deze gebieden grote oppervlakten kruidenrijk grasland, riet en water 

worden gerealiseerd. Ook kunnen een drietal nevengeulen van de Eem gerealiseerd worden, 

die een waterkwaliteitsverbetering betekenen voor de Eem (KRW-doel waterschap Vallei en 

Eem). Voor het creëren van deze biotopen moet grond worden afgegraven. Deze grond kan 

worden gebruikt ten behoeve van de dijkverbetering. Voor de uitwerking van de natuurontwikke-

lingsplannen moeten nadere afspraken gemaakt worden met provincie, natuurmonumenten en 

Waterschap Vallei en Eem. Dit wordt in de periode voorafgaand aan de uitvoering verder uitge-

werkt. 
 

Ter voorbereiding van de grondwinning is in 2009 een oriënterend grondonderzoek uitgevoerd 

(zie Briefrapport “Globaal kleionderzoek voor dijkverbetering in het kader van Veiligheid Zuide-

lijke Randmeren fase 2 (VZR2)”, 10 maart 2010). Dit rapport is in de bijlagemappen opgeno-

men. Hierbij zijn in de diverse buitendijkse gebieden van de Eem verkennende boringen uitge-

voerd en zijn monsters in het laboratorium onderzocht op onder andere lutum- en humusgehal-

ten. De conclusies van dat onderzoek zijn dat ongeveer de helft van de klei uit de buitendijkse 

gebieden als erosiebestendige klei kan worden gebruikt. De andere helft bestaat uit meer hu-

meuze klei, die kan worden toegepast om kwelweglengte in de uiterwaard te maken, of deze 

kan in de kern van de waterkering worden gebruikt. Het beschikbaar komende matig fijne zand 

kan ook in de kern van de waterkering of van de aanbermingen worden toegepast. 

 
6.1.2 Damwandconstructies 

Op verschillende locaties van de te verbeteren dijktrajecten in vooral de bebouwde gedeelten 

wordt gebruik gemaakt van damwanden ter versterking van de dijk. Het effect hiervan op de 

bestaande bebouwing (inclusief erf/tuin) is klein. De damwanden zullen nabij woningen en nabij 

het stiltegebied Eemland trillingsvrij/ trillingsarm worden aangebracht, om de kans op schade 

aan de bebouwing zo klein mogelijk te maken, c.q. het geluidsniveau te beperken. Aantasting 

van erf/tuin zal alleen plaatsvinden op de plek waar de damwand wordt aangebracht en in een 

nodige werkstrook. Tijdens het inbrengen van de damwanden zal regelmatig worden gemoni-

tord op optredende trillingen. 

 
6.1.3 Trillingen tijdens de uitvoering 

Tijdens de uitvoering van de dijkverbeteringswerkzaamheden zal veel (extra) bouwverkeer over 

de bestaande toe- en afvoerroutes rijden. Afhankelijk van de kwaliteit van het wegdek, vooral op 

kleine afstand tot woningen, kan dit aanleiding geven tot een verhoging van de ondervonden 

trillingshinder. De kans op schade aan woningen is, gezien de dijkopbouw en de ondergrond 

met veenlagen, hier aanwezig en diverse woningen dienen voor de uitvoering bouwkundig te 

worden opgenomen. Na de aanleg zullen trillingen geen grote rol meer spelen zolang het weg-

dek goed is geëffend.  
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Tijdens de uitvoering zullen op diverse plaatsen damwandplanken in de grond worden gebracht. 

Het aanbrengen van deze onverankerde damwanden zal met overlast gepaard gaan. In princi-

pe zullen de damwanden nabij woningen trillingsvrij/trillingsarm worden aangebracht, waardoor 

de kans op schade aan bebouwing zo klein mogelijk wordt. De damwandplanken worden door 

de installatie in de grond geduwd. Deze techniek wordt al meer dan 10 jaar in de praktijk toege-

past. De ervaringen wijzen uit dat deze druktechniek nagenoeg geen trillingen in woningen tot 

gevolg heeft en ook het gevaar van zettingen zo veel mogelijk beperkt wordt. Alleen als dicht 

tegen een op staal gefundeerde gevel wordt gewerkt, is eventuele schade mogelijk door zettin-

gen dicht tegen de plank aan. Om dit te verminderen/voorkomen wordt eventueel voorgeboord 

of wordt fluïdatie met water toegepast. 

 

Damwanden in situaties zonder woningen worden via triltechniek aangebracht. Alleen in en 

langs de dijk in/bij het stiltegebied Eemland tussen Spakenburg en Eembrugge (langs de dijk 

van dp 130 tot 205) zullen damwanden ook trillingsarm en daarmee meer geluidsarm worden 

ingebracht. 

 

Om te kunnen bepalen of de dijkverbeteringmaatregelen schade aan woningen hebben veroor-

zaakt, zal een bouwkundige opname (nulmeting) worden uitgevoerd voordat met de uitvoering 

wordt begonnen tot een afstand van circa 50 m vanaf de werkzaamheden en de zwaar verkeer-

routes. Deze wordt bij een notaris gedeponeerd. Tijdens de uitvoering zal regelmatig worden 

gemonitord of er schade ontstaat, zodat tijdig aanpassing van de werkzaamheden plaats kan 

vinden. Na de uitvoering zal opnieuw een bouwkundige opname plaatsvinden. Zie voor schade-

loosstellingen paragraaf 7.2. 

 
6.1.4 Bereikbaarheid tijdens de uitvoering 

Bewoners zullen hinder ondervinden van de werkzaamheden die worden uitgevoerd om de 

dijkversterking te realiseren. Te denken valt aan het ‘af en aan rijden’ van vrachtwagens voor 

het aanvoeren van grond, het verwerken van de grond door graafmachines ter plekke en mod-

derresten op het wegdek. Ook zullen damwanden worden ingebracht door installaties die plaat-

selijk op de dijkweg staan. Dit kan leiden tot tijdelijke hinder of enige beperking van de bereik-

baarheid van woningen. Bij de uitvoering zal de doorgaande weg voor korte tijd worden afgeslo-

ten, waardoor bewoners gedwongen zullen zijn om ‘om te rijden’. Ook zullen in voor- en achter-

land van de waterkering werkstroken moeten worden gebruikt om materialen naar de aan te 

brengen bermen of dijkaanpassingen te brengen en zijn depots nodig voor de opslag van tijde-

lijk te verwijderen bovengrond. 

 

Op dit moment is nog niet tot in detail aan te geven hoeveel hinder bij de uitvoering van de dijk-

verbetering zal optreden. Wel verdient de verkeersveiligheid tijdens de uitvoering aandacht in 

vooral de meer bebouwde delen van de dijkvakken. Om de capaciteit van de gemalen te kun-

nen garanderen, zullen deze gebouwen ten allen tijde bereikbaar moeten zijn. 

 

Routering van het zware verkeer ten behoeve van de uitvoering moet zoveel mogelijk buiten de 

bebouwde kommen plaatsvinden. Vergoeding van eventuele schade aan de transportroutes 

wordt in de schaderegeling van het waterschap geregeld. Hiervoor wordt voor de werkzaamhe-

den een nulmeting uitgevoerd en de aanwezige wegkwaliteit in overleg met de wegbeheerder 

vastgesteld. Ook met de aanwezige natuurgebieden moet bij het transport rekening worden ge-

houden. Groot transport kan over water plaatsvinden, waarvoor een aantal potentiële losgele-

genheden nodig zijn (zie paragraaf 6.1.6). 

 

Bij de uitvoering in Bunschoten/Spakenburg moet voor de bereikbaarheid en het gebruik van de 

omgeving van de waterkering rekening worden gehouden met het toeristenseizoen in het voor-

jaar en de zomer en de dan georganiseerde evenementen. Uitvoering van de verbeteringen zal 

hier plaatsvinden in het najaar en de winterperiode. Ook op andere locaties met jachthavens 

en/of bungalowparken moet met de recreatie en het toeristenseizoen rekening worden gehou-

den. Uitvoering van de werkzaamheden zal tussen 07.00 uur en 19.00 uur plaatsvinden. 

 
6.1.5 Ecologie 

Ten behoeve van het MER is eerst een aanwezige natuurwaarden inventarisatie uitgevoerd 

[32]. Omdat mogelijk nadelige effecten door de dijkverbeteringen optreden [33], moeten diverse 

vergunningen voor ecologie worden aangevraagd.  
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Ten behoeve van die vergunningen zijn ecologische onderzoeken verricht. In het kader van de 

NB-wet (Natuurbescherming) heeft een passende beoordeling plaatsgevonden [35]. Voor de 

ecologische hoofdstructuur heeft een zogenaamde EHS-toets plaatsgevonden [34]. Ten behoe-

ve van de flora- en faunawet is een activiteitenplan opgesteld [36], waarin een ecologisch werk-

protocol is opgenomen. Voor beschermde planten en dieren is dit ecologisch werkprotocol hier-

na in zijn geheel opgenomen. 

 

Tabel 6.4 Ecologisch werkprotocol 

In le id ingInle idingInle idingInle iding     

In voorliggend ecologisch werkprotocol zijn puntsgewijs de maatregelen beschreven die worden genomen om schadelijke effecten 

op beschermde plant- en diersoorten te voorkomen. Daarnaast zijn vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid enkele kwetsbare soor-

ten van de Rode Lijst in het protocol opgenomen. Door naleving van het werkprotocol wordt er voor gezorgd dat zorgvuldig gehan-

deld wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.  

A lgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen     

• De ecologisch toezichthouder houdt een logboek bij waarin de toegepaste mitigerende maatregelen worden beschreven (on-

der andere datum, locatie werkzaamheden, aantal overgezette dieren en terugplaatslocatie). Ook dient op de plaats van uit-

voering altijd een exemplaar van het werkprotocol aanwezig te zijn en dient het werkprotocol onder betrokken werknemers be-

kend te zijn;  

• Werkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd buiten de meest kwetsbare voortplantingsperiode (en overwinteringspe-

riode) van Rugstreeppad, Poelkikker, Bittervoorn, Rivierdonderpad, Kleine en Grote modderkruiper en verschillende broedvo-

gels; 

• Het (vangen en) overzetten van flora en fauna vindt plaats onder begeleiding van een ecologisch toezichthouder. 

S loop schuren,  kap bomen en verwi jderen ruigteSloop schuren,  kap bomen en verwi jderen ruigteSloop schuren,  kap bomen en verwi jderen ruigteSloop schuren,  kap bomen en verwi jderen ruigte     

• In april van het jaar voorafgaand aan de sloop van schuren wordt nagegaan of en hoeveel Huismussen de betreffende schu-

ren als broedplek gebruiken. Het aantal broedlocaties dat verloren gaat, wordt in drievoud vervangen in de vorm van mussen-

flats. De mussenflats worden op aanwijzing van de ecologisch toezichthouder opgehangen aan door Huismussen nog onbe-

woonde gebouwen binnen een zone van 500 meter vanaf de broedlocaties; 

• Voorafgaand aan het verwijderen van beplanting (Sleedoorns) op de Grebbeliniedijk langs het toekomstige ziekenhuis/De 

Schans zal in de periode november tot en met maart een inventarisatie plaatsvinden van Sleedoornpage, waarbij gericht wordt 

gezocht naar eitjes van de soort op Sleedoornstruweel. Mochten eitjes op Sleedoorns worden aangetroffen dan worden de be-

treffende struiken verplaatst naar een geschikte plek in de omgeving van het onderzoeksgebied op aanwijzing van de ecolo-

gisch toezichthouder; 

• Schuren, bomen en overstaande ruigtestroken worden verwijderd in de periode 15 november tot en met 15 februari, buiten het 

broedseizoen van vogels. Dit geldt ook voor de bomen aan de zuidoostzijde van de gracht bij de Schans in Amersfoort, die ge-

kapt worden ten gunste van Grote modderkruiper; 

• Werkzaamheden binnen een straal van 100 meter van nestlocaties van Steenuil, Kerkuil en Buizerd worden uitgevoerd buiten 

het broedseizoen van deze soorten (globaal 15 maart – 15 juli). 

Werkzaamheden binnenWerkzaamheden binnenWerkzaamheden binnenWerkzaamheden binnen----  en buitendi jks langs en in grote w en buitendi jks langs en in grote w en buitendi jks langs en in grote w en buitendi jks langs en in grote waterenaterenaterenateren     

• In de bloeiperiode van Rietorchis en Moeraswespenorchis (juni) in het jaar voorafgaand aan de werkzaamheden worden 

groeiplaatsen van Rietorchis en Moeraswespenorchis gemarkeerd met linten. Indien Rietorchis en/of Moeraswespenorchis 

worden aangetroffen, vindt een inventarisatie van deze soorten plaats in een ruim gebied rondom het onderzoeksgebied. Op 

deze wijze kunnen geschikte locaties geselecteerd worden om aangetroffen groeiplaatsen van Rietorchis en of Moeraswes-

penorchis naar toe te verplaatsen. Planten worden eind augustus- 1 november uitgestoken met een ruime hoeveelheid grond 

om schade aan het wortelsysteem te voorkomen en symbiotische schimmels mee te transporteren. Het verplaatsen van Rie-

torchis en Moeraswespenorchis wordt uitgevoerd door, of onder toezicht van de ecologisch toezichthouder; 

• Groeiplaatsen van bijzondere korstmossen en mossen worden voorafgaand aan de werkzaamheden geïnventariseerd door 

een deskundige op het gebied van deze soorten (zoals André Aptroot), waarbij stenen gemarkeerd worden met bijvoorbeeld 

rode verf. Omdat (korst)mossen het gehele jaar te herkennen zijn is, het markeren van stenen niet gebonden aan een specifie-

ke periode. Gemarkeerde stenen worden tijdens de werkzaamheden voorzichtig verwijderd en naderhand weer teruggeplaatst 

op dezelfde plek of plek met vergelijkbare leefomstandigheden op aanwijzing van een deskundige op het gebied van 

(korst)mossen; 

• Groeiplaatsen van Tongvaren in de haven van Bunschoten worden voorafgaand aan de werkzaamheden (Tongvaren is het 

gehele jaar te inventariseren) gemarkeerd door de ecologisch toezichthouder. Planten op de gemarkeerde plekken worden 

door middel van het plaatsen van stootbalken veilig gesteld; 
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• Buitendijkse rietlanden en ruigtestroken worden buiten het broedseizoen kort afgemaaid (maximaal 10 centimeter), in de peri-

ode 1 november tot 1 februari. Het kort afmaaien van het riet wordt half april en begin juni herhaald als de jonge rietscheuten 

weer opschieten. Voorafgaand aan beide maaibeurten wordt een broedvogelinspectie uitgevoerd door de ecologisch toezicht-

houder om na te gaan of inmiddels (vroeg) broedende soorten als Meerkoet, Waterhoen en Fuut zijn gaan broeden. Indien 

broedende vogels worden aangetroffen wordt een zone van 50 meter rondom de nestplaats gespaard en wordt met maaien 

gewacht totdat de jongen het nest hebben verlaten; 

• Schadelijke werkzaamheden in grote wateren met Rivierdonderpad, Kleine modderkruiper en of Bittervoorn worden buiten de 

meest kwetsbare (voortplantings- en overwinterings) periode van deze soorten uitgevoerd in de periode 15 juli tot 15 maart, 

mits vorstvrij; 

• Rivierdonderpad, Kleine modderkruiper en Bittervoorn worden voorafgaand aan de werkzaamheden met een elektrisch visap-

paraat weggevangen. Hierdoor blijven trajecten circa een week vrij van weinig mobiele beschermde vissoorten (minder van 

toepassing voor Bittervoorn omdat deze soort minder plaatstrouw en vrij mobiel is). Indien de werkzaamheden op het betref-

fende traject niet binnen een week zijn afgerond, wordt de wegvangactie herhaald;  

• Slib- en zandbodem in de te dempen zone wordt voorafgaand aan de demping richting open water gedrukt. Hierdoor kunnen 

mosselen (essentieel voor voortplanting van Bittervoorn) worden ontzien. De gedeeltelijke demping ten behoeve van taludver-

flauwing en aanberming wordt vervolgens vanaf de kant richting het open water uitgevoerd. Eventueel nog aanwezige vissen 

of teruggekeerde vissen (naar verwachting vooral Bittervoorn) krijgen daardoor de mogelijkheid om uit te wijken;  

• Grondwerkzaamheden aan dijken binnen een zone van 500 meter – zonder tussenliggende wegen en erven - van voortplan-

tingslocaties van Rugstreeppad worden uitgevoerd buiten de overwinteringsperiode van deze soort in de periode 15 maart tot 

en met 1 november; 

• Na afronding van de werkzaamheden wordt buitendijks in de randmeren opnieuw riet aangebracht, zodat hier weer snel ge-

schikte schuilgelegenheid en opgroeigebied voor Kleine modderkruiper en Bittervoorn ontstaat. 

Werkzaamheden binnenWerkzaamheden binnenWerkzaamheden binnenWerkzaamheden binnen----  en buitendi jks in s loten en ondiepe plassen en buitendi jks in s loten en ondiepe plassen en buitendi jks in s loten en ondiepe plassen en buitendi jks in s loten en ondiepe plassen     

• In april/mei van het jaar waarin de werkzaamheden starten, wordt een Rugstreeppaddeninventarisatie uitgevoerd. Alleen op 

locaties waar de voortplantingsplaatsen in of dichtbij (< 500 meter) het onderzoeksgebied liggen - zonder tussenliggende we-

gen en erven - wordt rekening gehouden met Rugstreeppad;  

• Schadelijke werkzaamheden in sloten met Rugstreeppad, Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper, Bittervoorn en Poelkik-

ker worden buiten de meest kwetsbare voortplantingsperiode uitgevoerd in de periode 15 juli tot en met 1 april, mits vorstvrij; 

• Voorafgaand aan het dempen van ondiepe sloten en plassen– waarin roepende Rugstreeppadden zijn waargenomen - wordt 

door de ecologisch toezichthouder nagegaan of nog eisnoeren/ larven/juvenielen van de soort aanwezig zijn. Eisnoe-

ren/larven/juvenielen worden vervolgens weggevangen met een schepnet en verplaatst naar een locatie in de omgeving waar 

tijdens de Rugstreeppaddeninventarisatie ook roepende Rugstreeppadden zijn waargenomen. Ondiepe plassen worden ver-

volgens vanaf de kant gedempt. Ondiepe sloten zonder beschermde vissoorten worden in de richting van het open water ge-

dempt; 

• Te dempen sloten met Rugstreeppad, Poelkikker, Grote modderkruiper, Bittervoorn en/of Kleine modderkruiper worden mid-

dels dammen/schotten verdeeld in compartimenten van maximaal 200 meter. Indien gebruik wordt gemaakt van een pomp om 

water uit de sloten weg te pompen, dan dient dit een type vijzelpomp te zijn. Hiermee kan slib en water op de meest diervrien-

delijke wijze worden weggepompt. Op de plaats van de pomp wordt de watergang voorafgaand aan het pompen plaatselijk 

verdiept, waardoor een kuil ontstaat waarin vis en amfibieën zich bij waterstandverlaging kunnen verzamelen. Het afgedamde 

deel dient vervolgens leeggepompt en -gevist te worden onder begeleiding van een deskundige op het gebied van vissen en 

amfibieën. Alle hierbij gevangen Rugstreeppadden en Poelkikkers worden vervolgens verplaatst naar een locatie in de omge-

ving waar tijdens de eerdere inventarisatie roepende Rugstreeppadden  en Poelkikkers zijn waargenomen. Gevangen Grote 

modderkruipers, Kleine modderkruipers, Bittervoorns, mosselen (essentieel voor Bittervoorn) en andere vissen en amfibieën 

worden verplaatst naar geschikte watergangen in de omgeving van het onderzoeksgebied waar geen werkzaamheden plaats-

vinden;   

• In het geval er een nieuwe sloot wordt gegraven evenwijdig aan de te dempen sloot, dan wordt het slib uit de oude sloot over-

geheveld naar de nieuwe sloot. Specifiek voor Grote modderkruiper bij locatie de Schans worden op de kale oevers van de 

nieuwe sloot, begroeide oeverdelen van de te dempen sloot geplaatst. Hierdoor zullen de nieuw gegraven sloten sneller ge-

schikt zijn als leefgebied van Poelkikker, Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper en Bittervoorn; 

• Grondwerkzaamheden aan dijken binnen een zone van 500 meter – zonder tussenliggende wegen en erven - van voortplan-

tingslocaties van Rugstreeppad worden uitgevoerd buiten de overwinteringsperiode van deze soort in de periode 15 maart tot 

en met 1 november. 

Transport routesTransport routesTransport routesTransport routes     

• Op delen van transportroutes die dichtbij nestlocaties van Kerkuil en Steenuil liggen, zal tussen zonsondergang en zonsop-

komst een snelheidsbeperking gelden van 30 km/h in een zone van resp. 500 en 200 meter rond de nestlocaties. 
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Op basis van alle onderzoeken is nagegaan welke inventarisaties in het veld nog plaats moeten 

vinden en wanneer dat kan. Ook is aangegeven wanneer, gezien de aanwezige ecologische 

waarden langs de dijken de dijkverbeteringen uitgevoerd kunnen worden. In bijlage 6 zijn de 

resulterende tabellen voor de diverse dijktrajecten bijgevoegd. Op basis van de daarin genoem-

de vaak beperkte periode binnen een jaar, dient de werkvolgorde van de dijkverbeteringen te 

worden bepaald.  

 

In de tabellen van bijlage 6 zijn ook de te nemen maatregelen vermeld, mocht bij de inventarisa-

tie de plant, amfibie, mos of vogel inderdaad worden gevonden. 

  

Inventarisaties naar en de aangegeven maatregelen voor die soorten moeten plaatsvinden 

langs de volgende dijktrajecten (vergelijk ook tabellen in bijlage 6): 

• Putterzeedijk: orchideeën (te verplaatsen), korstmossen (stenen hergebruiken), riet (maaien 

en verplaatsen). 

• Arkemheense zeedijk: orchideeën (te verplaatsen), korstmossen (stenen hergebruiken), riet 

(maaien en verplaatsen). 

• Oostdijk: Moerasandijvie (zaad verzamelen en uitzaaien), Rugstreeppad (wegvangen), riet 

(maaien en verplaatsen). 

• Bunschoten: Tongvaren (plaats markeren). 

• Westdijk: Rugstreeppad (wegvangen). 

• Eemdijk: Huismussen (alternatieve broedplekken bieden bij te amoveren schuurtjes), Rug-

streeppad (wegvangen), soms riet (maaien en verplaatsen). 

• Eemlandse dijk: Rugstreeppad (wegvangen). 

• Slaagse dijk: Rugstreeppad (wegvangen). 

• Grebbeliniedijk: Sleedoorns met eitjes Sleedoornpage (verplaatsen), Rugstreeppad (weg-

vangen). 

 

Ook worden vanuit de ecologie eisen gesteld aan transportroutes en dergelijke. Daarbij moet 

zeker rekening worden gehouden met de bebouwde omgeving en kunnen vanuit de recreatie 

gewenste routes worden vastgesteld. De hierna in paragraaf 6.1.7 genoemde routes en aan-

landingsplekken zijn op de topografische kaart van bijlage 5 aangegeven. 

 
6.1.6 EHS-toets 

Een groot deel van het te versterken dijktraject ligt binnen of in de nabijheid van de zogenaam-

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Op figuur 3.11 [uit 33] in paragraaf 3.4.2 is te zien waar 

de EHS op en langs het dijktraject is gelegen.  

Alle dijktrajecten ten oosten van De Laak (dp 100) vallen binnen de contouren van de EHS van 

de provincie Gelderland (Putterzeedijk en Arkemheense Zeedijk). Alle andere dijktrajecten lig-

gen binnen de EHS-contouren van de provincie Utrecht (westelijk van de Laak).  

 

De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk 

helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebie-

den hun waarde verliezen. Voor nieuwe ontwikkeling binnen de groene contouren van de EHS 

geldt een zogenaamde ‘Nee-tenzij-afweging’. Dit houdt kortweg in dat significante aantasting 

van de wezenlijke kernmerken en waarden in principe niet toegestaan is.  

 

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 belangrijk 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´, met tussenliggend 

verwevingsgebied. 

 

De provincie Gelderland staat op het standpunt dat geen significante negatieve effecten op de 

wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS zullen optreden, wanneer de werkzaamheden 

worden uitgevoerd buiten de periode waarin broedende weidevogels en wintergasten aanwezig 

zijn (dit betekent dat tussen half juli t/m eind oktober gewerkt mag worden). Tijdens de uitvoe-

ring wordt gewerkt conform regels uit de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet, 
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waarin deze eisen ook verwoord zijn. Derhalve heeft de provincie Gelderland aangegeven dat 

een zogenaamde EHS-toets niet nodig is voor het Gelderse deel van de dijk.  

 

Provincie Utrecht 

Het in de provincie Utrecht gelegen dijktraject volgt voor een groot deel de Eem, welke 

door de Provincie Utrecht is aangemerkt als een ecologische verbindingszone. 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. 

Langs de randmeren is het buitendijkse gebied Poldermaten als EHS begrensd en zijn het wa-

ter van de randmeren en de rietzones, alsmede enkele kleine gebieden langs de Eem  even-

eens aangemerkt als EHS. Betreffende natuurgebieden langs de Eem zijn grotendeels in ei-

gendom en beheer van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. 

 

Voor het bepalen van de effecten van de dijkverbeteringsmaatregelen op de EHS, die binnen 

de provinciegrenzen van Utrecht zijn gelegen, is door Ecogroen een zogenaamde EHS-toets 

uitgevoerd. De rapportage is als bijlage bij dit DVP opgenomen (zie literatuur 34). In het rapport 

is uitgebreid het beleid van de provincie Utrecht beschreven, alsmede de ingrepen per dijktra-

ject en de effecten hiervan op de EHS. Onderstaande tekst in het voorliggende DVP is een sa-

menvatting van de EHS-toets.  

 

EHS-toets provincie Utrecht 

In de EHS-toets zijn zeven deeltrajecten onderscheiden (op basis van gehanteerde dijktrajecten 

in DVP): 1. Oostdijk; 2. Bunschoten-Spakenburg; 3. Westdijk; 4. Eemdijk; 5. Eemlandse Dijk; 6. 

Slaagse Dijk en 7.Grebbeliniedijk.  Alle deeltrajecten liggen, al dan niet gedeeltelijk, langs of in 

de EHS.  

 

Waar een  bestemmingsplanwijziging niet nodig is, dient de bescherming van de EHS te zijn 

verankerd in het bestemmingplan en is verdere toetsing aan het EHS beleid op provinciaal ni-

veau niet vereist. Uit gesprekken tussen Waterschap Vallei & Eem en betrokken gemeenten, 

blijkt dat alleen voor de werkzaamheden aan de Slaagse Dijk en Grebbeliniedijk bestemmings-

planwijzigingen nodig zijn. De toetsing heeft zich dan ook voornamelijk gericht op ingrepen, die 

in de EHS plaatsvinden binnen deze twee dijktrajecten.  

 

Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en de wens van het waterschap om alle negatieve effec-

ten op te heffen, is in de EHS-toets ook een beeld geschetst van de effecten van de dijkverster-

king werkzaamheden op de aanwezige en potentiële natuurwaarden van de EHS. 

 

Resultaten EHS-toets 

Als gevolg van de dijkversterking verdwijnen verschillende biotopen, al dan niet tijdelijk. In totaal 

wordt bijna 16,0 hectare binnen de EHS gelegen biotoop aangetast als gevolg van de ingrepen. 

Hiervan betreft 4,7 ha biotoop, die als gevolg van werkzaamheden waarvoor een bestemmings-

planwijziging nodig is, wordt aangetast (Slaagse Dijk en Grebbeliniedijk). In tabel 6.5 zijn de aan 

te tasten biotopen weergegeven plus de aantallen ha’s. 

 

Tabel 6.5 Aangetaste biotopen (in ha) en terugbrengen  

 

Biotoop Ha  

Bestemmings-

planplichtige 

dijktrajecten 

Slaagse en 

Grebbe-liniedijk 

Ha  

niet bestem-

mings-

planplichtige 

dijktrajecten 

Tot. 

ha 

Rietland en ruigte 0,2 2,5 2,7 

Voedselrijk grasland, vochtig & droog 2,4 1,3 3,7 

Water zoet of brak 0,5 1,0 1,5 

Bloemrijk grasland 0,1 0 0,1 

Droog grasland, voedselarm 1 2,5 3,5 

Bosgemeenschap arme zandgrond, 

vochtig 

0,4 1,6 2,0 

Hakhout vochtig 0,1 0,1 0,2 
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Droge ruigte 0 0,2 0,2 

Nat matig voedselrijk grasland 0 0,9 0,9 

Totaal 4,7 11,2 15,9 

 

Aantasting van de biotopen brengt plaatselijk aantasting van verbindingsfuncties en de kwaliteit 

van de leefgebieden van de EHS met zich mee, dit als gevolg van versmalling van de oeverzo-

nes langs de Eem en Randmeren. Zo verdwijnt langs de Randmeren een groot deel van de 

aanwezige rietvegetatie. Ditzelfde geldt plaatselijk voor rietvegetaties langs de Eem. Aantasting 

van zones met bijzondere kwaliteit is alleen aan de orde bij de Grebbelinie- en (in mindere ma-

te) de Slaagsedijk. Voor deze dijken betreft het de volgende effecten: 

• Aantasting van biotopen met goede kwaliteit in de vorm van circa 0,1 hectare vochtig hakhout, 

0,4 hectare bosgemeenschap van de arme zandgrond en 0,3 hectare brakwatergemeenschap 

met een goede kwaliteit; 

• Aantasting van waardevolle oude boskernen langs de Grebbeliniedijk; 

• Plaatselijke aantasting van de functionaliteit van de (droge) EVZ De Eem. 

 

Bijzondere soorten zijn op diverse locaties aanwezig. Aangezien het hier doorgaans bescherm-

de soorten betreft, is het in het kader van de Flora- en faunawet verplicht deze effecten te miti-

geren, waardoor schade aan soorten achterwege blijft. 

 

Conclusies 

Geconcludeerd wordt dat als gevolg van de dijkverbetermaatregelen negatieve effecten op de 

wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS optreden. Significant negatieve effecten treden 

strict juridisch gezien alleen op als gevolg van ingrepen aan de Grebbeliniedijk en Slaagsedijk.  

 

De provincie Utrecht stelt zich op het standpunt dat ontwikkelingen, die neigen naar significante 

aantasting, toch doorgang kunnen vinden, door tijdens de planvorming, positieve elementen 

aan de plannen toe te voegen. Dit wordt ook wel het inbrengen van ‘plussen’ genoemd. Door 

vroegtijdig voldoende plussen in het plan aan te brengen, kan ervoor worden gezorgd dat per 

saldo geen negatieve effecten optreden. 

 

Aangenomen wordt dat alle significante negatieve effecten worden opgeheven wanneer de bio-

topen, die als gevolg van bestemmingsplan plichtige ingrepen verdwijnen, worden vervangen 

voor biotopen met minimaal even hoge ecologische waarde. Door de juiste keuze van de loca-

ties waar vervangend biotoop wordt gerealiseerd, kan ook de verbindingszone langs de Eem 

worden versterkt. 

 

Plussen 

Om de negatieve effecten op de EHS te kunnen opheffen, is gekeken naar zogenaamde in te 

brengen ‘plussen’. Het waterschap heeft de wens uitgesproken om vanuit het oogpunt van 

zorgvuldigheid alle natuurwaarden die verloren gaan terug te brengen. Het ‘plusplan’ richt zich 

dan ook op het opheffen van alle effecten. Vanuit juridisch oogpunt dienen alleen maatregelen 

te worden genomen om significant negatieve effecten op te heffen. 

 

Zogenaamde plusmaatregelen betreffen: 
- het verhogen van de botanische waarde van de dijken, 
- het inrichten van buitendijkse gebieden langs de Eem en randmeren, 
- het terugbrengen van riet langs de Eem en randmeren, 
- het realiseren van (broek)bos ter plaatse van Coelhorst. 

 

In onderstaande tekst zijn de plusmaatregelen nader beschreven.  

 
Verhogen botanische waarden dijkflora 

Door de dijkverbetering van de Eem- en Randmeerdijken zal de dijkflora op veel plaatsen tijde-

lijk verdwijnen, vooral als gevolg van het versterken van de binnen en buitentaluds, maar ook 

door rij- en werkstroken. Na realisatie dient er een erosiebestendige vegetatie tot ontwikkeling 

te worden gebracht, i.v.m. dijkveiligheid. Het uitgangspunt is een schrale bodem, waarbij wordt 

gestreefd naar een zo hoog mogelijke ecologische kwaliteit. Dit wordt bereikt door onder andere 

het gebruik van schrale en zandige klei op de dijk, het creëren van wisselende standplaatsom-

standigheden, het inzaaien of verspreiden van zaadhoudend maaisel en beheermaatregelen.  
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Bloemrijke dijken worden op vrijwel het gehele dijktraject nagestreefd, behalve ter plaatse van 

de Eemdijk, Westdijk en Oostdijk. Binnen de provinciegrenzen van Utrecht gaat het om de dijk-

delen Eemdijk, Eemlandse Dijk, Slaagse Dijk en Grebbeliniedijk waar natuurtechnisch beheer 

komt. Dit natuurtechnische beheer houdt in de combinatie van minimaal 2x per jaar maaien en 

afvoeren en eventueel (na)beweiding in natte periodes. In totaal betreft dit 20,9 ha. Op de teke-

ning van de figuur in paragraaf 6.4 is te zien welke dijktrajecten op welke wijze beheerd kan 

worden. 

Met de provincie Utrecht is afgesproken dat het bloemrijk grasland als een factor 0,45 meege-

nomen mag worden als zogenaamde plus. 

 
Inrichten buitendijkse gebieden langs Eem en randmeren 

Om effecten op natuurwaarden op te heffen kan in een aantal buitendijkse gebieden langs de 

Eem nieuwe natuur worden aangebracht. Het betreft de gebieden: 
- Bruggenmaten, 
- Wolkenberg, 
- Coelhorst, 
- Eiland Grote Melm, 
- Poldermaten (Westdijk). 

 

Doel is vooral om het verlies van biotopen op te heffen, in eerste instantie bedoeld om signifi-

cante effecten op de EHS te voorkomen. In de gebieden zijn grote oppervlakten kruidenrijk 

grasland en riet geprojecteerd. De gebieden zijn beleidsmatig aangemerkt als nieuwe natuur, 

wat betekent dat deze gebieden in de toekomst ingericht worden. Ten behoeve van de inrich-

ting van alle 5 de gebieden zijn door DHV schetsontwerpen opgesteld. Deze zijn terug te vinden 

in bijlage 7 van dit projectplan. 

De door de dijkverbetering aangetaste biotopen, die niet zonder meer teruggebracht kunnen 

worden (dus feitelijke permanente negatieve effecten als gevolg van de dijkverbetering), kunnen 

geplust worden in 1 of meerdere van de 5 bovengenoemde zogenaamde plusgebieden. 

 

In paragraaf 6.1.1 van dit projectplan is beschreven dat de plusgebieden Bruggenmate en Wol-

kenberg gebruikt kunnen worden als (klei)depot. Ook kan in deze gebieden klei gewonnen wor-

den ten behoeve van de dijkverbetering, evenals in Coelhorst en de Grote Melm. Met deze 

voorzieningen kan (extra) bijgedragen worden aan de natuurontwikkeling in deze gebieden. 

 
Terugbrengen riet langs Eem en Randmeren 

Als gevolg van de dijkverbetering worden rietvegetaties verwijderd, vooral als gevolg van de 

aanleg van bermen en het versterken van het buitentalud. Vanuit het oogpunt van zorgvuldig-

heid heeft het Waterschap het streven om na afronding van de werkzaamheden op locaties 

waar riet aanwezig was weer een rietvegetatie met een zo hoog mogelijke ecologische kwaliteit 

tot ontwikkeling te laten komen. Rietontwikkeling is echter complex en het slagen is afhankelijk 

van diverse factoren. Om een zo natuurlijk mogelijke rietontwikkeling na te bootsen worden ver-

scheidene maatregelen genomen, waaronder de aanleg van een tijdelijke vooroever om weg-

spoelen van rietstekken en wortelstokken te voorkomen, het aanbrengen van variatie in het reli-

ef van de taluds en waterbodems, een rietzone in het water en oever ontwikkelen van minimaal 

15 tot 30 meter breed en het afschermen van jong riet ter voorkoming van vraat door watervo-

gels. 

 
Realisatie (broek)bos langs Grebbeliniedijk 

Als gevolg van de dijkverbetering gaat circa 0,5 hectare binnen de EHS gelegen bosvegetatie 

verloren en nog eens 1,7 ha niet bestemmingsplanplichtig bosareaal. Realisatie van vervan-

gend bos vindt plaatst bij Coelhorst, waar een bestaand broekbos/ elzenbos wordt versterkt met 

0,8 hectare nat bos en 0,2 à 0,3 ha in de vorm van versterking van de landschapselementen. 

Na realisatie wordt het bos overgedragen aan Natuurmonumenten, die het beheer voor haar 

rekening zal nemen. Natuurmonumenten streeft naar een ontwikkeling van een (nat) elzenbos.  

 

Dit wordt bereikt door voorafgaand aan het realiseren van het broekbos een gedetailleerd in-

richtingsplan op te stellen. Tevens wordt detailonderzoek uitgevoerd naar de bodemopbouw, 

fosfaatgehalte en zuurgraad van de dieper gelegen grondlagen. Op basis van het detailonder-

zoek wordt de exacte diepte van de af te graven grond bepaald, waarbij fosfaatgehalte en ge-

wenste grondwaterstand richtinggevend zijn. 
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Terugbrengen natuurwaarden en plussen 

Voor alle dijktrajecten geldt dat het veelal gaat om tijdelijke aantasting van de EHS. Op de 

meeste plaatsen kunnen de aangetaste natuurwaarden weer op een nabij gelegen locatie te-

ruggebracht worden. Dit geldt in ieder geval voor de biotopen riet en zoet water.  

 

Het waterschap heeft het standpunt dat natuurwaarden, die als gevolg van de dijkverbetering 

maatregelen, worden aangetast, zoveel mogelijk worden teruggebracht.  

Dit doet het waterschap door ook voor de dijktrajecten Oostdijk, Westdijk, Eemdijk en Eemland-

se Dijk, de negatieve effecten met inrichtingsmaatregelen elders te mitigeren. 

 

In tabel 6.6 is de aantasting van de biotopen op een rijtje gezet en is aangegeven hoe de aan-

tasting door mitigerende maatregelen teniet wordt gedaan, hetzij door het inzetten van zoge-

naamde plussen, hetzij door het inwisselen van biotopen. De uitkomst van de te treffen mitige-

rende maatregelen is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met de provincie Utrecht.  

 

Tabel 6.6. Aantasting en mitigerende maatregelen 

 

Biotoop Aantasting 

(ha) 

Terugbrengen 

(ha) 

Mitigatiemaatregelen 

Riet    

Riet randmeren 1,7 1,7x1,5 = 2,55 Riet wordt teruggebracht langs de randmeren met een factor 1,5 

(totaal 2,5 ha) 

Riet Eem 1,1 1,1x1,5 = 1,65 Riet wordt teruggebracht langs de Eem. Echter, er is hier geen 

ruimte om dat met een factor 1,5 te doen. 1,1 ha wordt langs de 

Eem teruggebracht. 1,65 – 1,1 = 0,55 ha wordt aangebracht ter 

plaatse van het eiland de Grote Melm in de Eem 

Grasland    

Vochtig grasland 

(mn voedselrijk) 

2,7 0 Vochtig, voedselrijk grasland komt niet meer terug. Is bovendien 

in voldoende mate aanwezig in de uiterwaarden. Als plus komt 

hiervoor in de plaats droog bloemrijk grasland op de dijk*. 

Droog grasland 

(voedselarm t/m 

voedselrijk) 

5,8 0 Droog, voedselarm tot voedselrijk grasland komt niet meer terug 

in de vorm van bloemrijk grasland op de dijk*. 

Nat matig voedsel-

rijk grasland 

0,9 0 Nat grasland komt terug in iets andere vorm op de Melm en de 

uiterwaarden Wolkenberg en Bruggenmate. Door afplaggen vd 

zode komt er ruimte voor grote en kleine zeggevegetatie. 

Droge ruigte 0,2 0 Droge ruigte komt terug op de dijken door in het beheer delen bij 

het maaien over te slaan.  

   In totaal wordt 9,6 ha grasland aangetast. Hier tegenover staat 

9,4 toekomstig bloemrijk grasland*. In de uiterwaarden en Grote 

Melm komt 1,1 ha terug in de vorm van zeggevegetatie (0,9 + 

0,2 ha) 

Water    

Water (zoet en brak) 1,5 1,2 Vrijwel alle te dempen watergangen worden verplaatst en komen 

dus terug. Alleen het brakke water in de waterplas ter hoogte 

van de Slaagse Dijk komt niet terug. Dit betreft 0,3 ha aantas-

ting. Hiervoor in de plaats worden waterpartjien gegraven ter 

plaatse van de Grote Melm (0,12 ha). De overige 0,18 ha wordt 

gebruikt om waterpartijen in de zogenaamde plusgebieden 

Bruggenmate en Wolkenberg te realiseren (uiterwaarden langs 

de Eem). 

Bos    

Bosgemeenschap 

en hakhout 

2,2 1,1 Ter plaatse van Coelhorst wordt westelijk van de huidige elzen-

beplanting een vochtig elzenbos gerealiseerd met een omvang 

van ca. 0,8 ha. Tevens wordt 0,2 à 0,3 ha bos teruggebracht 

door het versterken van landschapselementen (in overleg met 

Natuurmonumenten).  

De resterende 1,1 ha is nog niet bestemd, maar hiervoor geldt 

wel een inspanningsverplichting. Bestemmingsopties zijn: 
- beplanting ter plaatse van achterland vd dijk tussen 
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Coelhorst en Bunschoterweg (N199) 
- aanplant voormalige Engelse Bos tpv Coelhorst (0,5 

ha) 
- natuurinrichting in de zogenaamde plusgebieden (ui-

terwaarden) Bruggenmate en Wolkenberg langs de 
Eem  

* Met de provincie Utrecht is overeengekomen dat het bloemrijk grasland met een factor 0,45 gebruikt mag worden als 

een plus. In totaal gaat het om 20,9 ha bloemrijk grasland in de toekomstige situatie, waarvan 9,4 ha mag gebruikt wor-

den als zogenaamde plus. 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat alle biotopen weer teruggebracht worden. Voor een aantal bio-

topen geldt, dat dit in een iets andere vorm of locatie gebeurt. De afwijkingen betreffen: 

 

• Het verlies van de oppervlakte droog grasland voedselarm-voedselrijk, vochtig grasland 
en droge ruigte. Deze worden allen gemitigeerd in het natuurtechnische beheer van de 
nieuwe dijken. 

• Het verlies van nat grasland van de Westijk. Dit wordt gemitigeerd in de uiterwaarden 
Wolkenberg, Bruggematen en eiland de Grote Melm, door zones af te plaggen t.b.v. 
grote- en kleine zeggevetatie 

• Het verlies van het areaal bos-en beplanting kan grotendeels worden teruggebracht in 
de vorm van vochtig bos en landschapselementen bij Coelhorst. Het verlies van het 
droge bostype kan niet worden teruggebracht door de aanwezige fysieke omstandighe-
den van de directe omgeving. 

 

Eindconclusie 

Bij uitvoering van het ‘plusplan’, binnen de gestelde randvoorwaarden, kan met zekerheid wor-

den gesteld dat  geen significante effecten op de EHS optreden. Het resultaat van de natuurge-

richte maatregelen staat of valt echter met een juiste uitvoering in de praktijk en een goede eco-

logische begeleiding. Een ecologische begeleiding wordt door WVE tijdens de uitvoering aan-

gesteld. 

 
6.1.7 Aanvoerpunten materialen en transportroutes 

Bij de transporten voor de uitvoering wordt de hinder voor de bewoners en de industrie in de 

bebouwde kommen geminimaliseerd. Ook vanwege de aanwezige natuurwaarden worden ei-

sen aan de routes gesteld. Hetzelfde geldt voor plaatsen waar recreatie plaatsvindt. In het na-

volgende wordt een aanvoer- en transportwijze voorgesteld van de werkzaamheden bij de voor-

keursvariant die zoveel mogelijk met alle eisen en wensen rekening houdt. Hiermee is bij het 

aanvragen van de vergunningen in het kader van Ff- en NB-wet rekening gehouden. Door een 

aannemer kan een andere keuze worden gemaakt, of een andere werkvolgorde worden geko-

zen, maar dan dienen de aangevraagde vergunningen gewijzigd te worden. Daarvoor moet dan 

een extra (maar beperkte) proceduretijd worden genomen. 

 

Voor de uitvoering wordt uitgegaan van aanlanding van aan te voeren klei e.d. per schip nabij 

de Nijkerker sluis (dp 50), nabij Spakenburg (dp 119), in Eemdijk (dp 172), nabij Eembrugge (dp 

215-220) en in Amersfoort (dp 308), zie ook de kaart in bijlage 5. De exacte locaties moeten 

voor enkele plaatsen nog worden bepaald en zijn niet cruciaal voor de te volgen routes. Bij de 

Nijkerkersluis kan gebruik worden gemaakt van een bestaande loswal aan de zijde van Flevo-

land aan de Erkemederweg en in Amersfoort van de bestaande loswal op De Isselt langs de 

Havenweg, maar daar zou ook een locatie aan de noordzijde direct bij de Grebbeliniedijk kun-

nen worden ingericht, of de insteekhaven op De Isselt gebruikt worden. Door de keuze van 

meerdere aanvoerlocaties kunnen de transportafstanden langs de dijk beperkt worden tot circa 

4 tot 5 km. Er wordt gereden met vrachtauto's (niet met dumpers). Deze laatste veroorzaken 

veel trillingen, wat vooral bij een slechte ondergrond (zoals de veenlagen in Eemdijk), schade 

aan bebouwing kan veroorzaken. Verwerken van de grond gebeurt met hydraulische kranen. 

Om de kans op schade aan bebouwing te verkleinen, zullen in de bestekken voor een bebouw-

de omgeving maximaal te laden gewichten per vrachtwagen worden gesteld.  

 

De hierna volgende transportroutes en aanvoerplaatsen zijn aangegeven op de topografische 

kaart van bijlage 5. In dit aanvoerschema is zoveel mogelijk transport door de bebouwde kom-

men voorkomen. Ook de polders langs de zeedijken worden zoveel mogelijk vermeden om ver-

storing in het Natura 2000-gebied te voorkomen.  
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Plaatselijk worden wel wegen in het achterland gebruikt. Daarbij moet rekening worden gehou-

den met te herstellen schade aan het wegdek. Dit is in de SSK kostenraming (paragraaf 5.15) 

meegenomen.  

Op veel plaatsen wordt een werkstrook langs de uit te voeren werken ook gebruikt voor vervoer, 

omdat toch alle grond aan de buiten- of de binnenzijde van de bestaande dijk verwerkt wordt. 

Dit betekent dat regelmatig transport aan de polder- of de uiterwaardzijde plaatsvindt. Op de 

daar aanwezige grondslag moet met rijplaten worden gewerkt, maar vervoer over die stroken 

direct langs het werk voorkomt veel hinder voor de bewoners en voor ecologische waarden in 

het gebied. Om stofhinder te beperken zal zo nu en dan in droge tijden gesproeid worden en 

worden de wegen regelmatig geveegd, ook om slipgevaar na regenval te voorkomen. 

 
Aanvoer vanaf Nijkerkersluis (vanaf de loswal Erkemederweg aan de zijde van Flevo-

land).  

De Putterzeedijk en de Arkemheense Zeedijk liggen in Natura 2000 gebieden Arkemheen (tot 

de Laak) en Veluwerandmeren (tot de Nijkerkersluis) aan weerszijden van de dijk.  

 

De uitvoering moet zo ingericht worden dat de verstoring in de Natura 2000 gebieden zoveel 

mogelijk wordt voorkomen (vergelijk de tabellen in bijlage 6). Transport moet langs deze dijken 

aan de binnenzijde plaats vinden, omdat dan de verstoring van de vogels op de randmeren 

(gebieden zijn beschermingszone voor de Kleine zwaan en Smient) het geringst is. 

 
Putterzeedijk 

De Putterzeedijk moet over 2 gedeelten worden verbeterd, van dp 30,2 tot dp 32,3 dus over 

circa 200m met een buitendijkse taludverflauwing en van dp 36 tot dp 44,5 dus over circa 850 m 

met een buitendijkse aanberming. Binnendijks zijn er geen werkzaamheden in de polder Ar-

kemheen. 

Langs deze dijk ligt aan de randmeer zijde een smalle rietkraag. Door dit riet te maaien vóór het 

broedseizoen (februari) wordt voorkomen dat broedvogels in het riet nestelen. In de loop van 

het jaar moet dan nog één of tweemaal het opschietende riet worden gemaaid (april/mei en in 

de loop van de zomer).  

Uitvoering kan in verband met rustende overwinterende vogels niet in de winter gebeuren, hoe-

wel dat waterkeringstechnisch wel zou kunnen. De gesloten tijd (stormseizoen) loopt van no-

vember tot april. Het aanbrengen van de stortsteen betekent een versterking van de dijk en mag 

technisch in de winterperiode gebeuren. In verband met de weidevogels in de polder Arkem-

heen mag van half maart tot half juli ook niet worden uitgevoerd, dit hangt vooral samen met de 

binnendijks uit te voeren transporten.  

Daarom kan alleen in de periode half juli tot november worden uitgevoerd. Eerst wordt de stort-

steen aangevoerd en verwerkt in de berm tussen dp 36 en dp 44,5. Daarna wordt de klei op de 

stortsteen aangebracht om de berm af te werken en wordt deze met graszaad ingezaaid. De 

werkzaamheden kunnen in de beschikbare werkbare periode worden afgerond.  

 

In het kortere stuk dijk tussen dp 30,2 en dp 32,3 zou voor de verflauwing van het buitentalud 

op een soortgelijke wijze kunnen worden gewerkt. Aan het einde van de winter wordt het riet de 

eerste keer in februari gemaaid en daarna nog een aantal keren voordat de uitvoering van de 

dijkverbeteringen start. Na het maaien in april/mei moet dan ook een aantal pollen riet ver-

plaatst worden tot buiten de taludverflauwing. Daarna wordt in de loop van de zomer nog één-

maal gemaaid, voordat vanaf half juli de taludverdediging wordt opgenomen en het buitentalud 

met klei wordt aangevuld. De stenen waarop korstmossen zijn vastgesteld moeten weer op het 

verflauwde talud worden teruggebracht. De uitvoering kan ook hier in de beschikbare werkbare 

periode worden voltooid. Het gras boven de taludverdediging wordt al wel ingezaaid, maar niet 

uitgesloten kan worden dat een extra bescherming met doek nodig is tijdens het stormseizoen, 

omdat de grasmat nog niet voldoende is aangeslagen.  

 
Arkemheense Zeedijk 

De Arkemheense Zeedijk moet worden verbeterd in de volgende gedeelten: 

• tussen dp 57,5 en dp 62 wordt aan de buitenzijde over circa 500m de aanwezige sloot ge-

deeltelijk gedempt; 

• van dp 76 tot dp 80,5 wordt over 450m een buitendijkse aanberming gemaakt; 

• van dp 88,7 tot dp 100 over circa 1100 m ook een buitendijkse aanberming aanleggen.  
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Bij dp 100 ligt de Laak, het einde van het binnendijks gelegen Natura 2000 gebied Arkemheen. 

 

De uitvoering zou langs de Arkemheense Zeedijk ook in de nazomer kunnen gebeuren (zie voor 

niet werkbare periodes onder de Putterzeedijk). In die periode wordt de Kleine Zwaan het minst 

gestoord. Door alleen overdag te werken worden de ’s nachts fouragerende Smienten niet ge-

stoord. Overdag kunnen de Smienten op het randmeer een andere rustplek zoeken, meer aan 

de kant van Flevoland.  

Het aanvullen en omleggen van de sloot bij Nieuw Hulckenstein kan in enkele weken voltooid 

worden en door de uitvoering vanaf de tweede helft van september te plannen wordt het toeris-

tenseizoen bij Nieuw Hulckestein zoveel mogelijk gemeden.  

De buitendijkse bermen worden weer uitgevoerd met stortsteen en afgedekt met klei. Door de 

uitvoering in de nazomer zijn er geen broedende vogels meer en kan het riet een laatste keer 

worden gemaaid in juli. De stortsteen wordt aangebracht in augustus/september en direct met 

klei afgedekt en met graszaad ingezaaid. Op deze wijze is voor eind oktober, het begin van het 

stormseizoen, het werk hier gereed. 

 
Werkstroken en aanvoerroutes 

De werkstroken voor het aanvoerverkeer moeten zoveel mogelijk binnendijks liggen, waardoor 

de verstoring van de van belang zijnde vogels zo gering mogelijk is. Omdat de werkzaamheden 

buitendijks liggen, betekent dit dat op enkele plekken de dijk moet worden overgestoken door 

middel van (soms tijdelijke) overgangen. Bij de locaties van de tijdelijke overgangen moet voor 

de dijken oostelijk van Spakenburg rekening worden gehouden met soms aanwezige waarde-

volle graslandvegetaties op de binnentaluds [31].  

 

Langs de Putterzeedijk kan de binnendijkse weg Zeedijk worden gebruikt vanaf de Berencam-

perweg bij de Nijkerkersluis (dp 50). Bij het Putterhuis (dp 33) kan door de bebouwing niet bin-

nendijks worden gereden, maar moet dit over de kruin. De oprit die aanwezig is op het eind van 

de Middelbeekweg kan voor de opgang naar de kruin worden gebruikt. De kruin wordt van rij-

platen voorzien evenals de oprit. Over de kruin hoeft alleen de aanvoer van klei voor het korte 

gedeelte te verflauwen dijk plaats te vinden. 

 

Voor het aanvullen van de sloot bij Nieuw Hulckenstein nabij de Nijkerkersluis langs de Arkem-

heense Zeedijk kan de werkstrook buitendijks liggen, deze uitvoeringslocatie ligt namelijk verder 

weg van het water door de breedte van het recreatiegebied ter plaatse. Bij Nieuw Hulckestein 

ligt de Zeedijk als weg op de kruin en is zoveel recreatief verkeer hier normaal, dat een binnen-

dijkse werkstrook niet nodig is. Bij de Arkersluis (dp 54) moet over de kruin worden gereden, 

maar direct na die sluis gaat de Zeedijk naar de binnenzijde van de dijk. Ook bij de Wielse sluis 

(dp 74) moet even over de kruin worden gereden. Nabij dp 80 moet het binnendijkse pad met 

rijplaten worden verlengd over de laatste 100 m van de verbeteringen daar. Van dp 80 tot de 

kolk bij dp 84 ligt de weg op de kruin en moet met rijplaten een binnendijkse werkstrook worden 

gemaakt (bij de kolk is daarvoor weinig ruimte). Na de kolk gaat de Zeedijk weer naar de bin-

nenzijde van de dijk, tot bij Nekkeveld (dp 92) de Zeedijk afbuigt van de dijk. Vandaar tot de 

Laakse sluis (dp 100, bij de kolk daar is weer weinig ruimte) moet een binnendijkse werkstrook 

met rijplaten worden gemaakt. Vooral in het stuk dijk vanaf de Arkersluis moeten tijdelijke over-

gangen worden gemaakt op die plekken waar aan de buitenzijde moet worden gewerkt. Het 

meest economische daar is rond te rijden: van de binnendijkse werkstrook de dijk over, daarna 

over de buitenzijde tot het eind van het betreffende deel van het werk en vandaar weer de dijk 

over en langs de binnenzijde leeg retour.  

 
Aanvoer vanaf Spakenburg 

Voor de aanlanding lijkt een plek op de kop van de haven nabij de randmeren de beste plek, 

omdat dan zoveel mogelijk de bebouwde omgeving door het vrachtverkeer wordt gemeden. De 

aanlanding geschiedt in overleg/afstemming met de ontwikkeling Zuyderzee project (plan Oost-

maat). Er dient bij de aanlegplaats rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van 

Tongvarens op de kademuur. Door enkele spudpalen in te brengen wordt voorkomen dat de 

schepen langs de kademuur schuren. In Spakenburg wordt alleen de klei- en stortsteen aange-

voerd voor de uitvoering van de Oostdijk in oostelijke richting tot de provinciegrens bij de Laak. 

De uitvoeringsperiode voor de Oostdijk is de nazomer, waarbij uitloop tot in de winterperiode 

ecologisch is toegestaan. 
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Voor de dijk tussen Dp 100 en Dp 119,5 kan de aanvoer eerst over het buitendijkse terrein 

plaatsvinden en verder over de kruin (tijdelijk opgang maken nabij dp 117), met op de kruin een 

rijplatenbaan naast het fietspad. Op het buitendijks terrein moeten oplossingen worden gebo-

den bij de bebouwing en de opslag van bootjes en wordt afgestemd met de ontwikkelaar van 

het plan Oostmaat (Zuyderzee project), die ook buitendijks werkzaamheden uitvoert. Passeer-

plaatsen moeten worden gemaakt buitendijks bij dp 101 en binnendijks nabij de oude RWZI bij 

dp 109. Dan gaat leeg terug rijden ook weer over de kruin, om de polderwegen en de bebouw-

de kom van Spakenburg bij het transport te mijden. 

 

Van dp 118 tot dp 125 zijn in Spakenburg veel muurconstructies -soms met een opklapwand- 

geprojecteerd, met een aantal coupures en een deel vaste muur. Uitvoering van de constructies 

in Spakenburg dient in verband met de aanwezige bebouwing trillingsarm te geschieden en bui-

ten het toeristenseizoen plaats te vinden. Doordat aan weerszijden een maaiveld op vergelijk-

baar niveau ligt als nu de kering als hoogte heeft, wordt de geboden veiligheid door de werk-

zaamheden niet verkleind en kan de uitvoering in de late herfst, dus in de gesloten tijd, gebeu-

ren. 
 

Aanvoer vanuit Eemdijk 

Aanlanding in Eemdijk kan gebeuren in de buurt van het terrein van de Oranjevereniging bij dp 

172, waar de Eem tot dicht aan het vlakke buitendijkse terrein ligt. Net stroomafwaarts van het 

terrein dient een tijdelijke loswal te worden gerealiseerd. Na de werkzaamheden moet het ter-

rein en omgeving weer worden ingericht/hersteld.  

 

Nabij Eemdijk ligt de Westdijk aan het buitendijkse Natura 2000 gebied Eemmeer & Gooimeer 

Zuidoever. Bij de Westdijk broedt de Visdief in het Natura 2000 gebied ver van de uit te voeren 

werkzaamheden, zodat het voor deze soort minder kritisch ligt en vanuit de ecologie geen uit-

voeringseisen worden gesteld. Wel is binnendijks een weidevogelgebied aanwezig, waarmee bij 

de transporten rekening moet worden gehouden en waardoor de uitvoering binnendijks tussen 

half maart en half juli niet mogelijk is langs de Westdijk. Diverse werkzaamheden mogen uit 

ecologische overwegingen in de herfst worden uitgevoerd, waarbij onder voorwaarden vanuit de 

waterkering tot in de gesloten tijd kan worden door gewerkt (zit uitvoeringsperiode in de tabel 

van bijlage 6).  

 

Klei naar de Westdijk zou via de Vaartweg en de Fokjesweg moeten worden aangevoerd, dus 

niet alle klei door Eemdijk aanvoeren richting de Oude Pol. Langs genoemde wegen moeten 

minimaal 3 passeerplekken worden aangelegd, waardoor ook bij leeg terug rijden die wegen 

kunnen worden gebruikt. De klei voor het gedeelte Westdijk tussen dp 127,5 en dp 152 wordt 

verder over de kruin aangevoerd vanaf dp 127 (aansluiting Fokjesweg). 

Van dp 152 tot dp 172 wordt aan de buitenzijde verbeterd, waarvoor de aanvoer buiten door de 

Bekaaide Maat plaatsvindt, het eerste deel over de buitendijkse weg Eemdijk. Vandaar wordt 

alles buitendijks getransporteerd over een tijdelijke werkstrook, omdat daar ook de werkzaam-

heden moeten worden uitgevoerd. Voor de werkstrook zijn rijplaten voorzien. Ter plaatse van 

de buitendijkse schuren bij dp 159 is een maatwerkoplossing met damwanden nodig, die in de 

besteksfase in overleg met de gebruiker wordt uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor de werkstrook 

ter plekke. De uitvoeringsperiode in dit buitendijkse gedeelte ligt weer in de herfst, waarbij onder 

voorwaarden vanuit het waterschap tot in de gesloten tijd kan worden door gewerkt. Sloop van 

schuurtjes moet in de winter geschieden als er geen broedvogels in de schuurtjes aanwezig 

zijn. Vervangende broedgelegenheid moet tijdig worden aangeboden. Vanaf de Noorderweg 

(dp 163) richting de loswal in Eemdijk mogen de werkzaamheden wel het hele jaar rond worden 

uitgevoerd, mits na een inspectie in april-mei blijkt dat de Rugstreeppad hier niet voorkomt. 

 

De aanvulling van de dijk bij dp 172 kan vanaf het voorland worden aangevoerd en verwerkt. 

Kruinverhogingen in Eemdijk zijn plaatselijk tussen dp 175 en dp179 nodig en worden uitge-

voerd met klein materieel door de tuinen van de bewoners. Aanvoer vindt plaats vanaf het zui-

den, waarvoor een afrit bij dp 179 als opgang geschikt wordt gemaakt. De werkzaamheden wor-

den ook richting het zuiden uitgevoerd, dus vanaf dp 175 richting dp 179. 

 

Van dp 179 tot dp 194 vindt de aanvoer plaats over het buitendijks terrein, waarbij rijplaten no-

dig zullen zijn en bij dp 179 een overgang over de dijk moet worden aangelegd. De meeste 

werkzaamheden vinden ook aan de buitenzijde van de dijk plaats. In dit buitendijkse gedeelte 
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mag de uitvoering niet tussen half maart en half juli plaatsvinden. Van dp 172 tot dp 179 vindt 

het transport door Eemdijk over de bestaande weg plaats, waardoor daar in het dorp de meeste 

overlast op zal treden. Aanvoer zou ook de mogelijk kunnen zijn vanuit Eembrugge; dan gaat er 

over die weg meer verkeer, maar wordt Eemdijk ontzien. Dit wordt in de besteksfase verder uit-

gewerkt. 

 
Aanvoer vanaf Eembrugge 

Er moet nog worden nagegaan of in Eembrugge van een bestaande loswal gebruik kan worden 

gemaakt, of dat langs een schaardijk gedeelte een tijdelijke loswal als aanlandingsplaats moet 

worden ingericht. Omdat de Bisschopsweg wordt gekruist door het vrachtverkeer zal daar een 

verkeersregelinstallatie moeten worden geplaatst. Er wordt vanuit gegaan dat bij Eembrugge 

een meer industriële omgeving bestaat en dat hier de aanvoer voor een groot deel van de dij-

ken aan weerszijden van het dorp plaats zal vinden. 

 

Van dp 194-205 in het schaardijk gedeelte wordt vanaf de kruin en binnendijkse weg gewerkt 

en ook de aanvoer vindt over die binnendijks gelegen weg plaats, omdat buitendijks vaak geen 

of een zeer beperkt voorland aanwezig is. De uitvoeringsperiode ligt in dit gedeelte open voor 

het hele jaar, mits bij de inventarisatie in april-mei de Rugstreeppad niet wordt aangetroffen.  

De uitvoering van dit gedeelte zal voor het andere verkeer de meeste hinder geven. Doorgaand 

verkeer zal via de Bisschopsweg, Bunschoten, Bikkersweg en Vaartweg naar Eemdijk moeten 

gaan. Voor plaatselijk verkeer moeten maakwerk oplossingen worden uitgewerkt. 

  

Van dp 205 tot dp 220,5 wordt ook vanaf de kruin en weg gewerkt, met aanvoer van de materia-

len over de binnendijkse weg. De uitvoeringsperiode van dit dijkgedeelte staat vanaf dp 212 

open voor het hele jaar, mits bij de inventarisatie in het voorjaar de Rugstreeppad niet wordt 

aangetroffen. Ook hier moet doorgaand verkeer dan worden omgeleid over de Bisschopsweg, 

Amersfoortseweg, Neerzeldertseweg en Slaagseweg of Grimmesteinseweg. Voor plaatselijk 

verkeer moeten maakwerk oplossingen worden uitgewerkt (zie routes bijlage 5).  

 

Vanaf dp 222,5 tot dp 223,5 wordt aangevoerd over en gewerkt vanaf het Zuidereind. Daarbij 

zijn geen werkzaamheden op het buitendijks jachthaventerrein nodig; daar wordt de weg op de 

kruin van de waterkering verhoogd. Dit kan nog net met de vrije hoogte van het viaduct onder 

de snelweg A1, door de waterkering via De Oversteek op het grondlichaam van de A1 aan te 

sluiten. Het doorgaand verkeer kan dezelfde omleidingsroute volgen als voor het vorige deeltra-

ject. Dit deeltraject mag het hele jaar rond worden uitgevoerd, alleen de aanberming in de bin-

nendijkse kolk bij dp 222,5 mag pas na half juli plaatsvinden. 

 

Tussen dp 229,5 en dp 237,5 wordt aan de buitenzijde een aanberming uitgevoerd en kunnen 

ook langs de buitenzijde de materialen worden aangevoerd, waarvoor een rijplatenbaan moet 

worden aangebracht. Echter ook het Zuidereind is tot dp 229,5 als aanvoerroute nodig en dus 

gelden de eerder genoemde omrij routes weer. Vanuit ecologische overwegingen mag uitvoe-

ring van de werkzaamheden hier niet tussen half maart en half juli plaatsvinden. 

 

Vanaf dp 244,5 (gemaal Zeldert) worden de meeste werkzaamheden langs de Slaagse Dijk 

binnendijks uitgevoerd, waarbij van het aanbrengen van rijplaten moet worden uitgegaan. Leeg 

terug rijden kan dan over de Krachtwijkerweg, Slaagse weg en Zuidereind. De weg aan binnen-

zijde van de dijk wordt dan dus wel voor het transport gebruikt tot bij het gemaal, maar is verder 

weer open voor ander verkeer. De uitvoeringsperiode mag niet liggen tussen half maart en half 

juli en de meest optimale periode ligt tussen half augustus en half oktober. Mits de Rugstreep-

pad bij de inventarisatie in april-mei niet wordt aangetroffen, zou in de winterperiode ook mogen 

worden gewerkt. Het waterschap stelt aan het werken aan/bij de dijken in die gesloten periode 

wel eisen. 

 

Van dp 269 tot dp 278 (gemaal Malesluis) vindt aanvoer over en werken vanaf of buiten- en/of 

binnenzijde plaats, waarbij steeds rijplaten moeten worden aangebracht. Leeg terug rijden is 

mogelijk via de Krachtwijkerweg naar het Zuidereind. Mits de Rugstreeppad bij de inventarisatie 

in april-mei niet wordt aangetroffen, zou ook in dit gedeelte in de winterperiode mogen worden 

gewerkt. Het waterschap stelt aan het werken aan/bij de dijken in die gesloten periode wel ei-

sen. 
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Aanvoer vanuit Amersfoort  

Aanlanding in Amersfoort vindt plaats bij een bestaande loswal op De Isselt. De loswal aan de 

Havenweg lijkt ook een goede ontsluiting over het industrieterrein te hebben via de Nijver-

heidsweg-Noord naar de Radiumweg. Via de Koppelbrug kan het dijkgedeelte langs de Schans 

en de Stuw worden bereikt. Alternatieve aanlandingslocaties zijn de insteekhaven in Amersfoort 

en een locatie direct aan de Grebbeliniedijk (loswal nog aan te leggen). 

 

Van dp 278 tot dp 301,5 kan de aanvoer van materialen over Radiumweg en Bunschoterstraat 

plaatsvinden, waarbij een tijdelijke afrit naar de Grebbeliniedijk wordt gemaakt nabij de brug in 

de Bunschoterstraat. Daarna wordt alles getransporteerd langs de binnendijkse zijde, waarvoor 

rijplaten worden aangebracht langs het hele dijkgedeelte tot bij gemaal Malesluis. Omdat in 

Hoogland en Coelhorst langs de buitenwegen veel bebouwing staat, is ervan uitgegaan dat ook 

leeg terug langs de dijk wordt gereden. Dan wordt de tijdelijke oprit bij de Bunschoterstraat weer 

gebruikt.  

 

De uitvoeringsperiode voor de Grebbeliniedijk mag niet liggen tussen half maart en half juli. In-

dien de Rugstreeppad niet bij de inventarisatie wordt aangetroffen mag ook in de winterperiode 

onder voorwaarden van het waterschap worden door gewerkt.  

 

Voor het gedeelte van dp 301,5 tot dp 313,5 vindt de aanvoer plaats over de te verbreden weg 

vanaf de Maatweg langs het nieuwbouwterrein van Meander bij dp 307,5 en vandaar verder 

richting brug Bunschoterstraat over de dijk. Bij die brug wordt een keerlus gemaakt en leeg 

wordt ook over de dijk terug gereden. De andere kant uit naar Glashut/Eemkruisers wordt ook 

over de dijk aangevoerd vanaf dp 307,5 en via de Schans leeg terug gereden. In de winter moet 

de Sleedoorns met de eitjes van de Sleedoornpage worden verplaatst. Behalve de werkzaam-

heden aan de binnendijkse sloot, mogen de werkzaamheden het hele jaar worden uitgevoerd, 

waarbij het waterschap tussen 1 november en 1 april extra voorwaarden zal stellen. 

 

De aanpassing van het fietspad bij dp 313,5-315 wordt uitgevoerd vanaf de Maatweg en op het 

fietspad zelf. Het fietspad op de kruin wordt later nieuw aangelegd. Van dp 316,5 tot dp 318 

wordt gewerkt vanaf de Stuw, met aanvoer vanaf de Maatweg. Via de Koppelbrug wordt aan- 

en afgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen ook het hele jaar rond worden uitgevoerd. 

 

Vanaf de stuw Balladelaan om Jericho/Jeruzalem heen worden muurconstructies gemaakt van-

af de wegen/paden langs de Eem. Daarbij moet in verband met de bebouwing trillingsarm wor-

den gewerkt. Voor de grondkade langs de Oude Eem en de Tjalkweg moet de aanvoer gere-

geld worden vanaf Ringweg de Koppel met klein materieel, want de wegen zijn hier smal en de 

huizen staan daar direct aan. Bovendien zijn de te verwerken hoeveelheden hier gering. Ook de 

werkzaamheden in dit gedeelte van de waterkering kunnen het hele jaar door worden uitge-

voerd. 

 
6.1.8 Aanwezigheid niet-gesprongen explosieven 

De kansen op niet gesprongen explosieven (NGE) in de ondergrond worden op veel plaatsen 

zeer beperkt ingeschat.  

Zeer recent heeft het waterschap een vooronderzoek naar aanwezige conventionele explosie-

ven uit laten voeren [39]. Uit de van belang zijnde deelrapporten kan worden opgemaakt dat in 

de volgende deeltrajecten verdachte locaties aanwezig zijn: 

• tot circa 500m afstand aan weerszijden van de Nijkerkersluis; 

• in de bebouwde kom van Bunschoten/Spakenburg; 

• langs het hele traject van de Westdijk; 

• langs de Grebbeliniedijk vanaf Krachtwijk tot en met het hele traject in Amersfoort. 

 

In overleg met de gemeenten moet in de besteksfase worden nagegaan in hoeverre die al 

maatregelen hebben getroffen en of door vroeger uitgevoerd grondwerk de aanwezigheid van 

NGE nu kan worden uitgesloten. 

 
6.1.9 Uitvoeringsplanning 

Na vaststelling van het Projectplan en de Projectnota/MER in 2011 zal het bestek voor de uit-

voering van de verbetering van de dijken langs de Zuidelijke randmeren en de Eem worden op-

gesteld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de werkzaamheden aan de waterkering, indien mo-
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gelijk, worden gecombineerd met de herinrichting van de buitendijkse gebieden langs de Eem 

voor de kleiwinning. Ook het verleggen van kabels en leidingen vindt samen met de dijkverbete-

ringen plaats. De in paragraaf 6.1.5. en 6.1.6 genoemde tijdsvakken binnen een jaar zijn daarbij 

leidend. 

 

De totale uitvoering van de dijkverbetering zal lopen van 2012 tot 2015. De precieze planning 

van de uitvoeringswerkzaamheden zal bij het begin van de uitvoering bekend zijn. Deze plan-

ning wordt bekendgemaakt aan alle betrokkenen, omwonenden en belanghebbenden.  

 

Daarbij gaat het waterschap uit van uitvoering in delen, zodat niet overal tegelijk overlast ont-

staat. Afronding van de werkzaamheden zal eind 2014/ begin 2015 plaatsvinden.  

De uitvoering is gepland in de deeltrajecten Putterzeedijk, Arkemheense Zeedijk en Oostdijk (dp 

30-116,5), Oostmaat (dp 116,5-118,5, uit te voeren door de gemeente Bunschoten), kern Bun-

schoten (dp 118,5-127), Westdijk, Eem Zeedijk en Eem Bekaaide Maat (dp 127-173), Eemdijk 

zuid en landelijk gebied (dp 173-214), Eemlandse Dijk tot Krachtwijk (dp 219-269), Grebbelinie-

dijk (dp 269-318) en Jericho (ongenummerd, stuw Balladelaan tot Kwekersweg). 

 
Omgaan met de gesloten periode 

Voor werken aan primaire waterkeringen geldt een zogenaamde gesloten periode. Dit is de win-

terperiode (van 1 november tot 1 april) waarbij hoogwater in de randmeren en op de Eem kan 

optreden. Om de risico’s op calamiteiten zo gering mogelijk te houden, is het dan in principe 

verboden om aan, op of vlak langs de primaire waterkering werkzaamheden uit te voeren. Voor 

bepaalde werkzaamheden kan hiervan echter ontheffing worden verkregen, zoals het aanbren-

gen van een buitendijkse aanberming langs de randmeerdijken. Daarbij wordt de veiligheid juist 

vergroot door het aanbrengen van de stortsteenkern van de berm. Voor alle werkzaamheden 

geldt dat de waterkering binnen 24 uur weer volledig gesloten moet kunnen worden. Met bo-

venstaande beperkingen dient rekening te worden gehouden bij de verdere planning van de 

werkzaamheden. 

 

De Putter zeedijk is geen direct buitenwater kerende dijk (categorie C kering). Er is dus geen 

direct gevaar bij hoogwater in de randmeren ten westen van de Nijkerkersluis.  

Het waterschap zal binnen strikte voorwaarden ontheffing verlenen voor één of meerdere nader 

te definiëren werkzaamheden om deze in de gesloten periode uit te (kunnen) voeren. Als on-

derdeel van deze ontheffing zal een calamiteitenplan worden opgesteld, zodat de standzeker-

heid van de dijk en daarmee de vereiste veiligheid wel gewaarborgd is als er onverhoopt toch 

een hoogwaterdreiging optreedt. 

 

Ook de werkzaamheden in Spakenburg en Amersfoort vanaf de stuw Balladelaan lenen zich 

door de aan te brengen constructies, waarbij het bestaande veiligheidsniveau niet wordt ver-

laagd, onder genoemde voorwaarden voor uitvoering in de gesloten tijd. 

 
6.2 Kabels en leidingen 

De aanwezige kabels en leidingen worden getoetst en eventuele aanpassingen worden door 

het waterschap voor de uitvoering gecoördineerd. Uitvoeringshinder ontstaat dan maar een-

maal. Er is een KLIC-melding gedaan en het waterschap is naar aanleiding hiervan in overleg 

met gemeenten en nutsbedrijven over te nemen maatregelen om de kabels en leidingen uit de 

waterkering te verwijderen. Daarvoor wordt een schadevergoedingsregeling door het water-

schap gehanteerd (zie paragraaf 7 onder punt c). Leidingen die door de dijkverbetering moeten 

worden verlegd, worden door de nutsbedrijven op kosten van het dijkverbeteringproject verlegd. 

De nutsbedrijven zijn wel zelf verantwoordelijk voor het omleggen en de eventuele schade. Als 

de kabels kunnen blijven liggen wordt dat met de beheerders gecommuniceerd. 

 
6.3 Grondverzet en depots 

Voor de uitvoering van de dijkverbeteringen is grondverzet nodig. Voor de SSK kostenraming is 

de hoeveelheid grond die nodig is berekend. Dit is per deeltraject in de tabel in paragraaf 6.1.1 

weergegeven, voor zowel te ontgraven als aan te vullen grond.  

 

Bij de nadere uitwerking van dit projectplan in een bestek zal een meer gedetailleerde grondba-

lans voor het dijkverbeteringsproject VZR worden opgesteld. In hoeverre gebruik zal worden 

gemaakt van tussendepots en waar deze moeten worden aangelegd is derhalve nu nog niet 



Uitvoering en beheer en onderhoud 

 

99058289, revisie D3

Pagina 108 van 119

 

bekend. Op de situatietekeningen van bijlage 1 zijn enkele opties voor grotere depots aangege-

ven en binnen de projectgrenzen opgenomen. Mogelijk dat de buitendijkse gebieden langs de 

Eem, waar de natuurcompensatie en kleiwinning wordt uitgevoerd mogelijkheden bieden (deze 

locaties zijn op de tekeningen van bijlage 7 voor de eindsituatie uitgewerkt). Dit hangt mede af 

van andere plannen die in de omgeving mogelijk nog worden ontwikkeld en in hoeverre deze 

kunnen worden ingezet om werk-met-werk te maken en hoe deze in de tijdsplanning van het 

dijkenproject passen. Ook de werkplanning van de nog te kiezen aannemers voor de in een 

aantal gedeelten uit te voeren dijkverbeteringen kan daarbij een rol spelen. De tijdelijk apart te 

zetten bovengrond wordt wel in depots gezet, die dicht tegen de uit te voeren werken zijn gele-

gen.  

Op welke wijze het Waterschap de gronden, al dan niet tijdelijk, verwerft om de aanleg van 

(tussen)depots mogelijk te maken, wordt in hoofdstuk 7 behandeld. 

 
6.4 Beheer en Onderhoud 

Waterschap Vallei en Eem heeft het gewenste onderhoud en beheer vastgelegd in de memo 

‘Onderhoud en juridisch beheer na dijkverbetering’ (febr. 2011). 

 

Op hoofdlijnen worden voor dijken de volgende beheersvormen onderscheiden: 

• Waterstaatkundig onderhoud 

Waterstaatkundig onderhoud is onderhoud uitsluitend gericht op de veiligheid en goede onder-

houdbaarheid van de waterkering. Dit onderhoud kan bestaan uit het bewerkstelligen en in 

stand houden van de oppervlakteverharding of een aaneengesloten erosiebestendige grasmat.  

Het onderhoud dat leidt tot dit streefbeeld is waterstaatkundig onderhoud. Voor onverharde wa-

terkeringen bestaat dit uit drie beweidingsrondes per jaar met één maai- en afvoerronde. Door 

dit waterstaatkundige beheer kan het waterschap de schaapskudde ook inzetten voor nabewei-

ding op de natuurtechnisch beheerde trajecten. 

 

• Natuurtechnisch onderhoud 

Natuurtechnisch beheer en onderhoud bestaat onder andere uit het onderhouden van de gras-

mat op de waterkering op een zodanige wijze dat de grasmat een goede erosiebestendigheid 

heeft en daarnaast als een ecologisch waardevol hooilandtype wordt aangemerkt. Een ecolo-

gisch waardevol hooilandtype kan meetellen in de compensatieopgave voor het verlies van na-

tuurwaarden door de dijkverbetering. Naast de eisen die voortvloeien uit het waterstaatkundig 

onderhoud, kan het waterschap onderhoudseisen stellen gericht op de bevordering van natuur-

waarden. Het beheer dat leidt tot dit streefbeeld is natuurtechnisch beheer: twee rondes per jaar 

maaien en afvoeren. Aanvullend op het natuurtechnisch beheer vindt indien nodig voor de kwa-

liteit van de grasmat een ronde beweiding plaats. Maaien en afvoeren heeft de voorkeur als 

onderhoudsvorm, eventueel uitgebreid met nabegrazing door schapen in de periode septem-

ber-oktober.  

 

In het onderhavige projectplan dijkverbetering wordt uitsluitend ingegaan op het beheer en on-

derhoud van de dijken vanuit de waterstaatkundige en ecologische functie van de dijk. Beheer 

van wegen, natuur en andere objecten maakt geen onderdeel uit van dit projectplan. Voor de 

zeedijken wordt natuurtechnisch beheer gepleegd en voor de Oost- en Westdijk en een deel 

van de Eemdijk wordt waterstaatkundig onderhoud gepleegd. Voor de waterkering achter de 

woningen in Eemdijk wordt groenbeheer (gazonbeheer) toegepast en elders langs de Eem na-

tuurtechnisch onderhoud. Dit wordt met onderhandse overeenkomsten vastgelegd (zie navol-

gende figuur). 
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De inspectiemogelijkheden van de dijk na uitvoering van de verbeteringsmaatregelen wijzigen 

nagenoeg niet. Er worden geen extra toegangsmogelijkheden toegevoegd om de dijk en even-

tuele kunstwerken te bereiken, ten einde betere inspectiemogelijkheden tijdens of direct vooraf-

gaand aan eventuele faalmomenten te verkrijgen. Wel is vanaf gemaal Zeldert tot de Bunscho-

terstraat de kruin van de dijk zodanig verbreed (4m kruinbreedte) dat daar de dijk eenvoudiger 

bereik- en berijdbaar is voor onderhoud en beheer.  

 

Op een aantal trajecten worden damwanden en muurconstructies toegepast. De kosten van 

inspectie en onderhoud zullen hierdoor in de toekomst hoger uitvallen dan bij een dijk die volle-

dig uit grond bestaat. Dit betekent dat de kostenpost voor het beheer en onderhoud van kunst-

werken (bestaand, nieuw) in de toekomst hoger zal zijn dan thans het geval is. Hiermee wordt 

door het waterschap rekening gehouden bij het vaststellen van het jaarlijkse onderhoudsbudget. 

 

Voor de verharde delen van de waterkering wordt er vanuit gegaan dat het beheer en onder-

houd daarvan wordt meegenomen bij het (gemeentelijk c.q. waterschaps)beheer en onderhoud 

van de wegen (vegen, onderhoud verharding en dergelijke). Hierover zullen te zijner tijd nadere 

afspraken worden gemaakt tussen waterschap en gemeenten en worden door het waterschap 

opstalrechten aangegaan voor wegen en fietspaden. 
 

Keur regime en eigendommen 

Voor eigenaren en gebruikers geldt in de oude en in de nieuwe situatie het regime van de wa-

terschapskeur. De keur bevat regels over wat niet is toegestaan op en langs de waterkering 

(inclusief de daartoe behorende constructies). In de kernzone van de waterkering ligt het eigen-

dom van de kering in principe bij het waterschap. Beheer en onderhoud zijn daarbij primair in 

handen van het waterschap. 

Daar waar de gronden in gebruik zijn uitgegeven aan derden is de zeggenschap van het water-

schap gewaarborgd via gebruiksovereenkomsten en/of de vestiging van zakelijke rechten.  

In de beschermingszone is het eigendom veelal in handen van derden. Daar gelden in verband 

met het in stand houden van de waterkering ook keurregels op grond van de waterschapskeur.  

Op locaties waar door de dijkverbeteringmaatregelen de begrenzing van de kernzone en/of be-

schermingszone verandert, veranderen op basis van de keur daarmee ook de regels voor be-

heer en onderhoud.
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7 Grondverwerving en schadeloosstelling 

7.1 Grondverwerving 

Voor het kunnen uitvoeren van de genoemde maatregelen, zoals weergegeven in dit project-

plan dient het WVE te beschikken over de eigendom van de gronden. Waterschap Vallei en 

Eem streeft naar een minnelijke verwerving van de gronden. 

Het eigendommenbeleid van het Waterschap Vallei & Eem ziet er onder andere op toe dat 

vanwege het grote belang en de actieve invloed die het waterschap op de grond, het gebouw of 

bouwwerk wil hebben, eigendom gewenst is van onder andere de zone waterkering van primai-

re en regionale waterkeringen met eenzelfde veiligheidsnorm als primaire waterkering en overi-

ge waterkeringen voor zover die van belang zijn voor de primaire of regionale waterkering.  
 

Op de situatietekeningen van bijlage 1 zijn de projectgrenzen aangegeven. Hierbinnen vinden 

de werkzaamheden plaats, maar ook de werkstroken en opties voor depots liggen binnen deze 

grenzen. Tot slot zal eventuele grondverwerving ook binnen deze grenzen plaatsvinden, 

evenals de uitvoering van de nodige mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

Bij de grondverwerving zal maximaal worden ingezet op minnelijke verwerving. Bij de verwer-

ving zal onderscheid gemaakt worden tussen de gronden, die vallen binnen de primaire water-

kering en gronden die tijdelijke nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld werkstroken. De gron-

den benodigd voor de tijdelijke werkstroken wil het waterschap tijdelijk in gebruik nemen. Echter 

indien hier geen overeenstemming wordt bereikt, dienen deze ook verworven te worden. 
 
Tijdelijk ingebruikname 

Bij tijdelijke ingebruikname hebben we het over werkplekken die het Waterschap niet anders 

kan bereiken dan door over terreinen van een andere eigenaar te gaan. Deze zogenaamde 

werkstroken worden tijdelijk in gebruik genomen en gaan na herstel en vergoeding van schade 

van het gebruikte terug naar de eigenaar. Tenslotte kan het nodig zijn om voor de realisatie van 

tijdelijke gronddepots terreinen te moeten gebruiken. In al deze gevallen, waarbij de grond tijde-

lijk in gebruik zal worden genomen en na herstel/vergoeding van schade de grond aan de eige-

naar/rechthebbende kan worden teruggegeven, zal indien minnelijk overleg niet leidt tot de ge-

vraagde toestemming, op grond van artikel 5.24 Waterwet een (tijdelijke) gedoogplicht worden 

opgelegd, of kunnen deze gronden worden meegenomen in een mogelijke onteigeningsproce-

dure. 

  
Onteigening 
Indien niet met alle grondeigenaren op minnelijke wijze overeenstemming wordt bereikt over de 

verwerving van de gronden voor de primaire waterkering en de tijdelijke ingebruikname, heeft 

het Waterschap de mogelijkheid om de gronden te onteigenen in het belang van de voortgang 

van de dijkverbetering. Het Waterschap Vallei & Eem ontleent deze bevoegdheid aan de ontei-

geningswet. De onteigeningswet kent een tweetal fasen, te weten de administratieve en de ge-

rechtelijke fase. De administratieve fase ziet toe op het aanwijzen van de te onteigenen gron-

den en het belichten van de noodzaak van de onteigening. In de gerechtelijke procedure zal de 

rechtbank de onteigening uitspreken en vervolgens de schadeloosstelling vaststellen.  
 
7.2 Schadeloosstelling 

De uitvoering van een dijkversterking kan schade met zich meebrengen. We onderscheiden 

hierbij uitvoeringsschade, nadeelcompensatie en overige schade. Het gaat hierbij om schade 

die voorzienbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat zich schade openbaart na afloop van de 

werkzaamheden. Deze schade is onvoorzienbaar.  
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a) Voorzienbare schade  

Uitvoeringsschade 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan schade ontstaan, zoals scheurvorming of 

zettingschade en bij boerderijen gewasschade of structuursschade. Om vast te stellen of de 

schade het gevolg is van de uitvoering van de dijkversterking worden er voor de uitvoering van 

het werk door een schadedeskundige bouwkundige vooropnames gemaakt van de betrokken 

panden. Alle panden in de directe nabijheid van de te versterken dijk worden bouwkundig op-

genomen (foto’s en inmeten). De rapportage van de bouwkundige opnames worden ter be-

schikking gesteld aan de betrokkenen. Ook van de wegen voor de transporten worden nul-

metingen opgenomen en de kwaliteit van de weg in overleg met de wegbeheerder vastgesteld. 

 
Zettingsschade  

Met behulp van meetboutjes kan het zettingsverloop nauwkeurig worden gevolgd. Dit is van 

belang omdat bij het uitvoeren van de dijkversterking veel grond ontgraven en aangebracht 

wordt. Ook door het inbrengen van damwanden en door bouwverkeer dicht langs woningen kan 

bij een slappe ondergrond zetting optreden. De gegevens van het zettingsverloop worden op 

verzoek door het waterschap ter beschikking gesteld van de belanghebbenden. Er wordt een 

opname gemaakt van de gehele woning (binnen- en buitenzijde, inclusief kelders en opstallen). 

Ook wordt de woning ingemeten met vaste meetboutjes, zodat gedurende het project eventuele 

zakkingen tijdig worden ontdekt.  

 

Tijdens en na de dijkversterking wordt in alle gevallen een bouwkundige eindopname gedaan 

door het waterschap. Na afronding van de werkzaamheden vindt een eindopname plaats. Door 

de eindopname met de vooropname te vergelijken wordt gekeken welke werkzaamheden en 

materialen er nodig zijn om eventuele schade te herstellen en of het waterschap tot schadever-

goeding moet overgaan. De ervaring leert dat de opnames compleet zijn; alle schade wordt 

ontdekt tijdens een opname. De vooropname en de eindopname worden bij de notaris depo-

neerd.  

 
Bouwkundige opname  

De kosten van bouwkundige opnamen komen voor rekening van het waterschap. Wanneer een 

eigenaar het niet eens is met de beslissing van het waterschap over het al dan niet vergoeden 

van schade, bestaat de mogelijkheid een actie uit onrechtmatige daad te starten tegen het wa-

terschap bij de civiele rechter. Indien een eigenaar geen toestemming geeft voor een bouwkun-

dige opname en het aanbrengen van meetboutjes, dan moet hij zelf aantonen dat het water-

schap aansprakelijk is voor eventuele schade. De kosten voor het verzamelen van bewijs ko-

men in dat geval ook voor zijn rekening.  

 
b) Nadeelcompensatie 

Het waterschap is verplicht onevenredige nadelen die ontstaan door het rechtmatig uitvoeren 

van de dijkversterking te compenseren. Op grond van artikel 3.4, lid 2 van de Algemene wet 

bestuursrecht mogen de nadelige gevolgen van een besluit (of een werk) niet onevenredig zijn 

in verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen. De schade moet veroorzaakt zijn in het 

algemeen belang, de schade moet onevenredig zijn, er moet verband bestaan tussen oorzaak 

en schade en de schade moet niet anderszins zijn verzekerd.  

 

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet het waterschap een schadevergoeding toeken-

nen. Dit wordt nadeelcompensatie genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan waardeverminde-

ring van onroerende zaken, inkomens- of bedrijfsschade, vermogenschade en dergelijke. Alleen 

schade die redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste van belanghebbende behoort te blijven 

en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, komt voor 

vergoeding in aanmerking.  

 
c) Overige schade  

De nutsbedrijven hebben kabels en leidingen in of in de directe nabijheid van de dijk liggen. Het 

waterschap toetst de kabels en leidingen en coördineert de werkzaamheden die leiden tot de 

eventuele verlegging voor de kabels en leidingen die niet aan de eisen voldoen. Voordat het 

waterschap met de dijkversterking kan beginnen, worden de hiervoor in het verleden afgegeven 

vergunningen ingetrokken. Wanneer kabels en leidingen in de dijk liggen, maken zij de dijk bij 
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eventuele herstelwerkzaamheden zwakker. Daarom moeten de kabels en leidingen tijdens de 

dijkversterking uit de dijk worden gehaald.  

 

De nutsbedrijven zullen de kabels en leidingen verwijderen en verplaatsen. Zij moeten vervol-

gens een tracé kiezen buiten de dijk om te blijven voldoen aan hun leveringsplicht aan de be-

woners langs de dijk. De nutsbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen en het 

omleggen van de kabels en leidingen. Indien er schade aan een woning ontstaat door werk-

zaamheden van het nutsbedrijf, dan is het nutsbedrijf verantwoordelijk voor deze schade. Het 

waterschap aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.  

 
d) Onvoorzienbare schade  

De termijn waarbinnen schade optreedt, bepaalt welke partij verantwoordelijk is voor het aan-

dragen van de bewijslast en voor de financiële afrekening. Dit is gebaseerd op de schadever-

goedingsregeling van de Waterwet (artikel 7.14 e.v.).  

 

Het is mogelijk dat na het uitvoeren van de werkzaamheden onvoorzienbare schade optreedt. 

Dit type schade wordt ook geregeld met de wettelijke schadevergoedingsregeling van de Wa-

terwet. De gedupeerde moet hiervoor het initiatief nemen. Eventuele onvoorzienbare schade 

binnen 5 jaar na afronding van het project moet door de gedupeerde worden aangetoond. De 

verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de schadeverzoeken ligt bij het waterschap. Pas 

20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis vervalt de verantwoordelijkheid van het water-

schap voor het optreden van eventuele schade.  

 

De schadevergoedingsregeling van de Waterwet is het vangnet voor individuele gevallen waar-

bij het niet lukt om vooraf een overeenkomst te bereiken. Een gedupeerde moet een verzoek 

indienen bij het waterschap als veroorzaker. Dit verzoek moet een onderbouwing bevatten van 

de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. Deze onvoorzienbare schade dient aange-

toond te worden door de gedupeerde.
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8 Procedure en vergunningen 

8.1 Procedure Waterwet 

De voorbereiding en realisatie van de benodigde verbeteringen aan de dijken van de zuidelijke 

randmeren en de Eem vergt het doorlopen van een aantal procedures. Zo moet het waterschap 

op grond van de Waterwet de dijkverbeteringsprocedure doorlopen, waarin een projectplan voor 

de dijkverbetering wordt opgesteld. Dit projectplan moet vervolgens worden goedgekeurd door 

het bevoegd gezag (besluit ex artikel 5.7 Waterwet). Voor deze dijkverbetering zijn dat: Gede-

puteerde Staten van Utrecht en Gelderland. Gedeputeerde Staten van Utrecht treden daarbij op 

als coördinerend bevoegd gezag.  

 

Ten behoeve van het goedkeuringsbesluit voor de dijkverbetering Veiligheid Zuidelijke randme-

ren en Eem moet bovendien een Besluit-m.e.r.-procedure worden doorlopen (zie paragraaf 1.4 

en 1.5) en is een aantal vergunningen benodigd (zie paragraaf 8.2).  

De provincie Utrecht heeft daarbij op grond van de Waterwet een coördinerende taak. Pas als 

het projectplan en de overige besluiten onherroepelijk zijn, kan met de uitvoering worden ge-

start.  

 

De procedure voor het projectplan is samen met die voor het MER in navolgende figuur weer-

gegeven, inclusief de proceduretijden die gelden. De vergunningaanvragen volgen dezelfde 

procedure. 

 

 
Figuur 8.1 Procedure 

 

Na de ter inzage legging van Ontwerp Projectplan en MER in 2011 wordt de verdere bestuurlij-

ke goedkeuring afgerond en worden de bestekken opgesteld. Uitvoering van de plannen zal 

plaatsvinden na het goedkeuringsbesluit, vermoedelijk na augustus 2012.  

 

9 weken 

10 weken 10 weken 
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De belangrijkste procedurele stappen zijn: 

 

• Opstellen Projectnota/MER en Ontwerp-projectplan dijkverbetering 

De m.e.r.-procedure is van start gegaan met het verschijnen van de startnotitie (2005). Op basis 

daarvan zijn richtlijnen voor het opstellen van het MER fase 1 vastgesteld door het bevoegd 

gezag en zijn na het verschijnen van deze MER en de gekozen voorkeursoplossing (dijkverbe-

tering) de richtlijnen voor het opstellen van het MER fase 2 door het bevoegd gezag opgesteld 

(maart 2008). Vervolgens is in de Projectnota/MER fase 2, op basis van een gemotiveerde keu-

ze uit de onderzochte alternatieven, het voorkeursalternatief van de initiatiefnemer bepaald. 

Hiertoe is onderzoek verricht naar de te verwachten (milieu)effecten van de verschillende alter-

natieven.  

Het voorkeursalternatief uit de Projectnota/MER (fase 2) vormt de basis voor dit (ontwerp-) Pro-

jectplan voor de verbetering van de waterkering. In dit Projectplan is het dijkontwerp van het 

voorkeursalternatief verder uitgewerkt en gedetailleerd. Ook zijn, aan de hand van het project-

plan, de benodigde vergunningaanvragen opgesteld en de procedures door het waterschap in 

gang gezet. 

 

• Aanvaardbaarheid, coördinatie, inspraak en advies 

De definitieve Projectnota/MER en het ontwerp-projectplan dijkverbetering worden voorgelegd 

aan het bestuur van het waterschap. Na vaststelling van de ontwerpen stuurt het waterschap de 

Projectnota/MER, het ontwerp-projectplan voor de dijkverbetering en afschriften van de aan-

vraag planfasevergunningen aan Gedeputeerde Staten van Utrecht als coördinerend bevoegd 

gezag. Gedeputeerde Staten van de twee betrokken provincies beoordelen de Projectnota/MER 
op aanvaardbaarheid

7
. Dit betekent dat wordt bekeken of de Projectnota/MER voldoet aan de 

wettelijke eisen, tegemoet komt aan de gestelde richtlijnen en geen onjuistheden bevat. 

 

De betrokken bevoegde gezagen bij de vergunningaanvragen, nemen - in afwijking van regulie-

re besluitvormingsprocedures - ontwerpbesluiten, binnen een door het (coördinerend) bevoegd 

gezag bepaalde termijn en dienen deze ontwerpbesluiten in bij Gedeputeerde Staten van 

Utrecht. Na publicatie liggen de Projectnota/MER, het ontwerp-projectplan, de aanvraag voor de 

planfasevergunningen en de ontwerpbesluiten, gedurende 10 weken ter inzage. Tegelijkertijd 

wordt advies gevraagd aan de Commissie-m.e.r. en de wettelijke adviseurs. In die periode wor-

den de Projectnota/MER en het ontwerp-projectplan op een informatiebijeenkomst toegelicht. 

 

• Goedkeuring Projectplan dijkverbetering door GS 

Na verwerking van de inspraakreacties en rekening houdend met het toetsingsadvies van de 

Commissie-m.e.r., stelt het Algemeen Bestuur van het waterschap Vallei en Eem het definitieve 

Projectplan voor de Veiligheid Zuidelijke randmeren en Eem vast en nemen de bij het plan be-

trokken bevoegde gezagen besluiten over de betreffende vergunningaanvragen. Het vastge-

stelde Projectplan en de definitieve vergunningbesluiten worden gezonden aan Gedeputeerde 

Staten van de twee betrokken provincies. Gedeputeerde Staten nemen een goedkeuringsbe-

sluit over het dijkverbeteringsplan en de provincie Utrecht maakt besluit bekend, gelijktijdig met 

de definitieve vergunningbesluiten en legt alle documenten gelijktijdig voor beroep ter inzage. 

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen het goedkeuringsbesluit 

en alle overige besluiten die gecoördineerd zijn behandeld door Gedeputeerde Staten van 

Utrecht, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen. 

 
8.2 Vergunningen en ontheffingen 

Voor de verbetering van de dijken langs de zuidelijke randmeren en de Eem is een aantal ver-

gunningen en ontheffingen nodig, waarover gelijktijdig met de besluitvorming over het Ontwerp-

projectplan dijkverbetering een besluit moet worden genomen. Verder moeten een aantal pro-

cedures doorlopen worden. 

 

In artikel 5.8. van de Waterwet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten een gecoördineerde 

voorbereiding van besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan dijkverbetering be-

vorderen. Gedeputeerde Staten kunnen van andere betrokken bestuursorganen de medewer-

                                                                 
7
 De nieuwe m.e.r.-regelgeving, die per 1 juli 2010 van kracht wordt, is niet op deze m.e.r.-procedure van toepassing, 

omdat de Richtlijnen voor deze Projectnota/MER voor deze datum zijn vastgesteld. 
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king 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 inhoude-

lijke samenhang tussen de aanvragen en de beschikkingen daarop, als de procedurele aspec-

ten: ter inzage legging, inspraak, bekendmaking.  

 

Door het coördineren van besluiten en procedures via de coördinatieregeling in de Waterwet 

vindt afstemming en versnelling binnen het project plaats. De coördinatieregeling maakt het 

mogelijk de aanvragen, kennisgevingen en andere elementen die nodig zijn voor een gestroom-

lijnde besluitvorming, in één procedure samen te voegen. Beroep van de verschillende beslui-

ten vindt plaats in één instantie, namelijk direct bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State.  

 

De gecoördineerde regeling is alleen van toepassing op de zogenaamde ‘kaderstellende’/ ‘plan-

fase’/‘dijkverbetering vergunningen’ (hierna voor het gemak ‘planfasevergunningen’ genoemd), 

niet voor de vergunningen die pas (vlak) voor de realisatiefase nodig zijn en zogenaamde ‘mel-

dingen’ (korte proceduretijd). De benodigde vergunningen voor de daadwerkelijke uitvoering 

kunnen nog niet worden aangevraagd, omdat hiervoor de benodigde informatie ontbreekt in de 

planvormingsfase. Dit geldt bijvoorbeeld voor een ‘APV-vergunning voor de aanleg van een 

bouwweg’. Deze vergunningen worden vóór aanvang van de uitvoering aangevraagd (besteks-

fase). 

 
Benodigde planfasevergunningen 

In onderstaande tabel is aangegeven welke vergunningen, ontheffingen en te doorlopen proce-

dures voor de aanpassing van de waterkering nodig zijn en volgens de gecoördineerde regeling 

worden ingediend. De vergunningaanvragen en ontwerpbesluiten worden gelijktijdig met het 

ontwerp-projectplan dijkverbetering ter inzage gelegd. 
 

Tabel 8.1 Benodigde planfasevergunningen 

Vergunning/ ontheffing Bevoegd gezag Aanleiding 

Natuurbeschermingswetvergunning ELI/DLG*  Werken in Natura 2000 gebied 

Flora- en faunawetontheffing ELI/DLG* Vorkomen beschermde planten en dieren 

Omgevingsvergunning, onderdeel kap 

(WABO) 

Gemeenten Amersfoort, 

Baarn en Bunschoten 

Te vellen bomen op en langs de dijk 

Omgevingsvergunning, onderdeel mo-

numenten (WABO) 

Gemeente Amersfoort In ere herstellen/ aanpassing Grebbelinie-

dijk 

Omgevingsvergunning, onderdeel 

bouw (WABO) 

Gemeenten Amersfoort, 

Baarn en Bunschoten 

Aanbrengen kunstwerken zoals damwan-

den en keermuren 

Monumentenvergunning RCE* Werken bij archeologisch monument kas-

teel Ter Eem 

Vergunning bouwwerk vaarweg  Provincie Utrecht Voor werken in/langs vaarweg Eem 

Ontgrondingenvergunning Provincie Utrecht Ontgrondingen in uiterwaarden (natuur-

compensatie in plusplan) 

Te doorlopen procedure   

EHS-toets (Nota Ruimte) Provincie Utrecht Werken binnen ecologische hoofdstruc-

tuur (EHS) 

• ELI = Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

• DLG = Dienst Landelijk Gebied 

• RCE = Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

 

In onderstaande tekst is een nadere uitleg gegeven op bovenstaande tabel. Tevens is toege-

licht waarom bepaalde vergunningen zijn aangevraagd of niet nodig zijn. 
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Natuurbeschermingswetvergunning 

Langs de randmeerdijken komen een drietal Natura2000 gebieden voor. Omdat gewerkt wordt 

in of nabij deze Natura2000 gebieden, is hiervoor een vergunning nodig. Ten behoeve van deze 

vergunning is een zogenaamde Passende Beoordeling [35] opgesteld, waarin alle effecten van 

de dijkverbetering op de Natura2000 gebieden zijn beschreven. Tevens staan hierin alle mitige-

rende maatregelen, die worden getroffen om de negatieve effecten tegen te gaan. 

 
Flora- en Faunawetontheffing 

Op en langs de dijk komt waardevolle en beschermde flora en fauna voor. Deze mag niet aan-

getast worden. Om negatieve effecten tegen te gaan, worden mitigerende maatregelen getrof-

fen. Deze zijn beschreven in het zogenaamde activiteitenprotocol [36]. Het activiteitenplan is 

meegestuurd met de ontheffingsaanvraag.  
 

Omgevingsvergunningen 

Voor de vergunningen geldt sinds 1 oktober 2010 de Wet Algemene Bepalingen Omgevings-

recht (WABO) waarbij alle omgevingsvergunningen zijn samengevoegd in één omgevingsver-

gunning.  

 

• Onderdeel aanlegactiviteit 

Uit de Waterwet, artikel 5.10, volgt dat een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit 

(voorheen aanlegvergunning genoemd) niet nodig is voor gebieden die behoren bij een vastge-

steld projectplan. Een dijkverbeteringsplan is een projectplan en valt hieronder. 

 

Wel zijn omgevingsvergunningen nodig voor de activiteiten bouwen, kappen en monumenten 

(zie tabel hierboven).  

 

• Onderdeel Bouwen 

Ter plaatse van bepaalde dijktrajecten worden kunstwerken zoals damwanden en keermuren 

aangebracht. Hiervoor worden omgevingsvergunningen aangevraagd bij de betreffende ge-

meenten. Het betreft de gemeenten Amersfoort, Baarn en Bunschoten. 

 

• Onderdeel monumenten 

Binnen de gemeente Amersfoort wordt het ter plaatse van de Grebbeliniedijk (tot en met 

Krachtwijk) het zogenaamde voormalige Grebbelinieprofiel in hoofdlijnen aangebracht. Aange-

zien de Grebbelinie als rijksmonument is aangewezen is, is hiervoor een omgevingsvergunning 

nodig.  

 

• Onderdeel kap 

Ten behoeve van de dijkverbetering, toekomstige veiligheid en beheerbaarheid van de dijk, 

worden in principe alle bomen op en direct langs de dijk verwijderd. Voor het kappen van de 

bomen worden omgevingsvergunningen, onderdeel kap, aangevraagd bij de verschillende ge-

meenten. 

Om te bepalen voor welke bomen een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden, heeft 

Waterschap Vallei en Eem een bomeninventarisatie laten uitvoeren, waarbij alle bomen op en 

nabij de dijk zijn geïnventariseerd ([41] Bomeninventarisatie dijkverbetering waterkering Eem en 

zuidelijke randmeren, Cobra Boomadviseurs bv, maart 2011). Vervolgens is bekeken welke 

bomen onder de APV van de verschillende gemeentes vallen en welke onder de Boswet. Voor 

de APV-plichtige bomen is een omgevingsvergunning aangevraagd. Omgevingsvergunningen 

zijn alleen nodig bij de gemeente Amersfoort (traject is opgedeeld in 4 delen) en Baarn. De ge-

meente Bunschoten kent geen APV, maar heeft een lijst met waardevolle bomen. Om ervoor te 

zorgen dat de gemeente een check kan uitvoeren op de te kappen bomen, is toch via de officië-

le weg een omgevingsvergunning aangevraagd. 

 

• Boswetmelding 

Een boswetmelding valt buiten de scope van de gecoördineerde regeling, omdat het een mel-

ding betreft. Wel worden ten behoeve van de dijkverbetering, bomen gekapt, die onder de Bos-

wet vallen. Dit gebeurt ter plaatse van de Grebbeliniedijk. Hiervoor wordt een melding verricht 

(bij ministerie van ELI). Tegelijkertijd met de melding moet de compensatieopgave in beeld ge-

bracht zijn. Hierbij moeten bekend zijn waar gecompenseerd wordt, hoeveel en wat.  

Zie voor een nadere beschrijving paragraaf 5.1.4 in dit projectplan. 
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Monumentenvergunning 

Ter plaatse van dp 214 bevindt zich in de ondergrond het voormalige kasteel ter Eem. Dit be-

treft een archeologisch zeer waardevol monument. Aangezien hier een ingreep plaatsvindt (mi-

nimale ingreep) dient hiervoor een monumentenvergunning te worden aangevraagd bij de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). 

 
Ontgrondingenvergunning 

Op en langs de dijk wordt grond afgegraven, worden watergangen gegraven, aanbermingen 

aangebracht, sloten gedempt, et cetera. Hiervoor is een ontgrondingenvergunning nodig.  

 
Vergunning Bouwwerk vaarweg 

Ter plaatse van de Eem zijn lokaal aanbermingen tot in de Eem gepland. Om dit te kunnen rea-

liseren, wordt een vergunning Bouwwerk vaarweg aangevraagd.  
 

Toetsing aan bestemmingsplannen 

De verbetering van de dijken langs Zuidelijke Randmeren en de Eem moet planologisch worden 

ingepast. Bestaande bestemmingsplannen moeten mogelijk worden gewijzigd als gronden een 

andere (waterstaatkundige) bestemming krijgen (de waterkering past anders niet meer in de 

huidige begrenzing van de bestemming). De wijziging van bestemmingsplannen is volgend op 

het projectplan voor de waterkering.  

 

Na een inventarisatieronde (uitgevoerd door Witteveen en Bos, juni 2010) van de vigerende 

bestemmingsplannen, die mogelijk door het geprojecteerde VKA een aanpassing behoeven, 

zijn de gemeenten door het waterschap bezocht. Uit de visitatieronde bij alle gemeenten op en 

langs het te verbeteren dijktraject, is gebleken dat alleen in Amersfoort bestemmingsplanwijzi-

gingen nodig zijn voor het gebied Maatweg en voor het gebied Buitengebied West (hieronder 

vallen Grebbeliniedijk en Slaagse Dijk). 

  
EHS-toets 

Op basis van de bestemmingsplaninventarisatie en de gespreksronde bij de gemeenten is een 

EHS-toets uitgevoerd [34]. De EHS-toets is alleen nodig voor die gebieden waar de EHS-

waarden worden aangetast en waar geen geldend/vigerend bestemmingsplan voor handen is. 

Dat betekent dus feitelijk dat alleen voor Grebbeliniedijk en Slaagse Dijk een EHS-toets nodig 

is. Het waterschap is echter van mening dat alle aangetaste natuurwaarden in ere hersteld 

moeten worden en niet alleen op die plekken waar geen geldend bestemmingsplan aanwezig 

is. Daarom is de EHS toets uitgevoerd voor het gehele dijktraject binnen de provincie Utrecht. 

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de EHS-toets paragraaf 6.1.5. 

 
Wet beheer Rijkswaterstaatswegen (Wbr)(Rijkswaterstaat) 

In de randmeren worden aanbermingen aangebracht, waardoor een watervergunning, onder-

deel Wbr nodig is. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat in dit geval een watervergunning niet 

nodig is. In artikel 6.12, lid 2, sub c van het Waterbesluit staat vermeld dat er geen vergunning 

nodig is voor het wijzigen van een waterstaatswerk door of namens de waterbeheerder.  

 
Vergunning Natuur en Landschap (provincie Utrecht) 

Provincie Utrecht heeft per maart 2011 een nieuwe Landschapsverordening. De provincie 

Utrecht heeft aangegeven dat voor de dijkverbetering langs Eem en zuidelijke randmeren geen 

ontheffing nodig is, omdat het dijkverbeteringsplan onder de vrijstelling van artikel 10, onder a, 

van de Landschapsverordening (Lsv) 2011 valt. 
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In de navolgende opsomming is per dijktraject aangegeven waar de dijk niet aan de eisen vol-

doet en voor welk bezwijkmechanisme dat het geval is.  

 

• Putterzeedijk (km 0 – 4,7) 

Op enkele plaatsen nabij de Nijkerkersluis over totaal 0,9 km lengte onvoldoende stabiliteit bui-

tenwaarts, door een aanwezig steil talud (dp 30-32 en dp 36-44). 

 

• Arkemheense Zeedijk (km 4,7 – 9,9) 

In diverse deeltrajecten zijn er problemen met de stabiliteit buitenwaarts (dp 55-62, dp 76-80, dp 

89-99); 

 

• Oostdijk (9,9,-12,4) 

Langs de Oostdijk is op veel plekken onvoldoende stabiliteit buitenwaarts (dp 99-118) en/of bin-

nenwaarts (dp 102-113) en bestaat pipinggevaar (dp 99-113). 

 

• Spakenburg (11,6-12,8)  

De waakhoogte in Spakenburg kan tot het minimum worden beperkt (= 0,5 meter), omdat hier 

hoger gelegen verhard voorland voor de waterkering ligt, waardoor de golfaanval beperkt is. Het 

verwachte hoogteprobleem over grote delen blijkt dan opgelost te zijn. Slechts plaatselijk rond 

de oude haven is nog enige verhoging nodig (dp 119-121, 122,5-124,5). De coupures in de ka-

de in de oude bebouwde kom van Spakenburg liggen ook zo hoog, dat deze geen waterkeren-

de functie meer vervullen. Om wegen te kruisen zullen plaatselijk wel nieuwe coupures nodig 

zijn. 

 

• Westdijk (km 12,4-14,7) 

De Westdijk heeft naast het stabiliteitsprobleem buitenwaarts (dp 132-147), na nader grondme-

chanisch onderzoek in deze fase 2 (zie separaat Geotechnisch rapport), in delen ook een stabi-

liteitsprobleem binnenwaarts (dp 139-147). Tussen dp 127 en 131 is dijkverbetering na mer fa-

se 1 toegevoegd, omdat de dijk net niet voldoet aan de stabiliteitseisen binnenwaarts, berekend 

met de nieuw bepaalde grondparameters. 

 

• Eemdijk (km 14,7 – 21,3) 

De buitenwaartse stabiliteit over nagenoeg het gehele dijkvak is onvoldoende (alleen tussen dp 

171 en 179 voldoende). De stabiliteit binnenwaarts is plaatselijk hertoetst, omdat de veiligheids-

factor tegen instabiliteit erg weinig reserve meer bezit. In deze fase 2 van de mer is nader 

grondmechanisch onderzoek naar de stabiliteit uitgevoerd en blijken delen van de dijk niet te 

voldoen (dp 147-162). Wat betreft piping zijn langs het dijkvak Eemdijk enkele plekken die niet 

voldoen aan de eisen (dp 193-196 en dp 204-206). De kruinhoogte voldoet op diverse gedeel-

ten niet aan de eisen en moeten gemiddeld enige decimeters worden verhoogd, in Eemdijk zijn 

de verhogingen plaatselijk aanzienlijk groter (dp 147-170). Tussen dp 147 en 151 zijn maatre-

gelen aan het buitentalud nodig voor verbetering van de bekleding i.v.m. de grote golfaanval uit 

het noord-westen. Sommige kunstwerken zijn onvoldoende getoetst, zo voldoen enkele coupu-

res en een duiker niet aan de constructieve eisen. De coupures worden indien enigszins moge-

lijk uit het dijkprofiel verwijderd. 

 

• Eemlandse Dijk (km 21,3 – 24,4) 

De kruinhoogte is onvoldoende hoog op diverse delen en verhogingen tot enkele decimeters 

zijn nodig over bijna het hele deeltraject van dp 213 tot 223, behalve rond dp 222 over circa 150 

m lengte. Doordat de waakhoogte stroomopwaarts van de A1 tot de minimale waarde van 0,5 

meter kan worden beperkt (directe invloed van de maatgevende storm in dit gebied is beperkt), 

zijn de aanwezige kruinhoogten hier over het algemeen voldoende hoog. Op traject dp 224 – 

238 is de stabiliteit buitenwaarts een probleem. De veiligheid tegen piping is onvoldoende van 

dp 227 tot 232. Van de kunstwerken voldoen de duikers niet (problemen met piping en afslui-

ting). 

 

• Slaagse Dijk (km 24,4 – 27,3) 

De stabiliteit binnenwaarts is over het hele dijkvak onvoldoende. Bijna overal langs dit dijkvak 

bestaat onder maatgevende omstandigheden kans op het optreden van piping (alleen voldoen-



Bijlage 2 : Zwakke plekken en toets waterkerende kunstwerken (Vervolg 1) 

99058289, revisie D3

 

de van dp 253-256 en dp 266-268). De kruinhoogte is onvoldoende over grote gedeelten, met 

tekorten tot enkele decimeters (voldoende kruinhoogte alleen van dp 244-247, rond 257 en 

vanaf 268 tot en met Krachtwijk). Van de kunstwerken zijn de duikers onvoldoende getoetst op 

de onderdelen constructie en piping. 

 

• Grebbeliniedijk (km 27,3 – 30,2) 

De stabiliteit buitenwaarts is onvoldoende op enkele deelvakken van beperkte lengte (dp 275-

276, plaatselijk tussen dp 287 en 294). De stabiliteit binnenwaarts voldoet over een groot bene-

denstrooms deel van het dijkvak buiten de stad Amersfoort niet aan de eisen (dp 280-299). Pi-

ping voldoet over grote delen van de dijk tot ongeveer de stad Amersfoort niet aan de eisen (dp 

278-282, dp 289-295). Kruinhoogte tekorten treden op van dp 276 tot 279.  

 

• Amersfoort (dp 30,2-32,9) 

Kruinhoogte tekorten treden op over beperkte deeltrajecten (dp 312-315, bij Ringweg de Koppel 

en dp 319-329). Piping voldoet niet aan de eisen van Dp 302-307 en verder tot dp 311 (na na-

der grondonderzoek). 

Het gemaal de Schans ligt in het tracé achter de jachthaven en van dit kunstwerk is weinig be-

kend, omdat het vroeger buiten het dijktracé lag en wordt onvoldoende getoetst op de meeste 

onderdelen. Hiernaar vindt nader onderzoek plaats. 

  

De aansluiting op de hoge gronden in de stad Amersfoort is onvoldoende en de dijkring is daar 

niet gesloten. Ook het industriegebied De Isselt en enkele woonwijken in de Koppel bij de sa-

menkomst van het Valleikanaal en de Eem kunnen onder maatgevende omstandigheden onder 

water lopen tot enige decimeters waterdiepte. Hierover is gerapporteerd in ‘Hoge Gronden 

Amersfoort’ (rapport 36-03/73, rapport d04, mei 2009) en is overleg met het Rijk geweest over 

extra te beschermen wijken en industriegebieden en hoe om te gaan met wateroverlast en vei-

ligheid in andere bebouwde gebieden binnen Amersfoort. In een KKBA is onderzocht welke de-

len nog aanpassing behoeven. Daarbij is gekozen voor de woonwijken in de Koppel en niet 

voor De Isselt. 

Tussen stuw Balladelaan en de Koppelpoort wordt op een aantal deeltrajecten tussen de stuw 

en de Kwekersweg niet voldaan aan de toetshoogte.  

 

• Waterkerende kunstwerken 

In navolgende tabel is het toetsresultaat van de aanwezige waterkerende kunstwerken weerge-

geven, zoals dat in 2010 bij de derde toetsronde is vastgesteld [28]. In de tabel is ook aangege-

ven wat de aanpassingen van de kunstwerken betreffen. 

In de tabel gelden de volgende betekenissen voor de te toetsen deelsporen: 

° HT:  hoogte van de waterkerende constructie; 

° STCG: stabiliteit van constructie en grondlichaam; 

° STCO: sterkte van (waterkerende) constructieonderdelen; 

° STPH: piping en heave (onderloopsheid, achterloopsheid, optreden van zandmee- 

  voerende wellen) 

° BS: betrouwbaarheid sluiting. 
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Uitgangspunten voor het dijkontwerp 

 
Inleiding 

Voor het ontwerp van de dijken zijn Leidraden en Technische rapporten van het Expertise Net-

werk Waterkeren (vroeger Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen) geïnventari-

seerd. Over de eisen en de verdere uitgangspunten is uitgebreid gerapporteerd in het rapport 

‘Ontwerpuitgangspunten MER VZR fase 2’ (mei 2009). Hierna worden de hydraulische en ande-

re uitgangspunten op hoofdlijnen samengevat. 

 

Conform de Leidraad Rivieren worden de dijken robuust ontworpen, zodat ‘in het ontwerp reke-

ning wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden, waardoor 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 ver-

antwoord is’.  

Voor de planperiode geeft de Leidraad Rivieren aan dat de aanpassing van een groene 

(grond)dijk voor een periode van 50 jaar plaatsvindt en dat voor aanpassingen in stedelijk ge-

bied en van kunstwerken voor een periode van 100 jaar wordt uitgegaan. 

 
Hydraulische randvoorwoorden 

In navolgende figuur (bron Leidraad Rivieren) zijn de diverse waterstanden en toe te passen 

toeslagen en veiligheideisen voor de kruinhoogte nader aangegeven, zoals daarna de aan te 

houden waarden behandeld worden. 

 

 
 

 

• Voor dijkring 45 geldt een normfrequentie van de te keren waterstand van 1/1.250 per jaar. 

Uitgangspunt is een waterstand conform de Hydraulische Randvoorwaarden 2006 (HR 

2006), zoals hierna is samengevat: 
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• De toeslag voor buistoten in de waakhoogte (0,1 m, door eenmalige extra opslingering van 

de waterspiegel door een depressie) is gegeven in de Leidraad zee- en Meerdijken en moet 

daaruit worden overgenomen. Seiches (slingering in afgesloten (haven)bekken) behoeven 

bij de meren niet te worden meegenomen. De toeslag voor buistoten wordt meegenomen in 

de waakhoogte bepaling voor de meerdijken en voor de Eemdijken tot de A1, waar nog di-

recte windinvloed aanwezig is. Stroomopwaarts van de A1 is de directe windinvloed veel 

minder en wordt geen toeslag voor buistoten in rekening gebracht. 

• Voor de bepaling van de ontwerpwaterstanden langs zowel de Randmeerdijken als de Eem 

wordt een robuustheidtoeslag op het toetspeil van 0,2m toegepast volgens het Addendum 

op Leidraad Zee- en Meerdijken (december 2008).  

• Toename van de ontwerpbelasting gedurende de planperiode (conform de Leidraad Rivie-

ren 50 jaar voor gronddijken en 100 jaar voor constructies en waterkerende kunstwerken) 

komt in de eerste plaats door toename van het maatgevende hoogwater (het meerpeil bij 

maatgevende omstandigheden met daaraan toegevoegd de opzet door opwaaiing) als ge-

volg van de zeespiegelstijging en evt. toename van de opwaaiing op het meer. Als gevolg 

van de zeespiegelstijging neemt het meerpeil evenredig toe, tenzij er verandering plaats-

vindt in de spuicapaciteit van het meer op de omgeving. Daarnaast zal indien het meerpeil 

stijgt ook de golfbelasting op de dijk toenemen. In de Leidraad Zee- en Meerdijken wordt niet 

specifiek ingegaan op de mate van zeespiegelrijzing en te hanteren scenario’s (deze kwa-

men pas in 2000 beschikbaar), en de ontwikkelingen in de spuicapaciteit van het spuimiddel 

in de Afsluitdijk. Evenmin wordt iets gezegd over de toename in de opwaaiing en de bodem-

daling.  

In het Addendum op de Leidraad Zee- en Maardijken wordt een en ander afgeleid. Voor de 

meerpeilstijging wordt tot 2050 geen toeslag meegenomen, omdat de spuicapaciteit in de 

Afsluitdijk wordt verdubbeld en daarmee de verhoging op het Markermeer en de Randmeren 

kan worden opgevangen. 

Voor de periode tussen 2050 en 2100 wordt een meerpeilstijging van 0,35 m in het Adden-

dum vermeld (bij verdubbelde spuicapaciteit Afsluitdijk). Voor de periode tot 2060 is dit een 
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stijging van 10/50= 1/5 deel, te weten 0,07 m. Voor het Markermeer, en daarmee voor 

dijkring 45 geldig, bedraagt bij de ontkoppelde variant de stijging van het waterpeil 60 % van 

de stijging op het IJsselmeer en daarmee wordt tot 2060 een meerpeilstijging van 0,04 m 

meegenomen en tot 2110 van 0,21 m. Voor de Eem is de verhoging meegenomen tot de 

A1, waar de invloed vanuit de randmeren het meest bepalend is voor de waterstand. 

Stroomopwaarts van de A1 is de afvoer van de Eem meer bepalend en is de meerpeilstij-

ging niet meegenomen. 

 

De ontwerppeilen die zo kunnen worden berekend zijn hierna samengevat in tabel 2.1 voor en-

kele kenmerkende punten langs de dijk. In deze tabel 2.1 is tevens de kruinhoogte aangegeven 

die aanwezig moet zijn, c.q. moet worden aangebracht, om de optredende maatgevende water-

standen met voldoende veiligheid te kunnen keren. 

 

• Voor de met PC-overslag berekende waakhoogte is in Eemdijk met de vele bebouwing een 

golfoverslagcriterium van 0,1 l/s/m toegepast en elders van 1,0 l/s/m. De waakhoogte blijkt 

dan langs de Randmeren te variëren tussen ruim 2m bij de aansluiting van de Westdijk op 

de Eemdijk, tot 0,5m in Spakenburg. Langs de Eem varieert de waakhoogte van 0,6 tot 

0,5m, nabij de monding van de Eem is de waakhoogte groter. Stroomopwaarts van de A1 is 

overal een minimale waakhoogte van 0,5m toegepast en blijft daarbij de overslag onder 0,1 

l/s/m. Naderhand is door de nodige voorbermen in verband met de stabiliteit nagegaan wat 

de invloed van die bermen op de benodigde kruinhoogte is. Daarbij bleek dat de waakhoog-

te plaatselijk aanzienlijk kon worden verkleind. 

• Tevens is een toeslag voor de golfbelasting met HydraM berekend voor een toekomstige 

grotere windsnelheid en waterdiepte en bedraagt deze tot de A1 maximaal enkele decime-

ters (bij de aansluiting van de Westdijk op de Eemdijk), tot elders veelal 1 decimeter of min-

der. Stroomopwaarts van de A1 is geen golftoeslag toegepast, omdat de windinvloed daar 

minimaal is, mede door de hoger gelegen gebieden bij Baarn en de oriëntatie van de dijk ten 

opzichte van de maatgevende windrichting. 

• In de Bekaaide Maatpolder is rekening gehouden met de golfbrekende werking van de regi-

onale kades om deze buitendijkse polder. Hierdoor wordt de benodigde waakhoogte voor de 

primaire waterkering beperkt, maar is ten opzichte van de nodige waarde elders langs de 

Eem nog aanzienlijk. Dit komt door de oriëntatie van de dijk loodrecht op de maatgevende 

zeer zware storm uit noord-westelijke richting. 
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Tabel Ontwerp waterstanden en ontwerp kruinhoogten 

DP Profiel Locatie Toetspeil 

(m +NAP) 

Meerpeil 

stijging 

(m) 

Robuustheid 

Addendum 

(m) 

Ontwerppeil 

waterstand 

(m +NAP) 

Buistoten 

(m) 

Waakhoogte- 

toeslag incl. 

golfhoogte-

toeslag(m) 

Ontwerp 

kruinhoogte  

(m+NAP) 

0-4,8  Putterzeedijk 0,7 0,04 0,2 0,94 0,1 0,5 1,54 

4,8 55 Nijkerkersluis 1,6 0,04 0,2 1,84 0,1 0,80 2,74 

7,3  Wielse Sluis 1,6 0,04 0,2 1,84 0,1 0,71 2,65 

9,1 100 Nekkeveld 1,5 0,04 0,2 1,74 0,1 1,15 2,99 

10,7 110 Oostdijk 1,5 0,04 0,2 1,74 0,1 0,89 2,73 

11,7  Oostmaat (vert. 

constr.) 

1,5 0,21 0,2 1,91 0,1 0,5 2,51 

12,1  Spakenburg 1,4 0,04 0,2 1,64 0,1 0,5 2,24 

13,2 132 Westdijk 1,4 0,04 0,2 1,64 0,1 0,83 2,57 

15,0 150 Eemmond 1,2 0,04 0,2 1,44 0,1 1,68 3,22 

15,8 155 Raboes 1,2 0,04 0,2 1,44 0,1 1,32 2,86 

16,9 165 Bekaaide maat 1,2 0,04 0,2 1,44 0,1 0,83 2,37 

17,6 174 Eemdijk 1,2 0,04 0,2 1,44 0,1 0,5 2,04 

18,5 183 Gemaal Eemnes 1,0 0,04 0,2 1,24 0,1 0,5 1,84 

19,4 194 Zomerdijk 1,0 0,04 0,2 1,24 0,1 0,5 1,84 

20,6 205 Bruggenmaat 1,0 0,04 0,2 1,24 0,1 0,75 2,09 

21,4 215 Eembrugge 1,1 0,04 0,2 1,34 0,1 0,72 2,16 

22,5 226 Snelweg A1 1,1 0 0,2 1,30 0 0,5 1,80 

23,3 235 Eemdal 1,1 0 0,2 1,30 0 0,5 1,80 

24,4 247 Zeldert 1,1 0 0,2 1,30 0 0,5 1,80 

25,4 256 Grote Melm 1,2 0 0,2 1,40 0 0,5 1,90 

26,0 266 Krachtwijk 1,2 0 0,2 1,40 0 0,5 1,90 

27,4  Kleine Melm 1,3 0 0,2 1,50 0 0,5 2,00 

25,1 280 Malesluis 1,3 0 0,2 1,50 0 0,5 2,00 

29,4 290 Coelhorst 1,4 0 0,2 1,60 0 0,5 2,10 

30,2 301 Bunschoterstraat 1,5 0 0,2 1,70 0 0,5 2,20 

31,5  Industrieweg 1,7 0 0,2 1,90 0 0,5 2,40 

31,8  Stuw Balladelaan  1,75 0 0,2 1,95 0 0,5 2,45 

32,9  Spoorbrug 1,8 0 0,2 2,00 0 0,5 2,50 
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Geotechnisch onderzoek en ontwerp 

Aan de hand van de technische uitgangspunten, de geotechnische berekeningen, de voorge-

stelde aanpassingen en de gewenste ruimtelijke inpassing, is een plan voor de aanpassing van 

de bestaande waterkering langs de randmeren en de Eem uitgewerkt tot een voorkeursalterna-

tief (VKA). In bijlage 1 zijn de te verwachten bezwijkmechanismen en de uitgewerkte oplossin-

gen voor de deeltrajecten samengevat.  

In het rapport Ontwerpuitgangspunten is ook de resulterende informatie van het geotechnisch 

onderzoek opgenomen. De gedetailleerde informatie over de geotechnische gegevens zijn op-

genomen in het Definitief Ontwerp Zuidelijke randmeerdijken [30].  

Hierna worden de technische uitgangspunten die tot het VKA hebben geleid nader uiteengezet. 

 
Algemene uitgangspunten en normen 

• De ontwerpen zijn uitgewerkt met de hydraulische belastingen die in het vorige hoofdstuk 

zijn weergegeven. 

• Ontwerpen in grond en alleen in uitzonderingssituaties een constructieve oplossing toepas-

sen. 

• Ontwerpen voldoen aan de laatste Leidraden en Technische rapporten van TAW / ENW. 

• Voor de Eem is de Leidraad Rivieren toegepast omdat die daar beter past, hoewel daarvoor 

de (verouderde) Leidraad Zee- en Meerdijken formeel van toepassing is. 

• Voor de Randmeren is de Leidraad Zee- en Meerdijken toegepast, inclusief het addendum 

uit eind 2008. Voor de geotechnische berekeningen is wel van de Leidraad Rivieren en van 

het Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies, met het addendum uit juli 2007, 

uitgegaan. 

• Verkeersbelasting onder maatgevende omstandigheden wordt, ook op groene dijken zonder 

wegconstructie en op dijken direct achter tuinen, meegenomen als 13,5 kN/m
2
 over een 

breedte van 2,5 m (Handreiking constructief ontwerpen en Leidraad Rivieren), zodat overal 

met onderhoud- en beheersmaterieel rekening is gehouden. 

• Indien de mogelijkheid aanwezig is, wordt aan de binnendijkse zijde verbeterd om geen wa-

terberging buitendijks aan te tasten. Dit levert vooral bij bebouwing soms grote problemen 

op en dan wordt ook de andere zijde van de dijk als optie voor verbetering gebruikt. 

• In algemene zin is bij de uitwerking van het VKA zoveel mogelijk sober en doelmatig ont-

worpen. Zo zijn ingrijpende maatregelen aan binnendijkse wegen voorkomen door een smal-

le tuimelkade toe te passen, of door een verschuiving van de dijk. In het deel dijk tussen 

gemaal Zeldert en Krachtwijk wordt geen verharding op de kruin aangebracht, maar wordt 

een 4m brede groene kruin voldoende begaanbaar geacht. Regelmatig wordt een steiler ta-

lud toegepast dan de uit beheer en onderhoud gewenste 1:3 taludhelling. 

 
Verloop van waterstanden 

We gaan ervan uit dat de stijgende waterstanden regelmatig in de tijd naar de ontwerpwater-

stand oplopen en dat daarbij van een stationaire toestand sprake is wat betreft grondwater-

spanningen in de ondergrond en de freatische lijn in de dijk. Dit is zowel bij de berekeningen 

van de binnenwaartse stabiliteit als bij de controle op piping-gevaar van toepassing voor de 

Randmeren en de Eem.  

 

Wat betreft de buitenwaartse stabiliteit wordt voor de Randmeren uitgegaan van een snelle val 

van het buitenwater tot de winterwaterstand op het meer (NAP-0,4 m).  

 

Voor de Eem kan de Leidraad Rivieren (uitgaan van een snelle val in de 10 dagen na MHW) 

niet voor het buitentalud worden toegepast, omdat de waterstanden op de Eem als deel van het 

meer-systeem veel sneller reageren. Omdat de afvoergolf van de Eem niet bepaald is, wordt 

hiervoor uitgegaan van een directe val van enkele meters vanaf de ontwerpwaterstand. Gezien 

de hoogte van de ontwerpwaterstand wordt ook daarbij uitgegaan van een val tot NAP-0,4 m. 

Dit is een conservatief, maar voor de dijken veilig uitgangspunt. 

 

In bijlage 3 is weergegeven welk meerpeil onder maatgevende omstandigheden wordt aange-

houden en welke toeslagen daarop worden toegepast om tot een ontwerppeil te komen. Voor 

de normale standen op de randmeren wordt een zomerpeil van NAP -0,2m en een winterpeil 

van NAP -0,4m ook naar de toekomst toe vastgehouden.  
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Voor de aan te houden polderpeilen worden de waarden toegepast die in de toetsingrapporten 

van 2003 voor die toetsronde zijn samengevat en die op basis van metingen en peilbesluiten 

van het waterschap voor de diverse deelvakken zijn afgeleid. Deze zijn in navolgende tabel sa-

mengevat. 

 

Dijkvak km Gehanteerd polderpeil (m- N.A.P) 

0,000 – 0,500 -0,25 

0,500 – 0,550 -0,25 

0,550 – 1,300 -0,70 

1,300 – 3,100 -0,40 

3,100 – 5,300 -0,70 

5,400 – 6,050 -0,65 

6,050 – 9,900 -0,55 

9,920 – 11,200 -1,40 

11,200 – 12,800 -1,40¹ 

12,800 – 21,380 -1,35 

21,380 – 24,450 -1,40 

24,450 – 25,100 -1,25 

25,100 – 26,750 -0,70 

26,750 – 27,250 -0,90 

27,250 – 27,900 -0,60 

27,900 – 32,900 -0,65² 

 

¹ Ter plaatse van Spakenburg en Eemdijk zijn geen peilbuizen beschikbaar. De grondwaterstand is deze gemeente 

zijn afgeleid uit omliggende polderpeilen. 

²  Voor de bebouwde gebieden in Amersfoort zijn de grondwaterstanden (gemiddeld laagste grondwaterstand) afge-

leid aan de hand van peilbuizen van NITG-TNO. 

 
Geotechniek 

Voor fase 2 van de MER is een uitgebreid grond- en laboratoriumonderzoek uitgevoerd op die 

delen van de dijk die onvoldoende scoren bij de toetsing, specifiek gericht op het bezwijkme-

chanisme dat niet aan de eisen voldoet. De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn sta-

tistisch bewerkt om te komen tot gemiddelde waarden van de diverse sterkte- en zettingspara-

meters. Daarna is een karakteristieke waarde bepaald met een 95 % boven- resp. ondergrens-

waarde. Vooral in het gebied tussen de Laak, oostelijk van Bunschoten, via de Oost- en de 

Westdijk tot in het dorp Eemdijk, is de grondslag slecht en zijn lage sterkteparameters bepaald. 

 

Van enkele deellagen die zeer sporadisch voorkomen zijn onvoldoende waarden bekend om 

statistisch te bewerken. Voor die deellagen is een schatting volgens normhandleiding NEN 

6740 (Geotechniek) gemaakt voor de sterkteparameters. Daarvoor is een lage waarde uit tabel 

1 in NEN 6740 gebruikt, dit geeft een conservatieve maar veilige uitkomst van de ontwerpbere-

keningen. De waarden van de sterkte- en zettingparameters zijn samengevat in het geotech-

nisch rapport [30]. 

 

Bij de uitgevoerde uitgebreide grondonderzoeken op de deeltrajecten die niet aan de eisen vol-

doen en de laboratoriumonderzoeken specifiek gericht op het bezwijkmechanisme dat niet aan 

de eisen voldoet, is de schematiseringsfactor (Leidraad Rivieren) nader gereduceerd tot waar-

den tussen 1,3 tot 1,1. Motivering hiervan is in het geotechnisch rapport opgenomen en geba-

seerd op het recent verschenen rapport ‘Stappenplan Schematiseringsfactor’ (Rijkswaterstaat- 

Waterdienst, maart 2010). 

 

De berekeningsresultaten voor de stabiliteit zijn in het geotechnisch rapport samengevat, voor 

de resulterende bermen zijn daarin in hoogte en afmetingen aangegeven.  
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De te verwachten zettingen zijn alleen voor het voorkeursalternatief berekend en de daarbij 

aangehouden zettingsparameters zijn ook weergegeven in het geotechnisch rapport. De resul-

terende berekende zetting zijn in het geoetchnisch rapport samengevat. 

Vooral in sloten waar nog klei en veen onder de bodem aanwezig is en de aanvulling het 

grootst is, worden aanzienlijke zettingen berekend. Na dp 270 is de opbouw van de ondergrond 

zo zandig dat geen zettingen meer zijn berekend, omdat die zeer beperkt zullen zijn. 

 
Geohydrologie 

Niet overal zijn voldoende gegevens bekend over de deklagen in voor- en achterland (weer-

standen c-waarden), verspreiding laag, dikten over grotere oppervlaktes, aanwezige onderbre-

kende sloten), om gedetailleerde berekeningen te maken voor de optredende stijghoogten on-

der maatgevende omstandigheden aan de binnenteen. De hiervoor genoemde polderpeilen 

treden op onder normale omstandigheden. Onder maatgevende omstandigheden op de Rand-

meren worden de stijghoogten in de zandondergrond ook hoger. 

Voor enkele veel voorkomende geometrie- en opbouwgegevens van dijk en omgeving langs de 

Randmeren en langs de Eem, is aan de binnenteen berekend dat onder maatgevende omstan-

digheden circa 80 % van de verhoogde Randmeerstand inclusief toeslagen ten opzichte van de 

gemiddelde winterstand (periode met meeste kans van optreden van maatgevende omstandig-

heden) als verhoogde stijghoogte ten opzichte van de polderpeilen op zal treden. De bereke-

ningen staan weergegeven in het geotechnisch rapport. Het genoemde percentage is een veili-

ge aanname bij de hier aanwezige geometrie van dijk en aanliggende gronden, omdat deze 

verhoging een verkleining van de korrelspanningen achter de dijk betekent. De berekende vei-

ligheid voor de stabiliteit wordt zo kleiner en dus veilig berekend, c.q. niet overschat. Genoemd 

percentage is langs de hele dijk aangehouden. 

 
Geometrie van de dijk 

Voor de geometrie van de verbeterde dijk worden binnen- en buitendijks taludhellingen van 1:3 

aangehouden. Dit is een zeer veel toegepaste waarde volgens de Leidraden en technische 

rapporten TAW en ENW, die meestal een stabiele situatie geeft en goed te onderhouden en 

beheren is. Alleen als dit grote ingrepen zou betekenen in bebouwing of andere waarden, wordt 

een steiler talud aangehouden. Dit talud moet wel een stabiele en te onderhouden helling zijn. 

In Eemdijk is bijvoorbeeld een binnentalud onder 1:2,5 aangehouden bij de bebouwing. 

 

Voor de kruinbreedte wordt bij een groene dijk een minimale breedte van 4m aangehouden, 

zodat de kruin voor onderhoud en inspectie begaanbaar is met licht materieel. Op deze wijze 

kan worden voldaan aan de beheer- en onderhoudseisen van het waterschap wat betreft toe-

gankelijkheid van de waterkering en toe te passen dijktaluds. 

 

Alleen als dit grote gevolgen heeft in de omgeving, bijvoorbeeld binnendijkse wegen moeten 

ingrijpend worden aangepast, wordt een minimale kruinbreedte van 2 m toegepast (minimale 

waarde conform de Leidraad [lit. 3.]). De dijk moet dan vanuit het achterland goed bereikbaar 

zijn.  

 

Indien een bestaande weg gehandhaafd moet blijven in verband met de ontsluiting van bebou-

wing, dan kan een tuimelkade buitendijks naast de weg worden toegepast met minimaal 2m 

kruinbreedte (binnendijkse weg is te gebruiken voor onderhoud en inspectie). Indien de afstand 

tot het te onderhouden buitentalud te groot is, of de hoogte van de weg ten opzichte van de 

kruin te laag ligt om het buitentalud goed te kunnen maaien en een onderhoudsstrook buiten-

dijks onmogelijk is (bijvoorbeeld bij een schaardijk), moet de kruinbreedte worden vergroot tot 

minimaal 3m. Dan kan over de kruin worden gereden bij het maaien. 

Ligt op de huidige kruin een weg of pad, dan wordt voor een verbeterde dijk weer eenzelfde 

weg- of padbreedte toegepast, waarbij aan weerszijden 1m berm wordt gelegd en zo de kruin-

breedte wordt bepaald.  

 

Indien een binnendijkse aanberming nodig is voor de stabiliteit wordt een bermhelling van 1:20 

toegepast voor de ontwatering en het einde van de berm onder minimaal 1:3 afgewerkt, of wor-

den de wensen van aanliggende grondeigenaars gevolgd in verband met het gebruik van de 

berm. Dit zijn bij dijkverbetering zeer gebruikelijke waarden voor de geometrie.
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Uitvoering, rijroutes en aanlandingen 
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Ecologische veldinventarisaties en uitvoeringsperio-

den 
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Locaties in buitendijkse gebieden Eem die optie voor 

depot en kleiwinning zijn 


