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1. Gebiedsontwikkeling Grebbedijk
1.1

Inleiding

Dit document is de Nota voorkeursalternatief voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk, vanaf nu kortweg
Nota VKA genoemd. De gebiedsontwikkeling Grebbedijk gaat over de versterking van de Grebbedijk
en maatregelen op gebied van natuurontwikkeling, recreatie, ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en
duurzaamheid. In dit document wordt het voorkeursalternatief voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk
beschreven inclusief de wijze waarop het tot stand is gekomen. Het voorkeursalternatief is het resultaat van
de verkenningsfase en is vastgesteld door de provincies Gelderland en Utrecht, gemeente Wageningen,
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe.

1.2 Gebiedsproces
De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt de Gelderse Vallei tegen hoge waterstanden
in de Nederrijn en loopt van de hoge gronden bij Wageningen (Veluwe) naar de hoge gronden bij Rhenen
(Utrechtse Heuvelrug). De dijk is 5,5 kilometer lang en vormt in zijn geheel het normtraject 45‑1. De aan de
Grebbedijk grenzende uiterwaarden liggen in het Natura 2000-gebied Rijntakken, deelgebied Nederrijn.
De dijk is door Waterschap Vallei en Veluwe in de Eerste Veiligheidsbeoordeling als onvoldoende
beoordeeld. Uit de nadere veiligheidsanalyse blijkt dat 4,5 km van het traject niet voldoet aan de eisen voor
waterveiligheid. Alleen het traject bij de Rijnhaven is niet afgekeurd. In paragraaf 2.1 wordt verder ingegaan
op de veiligheidsopgave voor de Grebbedijk. De Grebbedijk staat dan ook met hoge prioriteit op het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), zodat maatregelen kunnen worden uitgevoerd om de dijk te
laten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Figuur 1.1 Regionale ligging Grebbedijk
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In 2014 en 2015 hebben Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Wageningen en de provincies Utrecht
en Gelderland onderzocht of de verbetering van de Grebbedijk, naast het waarborgen van de veiligheid van
het achterland, kansen biedt voor andere ruimtelijke opgaven en ambities. In 2016 hebben Rijkswaterstaat
en Staatsbosbeheer zich aangesloten bij deze aanpak. Dat heeft er toe geleid dat de betrokken partijen
(de procespartners) in 2017 een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Hierin is afgesproken dat
voor de verkenningsfase in een gezamenlijk gebiedsproces wordt gezocht naar de mogelijke en gewenste
ontwikkeling in het gebied rondom de Grebbedijk. Omdat naast de waterveiligheidsopgave ook gezocht
wordt naar kansen om maatschappelijke meerwaarde te creëren in de omgeving, is het projectgebied voor
de gebiedsontwikkeling Grebbedijk dus breder dan de dijk. In onderstaande figuur is het projectgebied
weergegeven, in bijlage 1 is een grotere overzichtskaart opgenomen. De planning voor de dijkversterking is
leidend in dit gebiedsproces.
Het project werkt vanaf de start van de verkenningsfase zoveel mogelijk in de geest van de Omgevingswet.
Naar verwachting treed de Omgevingswet, ondanks een recentelijk aangekondigd uitstel, binnen aanzienlijke
tijd in werking. Maatschappelijke participatie heeft plaats gevonden vanaf de start en de omgeving is nauw
betrokken bij het trechteringsproces richting het VKA; meer over de wijze waarop omgegaan is met de
omgeving is te lezen in hoofdstuk 4.

Figuur 1.2 Overzicht projectgebied ‘gebiedsontwikkeling Grebbedijk’ (Bron: Flux)
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1.3 Projectdoelstelling en ambities
Bij de start van de verkenning is onderscheid gemaakt tussen doelen en ambities voor het project. De
doelstelling van het project is het realiseren van een veilige en beleefbare Grebbedijk die uiterlijk eind 2024
voldoet aan de wettelijke hoogwaterveiligheidsnorm én het realiseren van natuur voortkomend uit N2000- en
NURG opgaven. Deze doelen worden binnen het project in ieder geval gerealiseerd.
Daarnaast hebben de procespartners zich tot doel gesteld om een gebiedsproces te doorlopen. Dit proces
is doorlopen om samen met bewoners, gebruikers en procespartners te verkennen of de doelstellingen
gecombineerd kunnen worden met maatschappelijke ambities en opgaven op gebied van natuur, recreatie,
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de manier waarop is omgegaan met de projectdoelstellingen en
ambities gedurende de verkenningsfase.
Een aanvullende ambitie vanuit het waterschap is om gedurende de verkenning het
waterveiligheidsbewustzijn in de Gelderse Vallei te vergroten. In hoofdstuk 4 is beschreven welke activiteiten
in dat kader opgepakt zijn.

1.4 De afweging naar een voorkeursalternatief
Voor projecten binnen het HWBP wordt een projectfasering met vier fasen gehanteerd: de Initiatie, de
Verkenning, de Planuitwerking en de Realisatie (zie figuur 1-3). Voor de Grebbedijk zijn de initiatiefase
en verkenningsfase samengevoegd en als één fase doorlopen. Deze nota vormt de afronding van de
verkenningsfase. Het resultaat van de verkenningsfase is een maatschappelijk en bestuurlijk gedragen
voorkeursalternatief dat voldoet aan de veiligheidsopgave en waarin rekening is gehouden met
maatschappelijke belangen en randvoorwaarden.

Figuur 1.3 Stappen in een project en specifiek in de verkenningsfase (Bron: HWBP Handreiking v2-oktober 2017)

Bij de start van de verkenningsfase zijn de kansen binnen de thema’s ‘Waterveiligheid’, ‘Natuur’,
‘Infrastructuur en economie’, ‘Recreatie en landschap’ en ‘Duurzaamheid’ geïnventariseerd. Dit is samen
met de procespartners en dijkdenkers opgepakt. De opbrengst uit deze inventarisatie is vastgelegd in vijf
gelijknamige bouwstenen die zijn gebruikt als startpunt van het integrale ontwerpproces. In samenwerking
met de procespartners en de dijkdenkers zijn zes ruimtelijk samenhangende combinaties gemaakt van
de mogelijke bouwstenen voor waterveiligheid en de gebiedsambities. Dit zeefproces heeft geleid tot zes
mogelijke oplossingsrichtingen.
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In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) zijn deze zes mogelijke oplossingsrichtingen voor de
dijkversterking en de maatschappelijke opgaven en ambities in beeld gebracht. Met de ter inzage legging
van de NRD (kenmerk 17M3041-R-007-V5, 19 december 2018) is er getracht om bewoners en bedrijven uit de
gehele Gelderse Vallei te bereiken.
Om van mogelijke oplossingsrichtingen te komen tot de kansrijke alternatieven heeft er een verdiepingsslag
plaats gevonden. Daarvoor zijn technische en ruimtelijke aspecten uitgewerkt en is een gebiedsproces
doorlopen. In deze fase zijn er weinig gebiedsambities afgevallen, ze hebben een plek gekregen in
een van de kansrijke alternatieven. De milieueffecten zijn onderzocht voor deze drie alternatieven in
milieueffectrapport (MER) fase 1.
Op basis van de MER-effectbeoordeling, aangevuld met thema’s als kosten en draagvlak, is een
voorkeursalternatief samengesteld. Na afweging van de milieueffecten, maatschappelijke belangen en de
financiële consequenties hebben de bestuurders van de procespartners op 14 oktober 2019 de concept Nota
VKA vrijgegeven voor inspraak en vaststelling.

1.5 Te nemen stappen in de vaststelling
Als eerste wordt de concept Nota VKA vastgesteld door de besturen van de provincies Gelderland en
Utrecht, gemeente Wageningen en Waterschap Vallei & Veluwe en de directies van Staatsbosbeheer en
Rijkswaterstaat. Deze nota wordt samen met het MER fase 1 ter inzage gelegd. Zienswijzen die worden
ingebracht, worden verwerkt in een reactienota. De Commissie voor de m.e.r. brengt een advies uit over de
Nota VKA en het MER fase 1. Hierbij worden de ingebrachte zienswijzen ook betrokken. De zienswijzen en
het advies van de commissie m.e.r. worden meegenomen naar de planuitwerkingsfase voor het opstellen
van het projectbesluit en MER fase 2 en waar nodig nog gebruikt om de Nota VKA en het MER fase 1 aan te
passen. Vervolgens wordt de Nota VKA door de besturen van de procespartners definitief vastgesteld. Deze
vaststelling markeert het einde van de verkenning en de start van de planuitwerkingsfase. In hoofdstuk 7 is te
lezen hoe de planuitwerkingsfase vorm gaat krijgen.

1.6 Leeswijzer
Deze Nota VKA bestaat uit drie delen. Deel A beschrijft de doelstelling en ambities voor de
gebiedsontwikkeling Grebbedijk (hoofdstuk 2) en het voorkeursalternatief (hoofdstuk 3). In deel B is het
proces toegelicht hoe dit voorkeursalternatief tot stand is gekomen. In hoofdstuk 4 is de samenwerking
met de procespartners, de verschillende omgevingspartijen en bewoners beschreven. Hoofdstuk 5 laat
zien op welke manier de keuze voor een voorkeursalternatief is gemaakt en in hoofdstuk 6 is deze keuze
onderbouwd. In deel C (hoofdstuk 7) wordt vooruit gekeken naar de planuitwerking.
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2. Doelstellingen en gebiedsambities Grebbedijk
2.1 Waterveiligheidsdoelstelling
In de veiligheidsrapportage van de Grebbedijk is op basis van een beoordeling conform het WBI2017
(wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017) geconcludeerd dat het veiligheidsoordeel van de Grebbedijk
(normtraject 45-1) voor de eerste beoordelingsronde ‘categorie D’ is: ‘de overstromingskans van het
normtraject is veel groter dan de signaleringswaarde en de maximaal toelaatbare kans’. Alleen het traject
bij de Rijnhaven (dijkpaal 14 tot en met 22) is niet afgekeurd. De veiligheidsopgave betreft de volgende
faalmechanismen: overloop en overslag, opbarsten en piping, macrostabiliteit binnenwaarts en buitenwaarts
en de bekleding.
De faalmechanismen worden in onderstaande paragrafen verder toegelicht. In onderstaande figuur en tabel is
te zien hoe het traject van de dijkversterking is opgedeeld in de dijkvakken en welke vakken en mechanismen
de veiligheidsopgave bepalen.

Figuur 2.1 Traject van
de dijkversterking
opgedeeld in dijkvakken
en resultaat nadere
veiligheidsanalyse
(Bron: Nadere
Veiligheidsanalyse,
kenmerk
WATBE8333R002F05)
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Overloop en overslag
Ten gevolge van een combinatie van hoge waterstanden en golfaanvallen kan er water over de dijk
slaan, waardoor de dijk kan bezwijken. Dit mechanisme wordt beïnvloed door de buitendijkse waterstand,
golfhoogte en hoogte en vorm van de dijk.

Figuur 2.2 Schematische weergave faalmechanisme overloop/overslag (Bron: Fenomenologische Beschrijving, Deltares, 2016)

Piping en heave
Bij piping stroomt er water via een zandlaag onder de dijk door en komt binnendijks weer omhoog. Er ontstaat
dan een wel. Bij toenemende waterdruk gaat een wel zand meevoeren en kan een pipe, een kanaal, onder
de dijk door ontstaan. Deze pipe groeit vanaf de wel onder de dijk door naar het intredepunt (buitendijks). Een
doorgaande pipe zorgt voor een directe verbinding tussen binnen- en buitendijks gebied. Door toenemende
erosie kan de dijk vervolgens instorten.

Figuur 2.3 Schematische weergave faalmechanisme piping
(Bron: Onderzoeksrapport zand meevoerende wellen, Maart 2012, Rijkswaterstaat)
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Macrostabiliteit binnenwaarts en buitenwaarts
Bij het faalmechanisme macrostabiliteit schuiven grote delen van de waterkering af door een verlies van
evenwicht van de grondmassa (zie onderstaand figuur). Dit evenwichtsverlies kan veroorzaakt worden door
bijv. het toenemen van de waterspanningen bij een verhoogde buitenwaterstand of een verkeersbelasting op
de dijk.

Figuur 2.4 Schematische weergave faalmechanisme macro-instabiliteit (Bron: Fenomenologische Beschrijving, Deltares, 2016)

Bekleding
Door golfaanval of stroming kan erosie van het dijkprofiel optreden. Hierdoor kunnen gaten in de
dijkbekleding ontstaan of kan een deel van de dijkbekleding afglijden waardoor de dijk bezwijkt.

Figuur 2.5 Schematische weergave faalmechanisme bekleding (Bron: Fenomenologische Beschrijving, Deltares, 2016)

2.2 Natuurdoelstellingen
Naast de waterveiligheidsdoelstelling is de tweede doelstelling van het project natuurontwikkeling
voortkomend uit bestaande wet- en regelgeving en beleid in het kader van Natura 2000 en NURG. Meer
concreet komt deze doelstelling neer op:
•

Natura 2000 -beheerplan en Gelders Natuurnetwerk (GNN) opgaven:
•
Uitbreiding en verbetering van het leefgebied van de kamsalamander in de Bovenste Polder;
•
Samenvoegen van verspreid gelegen stukjes zachthoutooibos bos zodat grotere boskernen
ontstaan (‘herverkaveling’) in de Plasserwaard;
•
Herstellen van 5 – 10 ha. overstromingsmoeras en het verbeteren van graslanden als leefgebied
voor soorten zoals de kwartelkoning;
•
Realiseren of voorsorteren op een verbindingszone van de Veluwe naar de Utrechtse Heuvelrug.

•

Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG): Invulling geven aan de 36 ha. NURG opgave binnen het
projectgebied conform vigerend provinciaal natuurbeheerplan Gelderland:
•
Beheertype Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02);
•
Ambitie Nog om te vormen naar Natuur (N00.01) Rivier- en moeraslandschap (N01.03).
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2.3 Gebiedsambities Grebbedijk
Behalve het realiseren van de doelstellingen hebben de procespartners en omgevingspartijen op
verschillende thema’s ambities meegegeven voor het gebied van de Grebbedijk en de uiterwaarden. Deze
ambities zijn bij de start van of gedurende het gebiedsproces aangedragen. Bij het doorlopen van een
gebiedsontwikkeling ter versterking van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het projectgebied is in
ieder geval gekeken naar de haalbaarheid (maakbaar, vergunbaar, financierbaar en (bestuurlijk) draagvlak)
van:
•

Impuls ruimtelijke kwaliteit Grebbedijk inclusief versterken relatie met binnenstad Wageningen en
uiterwaarden:
•
Clustering van watergebonden bedrijven op de noordoever van de haven;
•
Herinrichting van de entree van de Wageningse Uiterwaarden (Pabstendam);
•
Betere bereikbaarheid van dijk en uiterwaarden vanuit de stad.

•

Aanvullend op doelstellingen voor natuur uit paragraaf 2.3 versterken van huidige natuurwaarden:
•
Bereiken overige doelstellingen NNN/GNN;
•
Verbetering van leefgebied voor beschermde soorten (Actieve soortenbescherming);
•
Mogelijkheden voor realisatie van KRW-doelen binnen het projectgebied.

•

Impuls geven aan (veilige) recreatieve mogelijkheden en cultureel erfgoed:
•
Toevoegen van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes;
•
Veilig fietsen, wandelen, roeien en zwemmen door scheiden verkeersstromen op weg en water en
aanleg van een waterplas;
•
Versterken zichtbaarheid van het Hoornwerk.

•

Duurzaamheid door invulling geven aan klimaatdoelstellingen van Parijs door:
•
Winning van energie uit duurzame bronnen;
•
Mogelijkheden voor inzet van gesloten grondbalans;
•
Maatregelen te nemen in het kader van klimaatadaptatie (hittestress).
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3. Voorstel voorkeursalternatief
3.1 Dijk en uiterwaarden, in verbinding en elkaar versterkend
Het voorkeursalternatief voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk draagt bij aan versterking van het
bijzondere rivieren- en uiterwaardenlandschap tussen de Grebbeberg en de Wageningse berg. De
doelstellingen met betrekking tot waterveiligheid en natuurontwikkeling worden behaald en daarnaast
worden meerdere gebiedsambities gerealiseerd. Hiermee worden de dijk en de uiterwaarden nog meer
verbonden en elkaar versterkend dan ze nu al zijn.
De Grebbedijk blijft een relatief compacte dijk die de Gelderse Vallei beschermt tegen overstromingen vanuit
de Nederrijn. Het getrapte dijkprofiel over de gehele lengte geeft de dijk continuïteit en ruimte voor het
versterken van de recreatieve routes. Deze routes vormen een belangrijke verbinding tussen de Veluwe en
de Utrechtse Heuvelrug. Dit zorgt er voor dat de dijk niet alleen veilig, maar ook beleefbaar wordt. Dit sluit
goed aan bij de Blauwe Omgevingsvisie van het waterschap, waarin dijken gezien worden als multifunctionele
dijken en als structuurdrager voor recreatie en biodiversiteit.
De uiterwaarden tussen Rhenen en Wageningen zijn onderdeel van een groter uiterwaarden-landschap met
hoge natuurwaarden. Met het voorkeursalternatief wordt een volgende stap gezet tot het realiseren van
één aaneengesloten natuurgebied, met mogelijkheden voor recreatief medegebruik door onder andere
wandelaars, hardlopers en natuurliefhebbers.

Getrapt dijkprofiel
Met een getrapt dijkprofiel wordt bedoeld dat aan de buitenzijde van de dijk een berm wordt aangebracht, die hoog en smal is.
Daardoor ontstaat naar buiten toe een extra ‘trap’ in het profiel die ongeveer 0,8-1 meter lager is dan de kruin van de dijk. Met
het getrapte profiel is het mogelijk om extra klei aan te brengen om de erosiebestendigheid van de dijk te vergroten en wordt de
hoogteopgave verminderd. In concept ziet dat er ongeveer als volgt uit:
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Een bijzonder element in het voorkeursalternatief is het Hoornwerk, een interessante combinatie van
waterveiligheid en cultuurhistorie. Met een verhoging van het Hoornwerk hoeft de dijk ter plaatse niet te
worden verhoogd en tegelijkertijd krijgt het Hoornwerk zijn vorm uit 1785 terug uit. Het is een unieke kans om
cultuurhistorie beter zichtbaar te maken en te beschouwen als waterveiligheidsoplossing. Daarmee wordt er
een nieuwe tijdlaag voor veiligheid aan het Hoornwerk toegevoegd.
In de Driehoek (westelijk deel van de Bovenste Polder) wordt een waterplas gerealiseerd die mogelijkheden
biedt voor natuurontwikkeling en recreatie. Hiermee wordt voorzien in een grote behoefte aan veilig
zwemwater in Wageningen. Aan de zuidzijde van de plas worden natuurvriendelijke oevers aangelegd.
Uiteraard is het voorkeursalternatief voor de dijk en de uiterwaarden één geheel, maar voor de leesbaarheid
worden ze in de volgende paragrafen afzonderlijk beschreven.

•

N2000: aanleg habitat
Kwartelkoning

•

KRW: ontstening oevers

•

Aanleg kleine ecologische
verbindingszone

•

N2000: ontwikkeling
Ooibos

•

KRW: aanleg geul

•

N2000: aanleg poelen
t.b.v. kamsalamanders

							Figuur 3.1 - voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk
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3.2 Voorkeursalternatief dijk
Het voorkeursalternatief voor de dijk is een combinatie van elementen uit de drie kansrijke alternatieven. In
Figuur 3.2 is weergegeven hoe het voorkeursalternatief voor de dijk is opgebouwd. Zowel aan de buitenzijde
als de binnenzijde van de dijk wordt een onderhoudspad aangelegd, met uitzondering van een aantal
specifieke locaties.
Met het gekozen voorkeursalternatief wordt de combinatie van de vier faalmechanismen (overloop, piping,
stabiliteit en bekleding) opgelost. De manier waarop het totale profiel ontworpen is, draagt in zijn geheel bij
aan het oplossen van de veiligheidsopgave. Wat het ontwerp interessant maakt, is dat bepaalde elementen
elkaar versterken. Zo draagt bijvoorbeeld het getrapte profiel bij aan het verminderen van de hoogteopgave
en biedt het tegelijkertijd een goede mogelijkheid om over de gehele lengte klei aan te brengen om de dijk
erosiebestendig te maken. Door deze wisselwerking zijn de afzonderlijke elementen uit het ontwerp niet aan
een specifieke faalmechanisme toe te kennen.
Er kunnen vier deelgebieden
worden onderscheiden,
Overslagdebiet
namelijk het stedelijk
In de verkenningsfase is veel onderzoek gedaan naar de hoogte van de dijk in
combinatie met het overslagdebiet (de hoeveelheid water die in extreme situaties
gebied, Kop van de Haven/
over de dijk kan slaan). Bij een zeer laag overslagdebiet moet de dijk relatief
Nude, het landelijk gebied
hoog worden, maar hoeven geen eisen gesteld te worden aan het binnentalud.
en het Hoornwerk. Het
Bij een groot overslagdebiet moet het binnentalud versterkt worden. In het
voorkeursalternatief wordt
voorkeursalternatief is voor een middenweg gekozen met een overslagdebiet van 1
per deelgebied toegelicht
l/m/sec, zodat in combinatie met de getrapte
buitenkruin
de hoogteopgave
is
VOORKEURSALTERNATIEF
- LOCATIE
PROFIELEN
ENbeperkt
DEELGEBIEDEN
aan de hand van de vier
(20 à 40 cm).
basisprofielen.

L - Landelijk
S - Stedelijk
HW - Hoornwerk

K#LB#-#

RH - Rijnhaven

B - Basisprofiel

KH - Kop Havenkanaal

M - Maatwerkprofiel

Figuur 3.2 - Voorkeursalternatief
voor de dijk9
Grebbedijk wageningen
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STEDELIJK GEBIED
Belangrijke elementen uit het profiel voor het stedelijk gebied zijn de damwand, het getrapte profiel en de
beperkte ophoging. Vanwege de beperkte hoogteopgave is er voor gekozen dat de kruin van de dijk op
dezelfde plek blijft. Specifiek bij de aansluiting op de Wageningse berg is de hoogteopgave wel iets hoger,
maar door het buitentalud te verflauwen tot 1:6 wordt ook hier de hoogteopgave beperkt tot 20-40 cm.
Op het buitentalud wordt erosiebestendige klei toegepast met een dikte van 1,5 meter. Het binnentalud wordt
verflauwd tot 1: 3 en in het binnentalud wordt een damwand aangelegd voor de stabiliteit, die plaatselijk ook
functioneert als pipingscherm. Bij de Havenstraat en de Veerstraat blijft de binnenteen op dezelfde locatie,
waardoor de kruin enkele meters extra naar buiten schuift. Door het hogere achterland bij Rustenburg en
de Veerstraat is hier geen damwand nodig. Voor de benodigde stabiliteit aan de binnenzijde van de dijk bij
Rustenbrug wordt het talud ter plekke verflauwd naar 1:4.
De impact op de tuinen en woningen die direct achter de dijk liggen, blijft met dit voorkeursalternatief
beperkt. Ook zorgt de beperkte ophoging van de dijk er voor dat de huidige woonkwaliteit (o.a. zicht op de
uiterwaard vanuit de woningen) zo veel mogelijk in tact blijft. De relatief smalle dijk en het getrapte profiel
geven samen een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit. In het stedelijk gebied is de Grebbedijk autovrij en biedt
de getrapte kruin ruimte om wandelaars en fietsers van elkaar te scheiden.
In de afbeeldingen geven de zwarte lijnen de huidige dijk weer en de blauwe lijnen de te realiseren
elementen van het voorkeursalternatief.

DAMWAND

BERM

buitendijks

binnendijks
5m

1.5m erosiebestendige kleibekleding met open zode
3m

ONDERHOUDSPAD

0.2-0.4m

0.8-1m
1:3.5

1:3
Ca. 5m
n.t.b.

5m*

6m*

31.5m*

2m*

*afhankelijk van de benodigde kruinhoogte, taludhellingen, bermlengtes en niveau achterland/voorland, exacte maatvoering wordt per locatie bekeken.

Figuur 3.3 Standaard dwarsprofiel VKA stedelijk gebied
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KOP VAN DE HAVEN/NUDE
Bij de Kop van de Haven is vanwege de beperkte ruimte gekozen voor een kistdam. Door het aanbrengen
van de kistdam en een beperkte ophoging wordt de veiligheidsopgave hier opgelost. Op deze locatie is
veel vrachtverkeer, onder andere afkomstig van de betoncentrale Bruil. Het getrapte profiel op deze locatie
wordt benut om verkeersstromen te scheiden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit laatste geldt ook
voor de Nude, maar daar is het aanbrengen van het getrapte profiel de enige maatregel aangezien hier geen
veiligheidsopgave is.

KISTDAM

L-MUUR

4.5m
0.3m
1:3
6m

1:3

n.t.b.

4.5m

25m*

*afhankelijk van de benodigde kruinhoogte, taludhellingen, bermlengtes en niveau achterland/voorland, exacte maatvoering wordt per locatie bekeken.

Figuur 3.4 Dwarsprofiel VKA Kop van de Haven

buitendijks

binnendijks

0.5m
2.1m

3.9m
6.0m*

1.5m*

4.5m*

*afhankelijk van de benodigde kruinhoogte, taludhellingen, bermlengtes en niveau achterland/voorland, exacte maatvoering wordt per locatie bekeken.

Figuur 3.5 Dwarsprofiel VKA Nude
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LANDELIJK GEBIED
Zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van het profiel in het landelijk gebied wordt grond
aangebracht. In de binnendijkse steunberm komt een verticale pipingoplossing. Deze verticale oplossing kan
een innovatieve maatregel zijn (zanddicht geotextiel of grofzandbarrière) of een heavescherm. Op een zestal
plekken is er binnendijks onvoldoende ruimte voor de stabiliteitsberm vanwege de bestaande woningen. Bij
deze maatwerklocaties wordt uitgegaan van een damwand voor stabiliteit en piping.

Figuur 3.6 Visualisatie steunberm binnenzijde landelijk gebied (bron: flux)

Net als in het stedelijk gebied reduceert het getrapt profiel aan de buitenzijde de golfhoogte. In combinatie
met een overslagdebiet van 1 l/m/sec en een buitentalud van 1: 3,5 zorgt dit ervoor dat de dijkverhoging
beperkt blijft. Vanwege deze beperkte hoogteopgave is ervoor gekozen de kruin van de dijk (en de as van de
weg) op dezelfde plek te houden. Op het buitentalud wordt erosiebestendige klei toegepast in een dikte van
1,5 meter.

Figuur 3.7 Visualisatie getrapt profiel landelijkgebied (bron: Flux)
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In het landelijk gebied wordt de getrapte kruin benut voor een veilige recreatieve route van Wageningen naar
de Blauwe Kamer en de Grebbeberg.
buitendijks

binnendijks
verwijderen zandscheg
erosiebestendige kleibekleding met open zode

BERM

1.5m erosiebestendige kleibekleding met open zode

3m

(inclusief berm)

ONDERHOUDSPAD

VERTICALE PIPINGOPLOSSING

0.5m erosiebestendige kleibekleding met open zode
1:3.5

0.2m

0.8-1m

1:3

1:3.5

ONDERHOUDSPAD

1:50

5m

ca. 5m

1:3

cat. 3 klei of zand

2.5m

10m

5m*

5m*

12m*

31.5m*

5m*

*afhankelijk van de benodigde kruinhoogte, taludhellingen, bermlengtes en niveau achterland/voorland, exacte maatvoering wordt per locatie bekeken.

Figuur 3.8 Standaard dwarsprofiel VKA landelijk gebied

HOORNWERK
In het westelijke deel bij het hoornwerk wordt aan de buitendijkse zijde geen getrapt profiel aangelegd,
maar wordt het gehele Hoornwerk met twee meter opgehoogd, tot de hoogte van 1785. Hiermee komt de
hoogteopgave van de dijk te vervallen. Wel is het nodig om de bestaande kistdam te vervangen.

buitendijks

binnendijks

KISTDAM

n.t.b.
1:2

1:2
n.t.b.

*afhankelijk van de benodigde kruinhoogte, taludhellingen, bermlengtes en niveau achterland/voorland, exacte maatvoering wordt per locatie bekeken.

Figuur 3.9 Dwarsprofiel VKA Hoornwerk
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3.3 Voorkeursalternatief uiterwaarden
Met het voorkeursalternatief voor de uiterwaarden worden de doelen voor natuurontwikkeling en
verschillende gebiedsambities gerealiseerd. Bij elkaar is dat een aanzienlijke impuls voor de natuur, maar
ook voor de recreatie en cultuurhistorie in het gebied. Met name recreatie wordt vaak gecombineerd met de
andere opgaven en ambities. Het thema duurzaamheid komt op twee manieren terug, namelijk in de wijze van
uitvoering van de werkzaamheden en door het realiseren van ambities op dit vlak.

NATUUR
Op basis van het Natura2000 beheerplan Rijntakken, en de eerdere afspraken over de realisatie van
natuur (NURG) wordt in het voorkeursalternatief de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden vergroot
en worden terreinen, die nu nog als landbouwgebied worden gebruikt, omgevormd naar natuur. Met
het voorkeursalternatief wordt een volgende stap gezet tot het realiseren van een aaneengesloten
natuurlijkgebied:
•

•

•

•
•
•

Extensief beheerd natuurlijk grasland in de Driehoek. In dit gebied wordt het beheer aangepast (ca 19
ha). Daarmee ontstaat een geschikt habitat voor de kwartelkoning. Voor deze soort is in Natura2000
beheerplan Rijntakken een uitbreidingsdoelstelling geformuleerd, die deels in dit gebied kan worden
gerealiseerd. Het gebied wordt geschikt geacht omdat de soort al regelmatig voorkomt in de Bovenste
Polder.
Voor het gebied ten westen van de Nude (Plasserwaard) is de voorkeur om riviernatuur te realiseren
in aansluiting op het al aanwezige ooibos bij de haven en het natuurgebied de Blauwe Kamer. De
oude geul ter hoogte van de Plasserwaard, die in de vorm van de huidige sloot nog zichtbaar is, wordt
“gereactiveerd”. In de Plasserwaard ontstaat een grote natuureenheid die met natuurlijke begrazing kan
worden beheerd en waarmee voldaan wordt aan de doelstellingen vanuit het Gelders Natuurnetwerk
(GNN) en de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). Op de locatie van een bestaande watergang
wordt een geul gerealiseerd met een variabele breedte (5-20 meter). Er worden moeras- en rietoevers
van 30-50 meter breed aangelegd. Lokaal kan ooibos ontstaan, mits dit geen opstuwing op de rivier
veroorzaakt. De geul is benedenstrooms aangetakt en aan de bovenstroomse zijde eindigt de geul bij
het bestaande ooibos. Hierdoor wordt verstoring van het leefgebied van de porseleinhoen vermeden.
Ook wordt de stenen oeverbestorting langs de Rijn ter plaatse van drie kribvakken (deels) verwijderd
om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De geul en de natuurvriendelijke oevers dragen bij aan het
bereiken van de ecologische doelstelling vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Vlakbij het gebouw van de watersportvereniging VADA komt een kleine ecologische verbindingszone
(EVZ) die voor wild een verbinding vormt tussen de Plasserwaard en de Bovenste Polder. De exacte
contouren van deze EVZ worden in de planuitwerking verder uitgewerkt.
Aanleg poelen voor kamsalamanders in de Bovenste Polder. Bij de Veerweg, aan de voet van de
Wageningse berg worden enkele poelen voor kamsalamanders aangelegd.
Uitbreiding areaal ooibos. In de Plasserwaard wordt ten westen van de rijksmonumentale steenfabriek
het areaal zachthoutooibos uitgebreid met ca 7 ha.
In de Bovenste Polder wordt een overstromingsmoeras gerealiseerd ten behoeve van de porseleinhoen.
Hiervoor is een zoekgebied aangewezen.
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Figuur 3.10 Visualisatie natuurontwikkeling in de Plasserwaard (bron: flux)

RECREATIE
Aan de stadszijde van de Driehoek, bij het huidige bedrijventerrein, wordt een waterplas gerealiseerd.
Hiermee wordt voorzien in een grote behoefte aan veilig zwemwater in Wageningen. Voor een goede
ontsluiting van de waterplas zal de Pabstendam anders ingericht gaan worden. Het vrachtverkeer, vooral
afkomstig van betoncentrale Bruil, wordt gescheiden van het overige verkeer.
Langs het Havenkanaal in de Driehoek wordt een panoramazicht gerealiseerd. Dit punt geeft zicht op de rivier
en het ingerichte natuurgebied.

ENERGIETRANSITIE
Om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstelling van Parijs kan het winnen van energie uit duurzame
bronnen een belangrijke bijdrage leveren. De dijkversterking biedt kansen voor het realiseren van een
systeem met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). In het VKA zijn no-regret-maatregelen
opgenomen, waardoor TEO op termijn realiseerbaar wordt. Voor TEO is het van belang dat er rekening wordt
gehouden met toekomstige leidingen door de dijk, bijvoorbeeld door nu al een ‘loze leiding’ de dijk bij de
Nude te laten doorkruisen.

CULTUURHISTORIE
Bij de aansluiting op de Grebbeberg wordt het
cultuurhistorische monument “het Hoornwerk” in
oorspronkelijke vorm teruggebracht conform de
hoogte uit 1785. Het gaat om een verhoging van circa
2 meter en het steiler maken van de taluds.

Figuur 3.11 Visualisatie herstel Hoornwerk (bron: Flux)
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3.4 Innovatie
Innovaties hebben een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van het voorkeursalternatief. Gedurende
de verkenningsfase zijn er op verschillende sporen innovaties uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld naar
erosiesterkte van de onderlagen. Naast de innovaties is er ook nieuwe kennis beschikbaar gekomen onder
andere vanuit het Kennis Platform Risicobenadering (KPR) over het faalmechanisme stabiliteit binnenwaarts.
De innovaties en inzichten hebben ertoe geleid dat de hoogteopgave aanzienlijk teruggebracht is en dat
er aan de buitenzijde geen steenbekleding hoeft te worden aangebracht. De steenbekleding zou een
grote impact hebben op het groene karakter van de dijk. Naast de uitgevoerde onderzoeken is er in het
voorkeursalternatief ook een innovatieve oplossing opgenomen. Om piping in het landelijk gebied te
voorkomen wordt voorgesteld om een innovatieve verticale oplossing toe te passen (Verticaal Zanddicht
Geotextiel of een grofzandbarrière). Dit is aanzienlijk goedkoper dan bestaande maatregelen om piping
tegen te gaan. Er is nog relatief weinig ervaring met deze techniek. In de planuitwerkingsfase wordt verder
uitgezocht of de risico’s opwegen tegen de voordelen van de techniek. Als alternatief kan een traditionele
verticale oplossing worden toegepast.

3.5 Duurzaamheid
Duurzaamheid is vanuit verschillende invalshoeken opgepakt. Het toepassen van nieuwe kennis en innovatie
heeft geholpen om te bepalen wat er echt nodig is. Duurzaamheid begint namelijk met voorkomen van
maatregelen die eigenlijk niet nodig zijn. Ook het herstellen van het Hoornwerk draagt bij aan duurzaamheid
en wel vanuit het thema waardebehoud. Hiermee wordt het herstel van het cultuurhistorische monument
benut waarmee een noodzakelijke verhoging van de dijk wordt voorkomen.
Bij de aanleg van de geul in de Plasserwaard en de waterplas in de Driehoek komen grondstoffen (zand, klei)
vrij, die in het kader van waardecreatie opnieuw benut kunnen worden voor de dijkversterking. De kwaliteit
van de grond is indicatief onderzocht en blijkt voldoende goed om in het nieuwe ontwerp toegepast te
worden. De damwanden die worden toegepast en het asfalt op de dijk en de getrapte kruin worden minder
goed beoordeeld.
Een waterplas draagt bij aan de klimaatadaptatie. Met de stijgende temperaturen (hittestress) zal de noodzaak
van een veilige zwemlocatie, mede vanuit het oogpunt van gezondheid, alleen maar groter worden. Ook
wordt geanticipeerd op het benutten van energie uit oppervlaktewater door alvast een mantelbuis onder
de dijk aan de kop van de haven aan te leggen. Hiermee wordt het mogelijk om in de toekomst TEO
voorzieningen aan te kunnen leggen.
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3.6 Draagvlak
Het voorkeursalternatief is tot stand gekomen middels een intensieve interactie met procespartners en
omgevingspartijen. De dijkdenkers zijn betrokken geweest vanaf het formuleren van de bouwstenen tot
en met het ontwerp van het voorkeursalternatief. Voor wat betreft de dijkoplossing is er veel draagvlak
voor de getrapte kruin. Het scheiden van verkeersstromen en daarmee het verbeteren van de recreatieve
mogelijkheden kan ook op veel waardering rekenen.
De natuurontwikkeling in het gehele gebied en de versterking van het Hoornwerk als
waterveiligheidsmaatregel kunnen eveneens op groot draagvlak rekenen. Veel partijen zijn daar enthousiast
over. Er zijn echter ook meerdere partijen teleurgesteld over het feit dat een aantal gebiedsambities
niet worden gerealiseerd in dit voorkeursalternatief. De realisatie van een geul met seizoensgebonden
medegebruik in de Plasserwaard is daar een voorbeeld van.
In hoofdstuk 4 wordt de samenwerking met de omgeving nader beschreven.

3.7 Vergunbaarheid
Het voorkeursalternatief wordt in de planuitwerkingsfase nader uitgewerkt om tot een vergunbaar ontwerp
te komen. Een belangrijk onderdeel daarbij is de Wet Natuurbescherming. In de verkenning is gebleken op
welke punten het project negatieve effecten heeft op de natuur. Naast de uitvoeringseffecten gaat het om
de vermindering van leefgebied en vermindering van foerageergebied door het buitendijkse ruimtebeslag
(getrapte kruin met taludverflauwing), het aanleggen van een waterplas in de Driehoek, een geul en
ooibos in de Plasserwaard. Daarnaast wordt door de dijkversterking bij het Hoornwerk het habitattype
glanshaverhooiland aangetast. In de planuitwerking worden deze effecten nader in beeld gebracht en worden
mitigerende en compenserende maatregelen uitgewerkt. Ook zal in de planuitwerking nader onderzoek
plaatsvinden naar de stikstofdepositie ten gevolge van het project.
In de verkenningsfase is ook onderzocht in hoeverre het voorkeursalternatief negatieve effecten heeft op de
rivierwaterstanden. Hiertoe biedt de Waterwet het toetsingskader. Gebleken is dat het voorkeursalternatief
een kleine uitstroompiek geeft bij de Plasserwaard. In de planuitwerkingsfase zal het ontwerp worden
geoptimaliseerd om tot een vergunbaar ontwerp te komen.
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3.8 Beheer en onderhoud
Het huidige beheer van de verschillende objecten op en langs de dijk en in de uiterwaarden is in beeld
gebracht. Voor de objecten in het voorkeursalternatief is een beheervisie op hoofdlijnen opgesteld. Tevens
is in beeld gebracht welke organisatie welke objecten gaat beheren (zie onderstaande tabel). Afspraken over
het eigendom van de grond en de financiering van het beheer en onderhoud worden in de volgende fase
verder uitgewerkt.
Tabel 3.1 Overzicht welke organisatie welke objecten gaat beheren

Beheerder

Objecten

1

Waterschap Vallei en Veluwe

Dijklichaam en daarin gelegen waterbeheerobjecten
Getrapte kruin
Zomerkade

2

Gemeente Wageningen

Weg op de dijk van dijkpaal 0 tot ca. dijkpaal 43.5, getrapte kruin
Jachthaven dijkzijde
Weginrichting Nude
Kleine waterplas - Driehoek
Panoramazicht op de Rijn - Driehoek

3

Staatsbosbeheer

Zachthout ooibos Plasserwaard
Geul zonder recreatief medegebruik Plasserwaard
Zone zomerkade – geul Plasserwaard
Rivier- en moeraslandschap Plasserwaard
Hooiland Plasserwaard
Ecologische verbindingszone Driehoek-Plasserwaard
Habitat kwartelkoning – Driehoek
Habitat kamsalamander – Bovenste Polder
Overstromingsmoeras – Bovenste Polder

4

Rijkswaterstaat

Geul zonder recreatief medegebruik Plasserwaard
Ontstening oevers Plasserwaard

5

Gemeente Rhenen

Weg op de dijk van ca. dijkpaal 43.5 tot aansluiting N225, getrapte kruin

6

Stichting Utrechts Landschap

Hoornwerk

7

VADA

VADA terrein
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DEEL B
ACHTERGRONDEN EN AFWEGING
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4. Samenwerken met de omgeving
4.1 Samenwerkende omgevingspartijen
Ten behoeve van het opstellen van het voorkeursalternatief is er tijdens de verkenningsfase door de
procespartners een intensief proces met omgevingspartijen doorlopen om zo veel mogelijk ‘in de geest van
de Omgevingswet’1 te opereren. In dit hoofdstuk wordt een impressie gegeven van dit proces. In bijlage 3 is
de Notitie Omgevingsparticipatie Verkenningsfase gebiedsontwikkeling Grebbedijk opgenomen. Daarin wordt
het gehele participatieproces beschreven.
Al voor de formele start van het project werden door zich betrokken voelende partijen in Wageningen ideeën
aangeleverd voor gebiedskansen die zich gelijktijdig met de waterveiligheidsopgave aandienden. Het
projectteam Grebbedijk heeft deze maatschappelijke energie toegejuicht en omarmd en startte vanaf dag één
van het project met “Dijkdenkers” - een groep betrokkenen uit Wageningen en omgeving.

4.2 Doelen van participatie
In het plan van aanpak voor de verkenningsfase2 zijn de doelen van de participatie voor de
gebiedsontwikkeling Grebbedijk als volgt geformuleerd: “Het realiseren van een veilige en beheerbare dijk,
het vergroten van het waterveiligheidsbewustzijn en de gezamenlijke ambitie van een gebiedsproces vragen
om een sterk omgevingsgerichte werkwijze. Met een uitnodigende houding halen we ideeën op uit het
gebied en hebben we een actieve dialoog met de omgeving. Het motto voor het omgevingsmanagement bij
de versterking van de Grebbedijk is dan ook ‘Omgevingsbewust en uitnodigend’.
Bij dit omgevingsproces zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•

•
•

Versterken en samenbrengen van het partnerschap tussen verschillende partijen (overheden
en niet-overheden) en voor bewoners en bedrijfsleven een open en uitnodigende overheid zijn.
Meekoppelkansen en opgaven vanuit overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, bewoners
en gebruikers inventariseren;
In stand houden van de omgevingskwaliteit van het plangebied (inpassing) of waar mogelijk verbeteren
door het mede benutten van kennis en ideeën uit de omgeving;
Bewustzijn creëren van de noodzaak voor dijkversterking Grebbedijk en voor waterveiligheid in het
algemeen in de hele Gelderse Vallei, o.a. door educatie op het gebied van waterveiligheid.

Om deze uitgangspunten te bereiken zijn conform de participatieladder de volgende principes gehanteerd:
•
•

1

Een open en breed ingestoken proces vanaf het begin van de verkenningsfase voor zowel de inhoud
(‘meekoppelkansen’ bij de dijkversterking) als het proces zelf (omgevingsparticipatie).
Betrouwbaarheid, transparantie en duidelijkheid naar de omgeving (bewoners, bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties) staat voorop.

Omdat de kans groot is dat het ontwerp Projectplan Waterwet Grebbedijk bekend gemaakt gaat worden na het in werking treden van de

Omgevingswet , is het van belang om in de voorbereiding al conform de Omgevingswet te handelen.
2

(20170911_Grebbedijk_Plan van Aanpak, Verseonnummer 942267)
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•

•

Flexibele omgevingsparticipatie: het stellen van randvoorwaarden waar nodig, waarbij het projectteam
open staat om deze randvoorwaarden aan te passen naar voortschrijdend inzicht (voor zowel
inhoud als proces). Belanghebbenden en betrokkenen worden op actieve wijze meegenomen in het
omgevingsproces. Hierbij spelen ontwerp en moderne media een belangrijke rol, aangevuld met
papieren communicatie.
Omgevingsparticipatie gericht op kansen en oplossingen, zowel voor inhoud dijkversterking als
betrokkenheid omgevingsproces en minder op problemen en verwachtingen.

De mate van invloed van de omgeving is vooraf gecommuniceerd per deelonderwerp. In sommige gevallen
was de invloed beperkt tot het delen van communicatie met mogelijkheid tot dialoog, op andere momenten
waren de dijkdenkers vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg en hadden daarmee een directe inbreng
bij de besluitvorming. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de onafhankelijk voorzitter van de
dijkdenkers. In de praktijk bleek dat veel aandacht in het participatieproces naar de gebiedsambities uitging
en dan met name om de mogelijke tegenstellingen tussen natuurontwikkeling en recreatie daarbinnen.
Alle inbreng van de omgeving is meegenomen bij de totstandkoming van het voorkeursalternatief Grebbedijk.
Het zorgvuldige participatieproces heeft echter niet geleid tot een volledig en eenduidig draagvlak voor
de gemaakte keuzen, maar heeft er wel voor gezorgd dat de belangen vanuit de omgeving zorgvuldig zijn
bestudeerd en afgewogen bij het opstellen van het voorkeursalternatief.

4.3 Dijkdenkers, bijeenkomsten en ateliers
De participatie om te komen tot een voorkeursalternatief is via een breed pallet aan middelen vormgegeven,
met een accent op de direct aan de dijk wonende bewoners en gevestigde bedrijven en de
vertegenwoordigers van belangenverenigingen middels de ‘dijkdenkers’. Leden van de dijkdenkers zijn actief
betrokken geweest in het proces vanaf het opstellen van het plan van aanpak voor de verkenningsfase en de
bouwstenen tot en met dijkdenkersbijeenkomsten en ontwerp- en werkateliers. Sinds voorjaar 2018 zijn de
dijkdenkers bestuurlijk vertegenwoordigd geweest via de onafhankelijk voorzitter3.

In totaal waren er bij 5 bouwstenensessies 13 dijkdenkersbijeenkomsten en 14 ontwerp- en werkateliers
dijkdenkers aanwezig.
3

Het inzetten van een onafhankelijk voorzitter is gestimuleerd door de projectorganisatie om recht te doen aan de verschillende

meningen en belangen binnen de dijkdenkers.
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4.4 Informatiemomenten, website, media, nieuwsbrieven en educatie
Bij de start van het proces voor de verkenningsfase van de dijkversterking is er 29 juni 2016 een algemene
informatieavond georganiseerd voor alle inwoners van Wageningen en de Gelderse Vallei. Daar is ook de
oproep gedaan om dijkdenker te worden. Daarna zijn er nog drie algemene informatieavonden geweest. De
opkomst bij de avonden lag tussen de 100 en 125 bezoekers per avond.
Algemene inloopbijeenkomsten, waaronder één ter toelichting van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau,
zijn er zeven keer geweest. Voor specifieke doelgroepen (bewoners buitendijks, bewoners landelijk
gebied, bewoners stad, bewoners Havenstraat, bedrijven en ondernemers) zijn acht aparte bijeenkomsten
georganiseerd. Drie keer is er een “Dag van de Grebbedijk” georganiseerd waarbij iedereen welkom was.
Media-aandacht was er, naast lokale media als Proef Wageningen en meerdere artikelen in de Gelderlander,
vanuit o.a. omroep Gelderland, RTV Utrecht, NRC Handelsblad en Radio 1 Journaal.
Voor middelbare en basisscholen zijn negen excursies georganiseerd. Voor hogescholen en universiteiten
zijn zes gastcolleges verzorgd, daarnaast hebben 17 projectbezoeken van vakcollega’s plaatsgevonden en
zijn presentaties bij congressen verzorgd. Politieke partijen, gemeenteraad, provinciale staten en algemeen
bestuur zijn dertien keer geïnformeerd middels presentaties en projectbezoeken.

Via onze website www.grebbedijk.com zijn de beschikbare studies en publicaties benaderbaar gemaakt.
Op de website zijn ook de vlogs (vier) over de technische innovaties te vinden. Deze zijn tevens via sociale
mediakanalen gedeeld (Twitter (205 volgers), Facebook en Instagram). Via alerts zijn geïnteresseerden (335
personen) 22 keer geattendeerd op een nieuwsbrief. De website telt 40 nieuwsberichten.
Dit betekent dat in totaal in de periode maart 2016 tot en met juli 2019 meer dan 100 bijeenkomsten hebben
plaats gevonden waarbij er voor diverse doelgroepen gelegenheid was om zich te laten informeren, te
reflecteren op de planontwikkeling en actief inbreng te leveren.
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4.5 Wensen en eisen uit de omgeving
Ten behoeve van optimale transparantie is er met bewoners die mogelijk direct de consequenties van de
dijkversterking ondervinden regelmatig contact geweest. In het stedelijk gebied gebeurde dat vooral in
collectief verband. In het landelijk gebied zijn er drie ronden met ‘keukentafelgesprekken’ geweest.
Met vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties die algemene of collectieve belangen behartigen
zijn ook gesprekken gevoerd. Met name met de watersporters en de natuurorganisaties is regelmatig ‘koffie
gedronken’ in de projectlocatie aan de Grebbedijk “de Taats”.
Specifieke wensen en eisen, variërend van concrete plannen tot brieven en petities, zijn ook ingebracht,
onder andere met betrekking tot de verkenning van de ontwikkeling van de Wolfswaard en de Plasserwaard.
In bijlage 2, Notitie Omgevingsparticipatie Verkenningsfase gebiedsontwikkeling Grebbedijk, staan deze
initiatieven nader beschreven.

ONTVANGEN BRIEVEN EN PETITIES
De belangen van betrokkenen binnen het project bleken niet eenduidig. Dit kwam regelmatig naar voren bij
dijkdenkersbijeenkomsten en ontwerp- en werkateliers én bij de ingediende brieven en petities.

Brieven zijn aangeboden door Mooi Wageningen, de gezamenlijke watersporters, de Nederlandse Roeibond,
de Vogelwerkgroep en Mooi Wageningen samen, Mooi Wageningen en de Watersporters samen en de
bewoners van de Plasserwaard met een (tweede) brief, nadat de eerste brief als petitie is aangeboden. De
gezamenlijke watersportverenigingen in Wageningen hebben voorafgaand aan het besluitvormend bestuurlijk
overleg nog een appel gedaan op bestuurders om de noodzaak tot veilig recreatiewater te realiseren. Alle
brieven zijn beantwoord door of de bestuurders of het projectteam.
De bewoners van de Havenstraat en de Niemeijerstraat hebben een petitie opgesteld die door ruim 100
buurtbewoners is ondertekend. Deze petitie is op 11 januari 2019 overhandigd aan de wethouder van de
gemeente Wageningen, de gedeputeerde van de provincie Gelderland en de projectmanager van het project.
Een totaaloverzicht van het participatieproces is te vinden in de Notitie Omgevingsparticipatie
Verkenningsfase gebiedsontwikkeling Grebbedijk, zie bijlage 2.
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5. Afweging naar een voorkeursalternatief
5.1 Kaders en uitgangspunten
HWBP
Als sturend principe kent het HWBP de termen: sober en doelmatig. Door het HWBP wordt onder sober
verstaan dat alleen die maatregelen voor financiering in aanmerking komen die noodzakelijk zijn om de
kering weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Onder doelmatig wordt verstaan dat de totale kosten
van de kering gedurende de hele levensduur geminimaliseerd moeten worden. De verschillende oplossingen
en alternatieven zijn met die principes in het achterhoofd tot stand gekomen.
Ruimtelijk kwaliteitskader
De ruimtelijke uitgangspunten zijn vastgelegd in het ruimtelijk kwaliteitskader voor de Grebbedijk.
Zes hoofdprincipes (zie figuur 01) zijn de kern van het ruimtelijk kwaliteitskader en bieden belangrijke
uitgangspunten voor het ontwerpen aan de dijk. Bij het gehele ontwerpproces zijn deze principes gehanteerd.

Figuur 5.1 Hoofdprincipes uit het ruimtelijk kwaliteitskader Grebbedijk

WETGEVING
Uiteraard is beoordeeld of het voorkeursalternatief juridisch haalbaar en uitvoerbaar is. Voor de Grebbedijk
is speciale aandacht besteed aan de Waterwet/Rivierkundig beoordelingskader (RBK) en de Wet
Natuurbescherming.
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5.2 Van opgave naar oplossingsrichtingen
Om te komen tot een voorkeursalternatief is begonnen met het in beeld brengen van álle mogelijke
gebiedsambities. Hiervoor zijn samen met de procespartners en dijkdenkers werksessies georganiseerd,
waarin de wensen en kansen in beeld zijn gebracht. Deze wensen en kansen zijn vervolgens samengebracht
in de eerder genoemde vijf bouwsteenrapportages ‘Waterveiligheid’, ‘Natuur’, ‘Infrastructuur en economie’,
‘Recreatie en landschap’ en ‘Duurzaamheid’. In deze rapportages hebben alle vanuit de omgeving
aangedragen kansen een plek gekregen. Deze sectorale bouwstenennotities zijn gebruikt als start van het
integrale ontwerpproces. Als vertrekpunt van dit ontwerpproces zijn zes mogelijke oplossingsrichtingen
gedefinieerd op basis van deze bouwstenen. In integrale werksessies, maar ook daarbuiten, zijn deze
oplossingsrichtingen met de procespartners en dijkdenkers nader verkend en geconcretiseerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smalle dijk;
Verbrede dijk;
Vier identiteiten;
Afwisselend rivierenlandschap;
Dijk als grens;
Nieuwe verbindingen.

Op deze wijze is het gehele speelveld van wensen en kansen op een samenhangende wijze in beeld
gebracht. Met de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de mogelijkheid geboden om te
reageren op de zes mogelijke oplossingsrichtingen. In totaal zijn elf zienswijzen ingediend op de NRD. De
zienswijzen gaven een goed beeld van de zorgen en verwachtingen die rondom het project leven. Alle
ingediende zienswijzen zijn middels een reactienota beantwoord.

Figuur 5.2 Schematische weergave van opgave naar VKA
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5.3 Van oplossingsrichtingen naar alternatieven
De zes mogelijke oplossingsrichtingen zijn vervolgens als basis gebruikt voor het samenstellen van drie
kansrijke alternatieven. Om tot deze kansrijke alternatieven te komen zijn de mogelijke oplossingsrichtingen
gedetailleerder uitgewerkt. Daarvoor hebben technische en ruimtelijke uitwerkingen plaatsgevonden. Zo is
bijvoorbeeld aan de hand van geotechnisch onderzoek de veiligheidsopgave nauwkeuriger in beeld gebracht
en is voor het ontwerp gebruik gemaakt van het ruimtelijk kwaliteitskader. De meeste gebiedsambities
hebben een plekje gekregen in de kansrijke alternatieven. Hieronder worden de kansrijke alternatieven
toegelicht en in bijlage 5 zijn de kansrijke alternatieven op kaart weergegeven.

KANSRIJK ALTERNATIEF 1: SMALLE GREBBEDIJK
De Smalle Grebbedijk blijft zo compact mogelijk en sluit aan op het huidige profiel. De dijk blijft qua ruimtelijke
verschijning zo dicht mogelijk bij het huidige beeld: een compacte en steile dijk. In het stedelijk gebied van
Wageningen is in dit alternatief gekozen voor een verhoging in grond van maximaal 50 - 60 centimeter in
combinatie met het verflauwen van het huidige talud naar 1:3, aangevuld met een kistdam. Op het verhoogde
grondlichaam komt een muurtje van circa 70 centimeter hoog. In het landelijk gebied wordt in KA1 een
steunberm aangelegd. In de steunberm komt een verticale pipingoplossing. Deze verticale oplossing kan een
innovatieve maatregel zijn (zanddicht geotextiel of grofzandbarrière) of een heavescherm.
De ontwikkelingen in de uiterwaarden richten zich in dit alternatief vooral op natuurontwikkeling. In de
Plasserwaard wordt door het verdichten en uitbreiden van het bestaande ooibos ten westen van de
voormalige steenfabriek en het herbestemmen van landbouwgrond voor natuur invulling gegeven aan de
natuurdoelstellingen voor het project (Natura 2000 en NURG). In de Driehoek wordt invulling gegeven aan
een deel van de Natura 2000-doelstellingen door het huidige hooilandbeheer te extensiveren waarmee het
leefgebied van de kwartelkoning verbeterd wordt. In de Bovenste Polder wordt habitat ontwikkeld voor de
kamsalamander en het gebied wordt ingericht ten behoeve van ‘laagdynamische riviernatuur’, onder meer
voor riet- en moerasvogels zoals Porseleinhoen en Roerdomp.

KANSRIJK ALTERNATIEF 2: BREDE GREBBEDIJK
De Brede Grebbedijk richt zich op slimme combinaties tussen waterveiligheidsoplossingen en andere
ruimtelijke opgaven. In dit alternatief wijzigt zowel de ligging als het profiel van de dijk sterk ten opzichte
van de huidige situatie. De Grebbedijk wordt zoveel mogelijk met (gebiedseigen) grond versterkt. De dijk
krijgt een breed profiel met aan de binnenkant een steunberm en aan de buitenkant van de huidige dijk een
toegevoegde getrapte kruin. De getrapte kruin die ontstaat door het aanbrengen van bermen biedt ruimte
voor fietsers en wandelaars. Het extra ruimtebeslag is in het stedelijk gebied ongeveer 20 meter, de dijk
wordt maximaal 70 centimeter hoger dan in de huidige situatie. Ook in het landelijk gebied passen de keuzes
binnen het concept van een brede dijk. Aan de buitendijkse zijde kan door de getrapte kruin het langzame
verkeer gescheiden worden van gemotoriseerd verkeer. Aan de binnendijkse zijde wordt een brede berm
aangelegd. De exacte breedte hiervan is afhankelijk van de benodigde kwelweglengte en varieert tussen 10
en 70 meter. Daar waar de ruimte door woningen of andere (niet waterkerende) elementen wordt beperkt,
wordt het ruimtebeslag geminimaliseerd door de toepassing van compacte versterkingsmethoden.
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In de uiterwaarden wordt zowel invulling gegeven aan de natuurdoelstellingen als aan de gebiedsambities.
De natuur in de uiterwaarden is onder meer gericht op het creëren van condities voor bepaalde
habitatsoorten, zoals de kwartelkoning en de porseleinhoen. In de Plasserwaard wordt in dit alternatief een
geul gecreëerd die gedeeltelijk bijdraagt aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De geul
biedt mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de vorm van plas-dras oevers en kent seizoensgebonden
recreatief medegebruik van roeiers.
De jachthaven en de Driehoek ten oosten van de Plasserwaard, worden heringericht. De jachthaven wordt
verplaatst naar de dijkzijde en de kop van de huidige jachthaven (VADA) wordt verkleind en ingericht als
een ecologische verbinding. Het ‘schiereiland’ dat hierdoor ontstaat biedt kansen voor het verbinden
van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe voor soorten als het edelhert. In het noordelijk deel van de
Driehoek wordt een waterplas aangelegd, die een veilig alternatief kan bieden voor het zwemmen in de
Nederrijn. De waterplas staat in verbinding met het Havenkanaal door middel van een sloot of duiker. Het
zuidelijke deel van de Driehoek biedt ruimte voor natuurontwikkeling. In de Bovenste Polder wordt habitat
voor de kamsalamander en de kwartelkoning verbeterd en het gebied wordt ingericht ten behoeve van
‘laagdynamische riviernatuur’, onder meer voor riet- en moerasvogels zoals Porseleinhoen en Roerdomp.

KANSRIJK ALTERNATIEF 3: INTEGRALE GREBBEDIJK
De Integrale Grebbedijk streeft naar een zo eenduidig mogelijk profiel en een inrichting die de
gebruikswaarde en verblijfskwaliteit vergroot. In het stedelijk gebied van Wageningen wordt in dit alternatief
gekozen voor een damwand in combinatie met een steunberm van 3 meter aan de buitendijkse zijde.
Hierdoor blijft het extra ruimtebeslag beperkt. Er is door de binnendijkse taludverflauwing (van de huidige
1:2,6 naar 1:3) en de buitendijkse steunberm in totaal ongeveer acht meter extra ruimte nodig: twee meter
binnendijks en zes meter buitendijks. De getrapte kruin die op deze manier ontstaat zorgt ervoor dat fietsers
en wandelaars meer ruimte krijgen en de routes tussen stad, dijk en de uiterwaarden aantrekkelijker worden.
In het landelijk gebied wordt de dijk verbreed door het aanleggen van een erosiebuffer en een verflauwing
van het talud. Voor de bekleding aan de buitenzijde is gekozen voor een erosiebestendige kleibekleding
met open zode. Binnendijks wordt in dit alternatief een drainage met een grindkoffer toegepast om piping
tegen te gaan. De grindkoffer heeft een breedte van tien meter en kan mogelijk worden afgedekt met
grasbekleding.
In de uiterwaarden wordt op een uiteenlopende manier invulling gegeven aan de doelstellingen en de
gebiedsambities. In de Plasserwaard wordt ingezet op natuurontwikkeling en het gebied wordt afgesloten
voor publiek. Een deel van de KRW-doelstellingen wordt hier gerealiseerd door het verbreden van de sloot en
het ontstenen van de oevers zodat er betere omstandigheden voor flora en fauna ontstaan. Ten westen van
de voormalige steenfabriek wordt het bestaande ooibos verdicht en uitgebreid. Door de huidige jachthaven
richting stad te verplaatsen krijgt de recreatieve activiteit een impuls en ontstaat er meer interactie tussen
de stad en de uiterwaarden. Op het traject Rijnhaven wordt het dijkprofiel aangepast om de ontsluiting voor
bedrijven te scheiden van de doorgaande routes op de Grebbedijk. De waterplas in de Driehoek krijgt een
strand aan de noordzijde waar ook de jachthaven en VADA een plek krijgen. De plas is op deze manier goed
verbonden met de stad en biedt een veilig alternatief voor het zwemmen in de Nederrijn. Aan de zuidzijde van
de plas wordt ingezet op natuurontwikkeling. In de Bovenste Polder wordt het habitat voor de kamsalamander
verbeterd en het gebied wordt ingericht ten behoeve van ‘laagdynamische riviernatuur’, onder meer voor rieten moerasvogels zoals porseleinhoen en roerdomp.
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5.4 Van kansrijke alternatieven naar een VKA
Op basis van een uitwerking van de drie kansrijke alternatieven zijn uitgebreide milieueffectonderzoeken
uitgevoerd. De resultaten van deze effectonderzoeken zijn beschreven in het MER Fase I. De milieueffecten
van de kansrijke alternatieven zijn beoordeeld aan de hand van tien thema’s die samen het MERbeoordelingskader vormen. Naast dit beoordelingskader voor het MER is een bestuurlijk afwegingskader
ontwikkeld. Dit afwegingskader bestaat uit de thema’s van het MER, aangevuld met de minder MER-specifieke
maar wel belangrijke aspecten draagvlak, beheer, kosten en circulariteit. De opzet van het afwegingskader is
vastgesteld door de bestuurders van de bij het project betrokken partners en gepubliceerd in de NRD.
Het trechteringsproces voor de gebiedsambities kent een ander karakter dan die voor de
projectdoelstellingen. Voor de doelstellingen dienen in ieder geval gerealiseerd te worden en zijn voor de dijk
schillende alternatieven tegen elkaar afgewogen. Voor de gebiedsambities geldt dat per ambitie afzonderlijk
een afweging moet worden gemaakt of die gerealiseerd wordt of niet.

Draagvlak

5.5 Trechtering naar het VKA
De milieueffecten van de drie kansrijke alternatieven
zijn in het MER voor verschillende deelgebieden4 in
beeld gebracht. Op deze manier is inzicht gegeven
welk alternatief in welk deelgebied de meeste
meerwaarde biedt of juist zorgt voor een negatieve
beoordeling op één van de MER-thema’s. Deze
manier van beoordelen heeft ervoor gezorgd dat in
het voorkeursalternatief kansrijke bouwstenen uit
alle alternatieven zijn opgenomen. Op basis van de
effectbeoordeling, maatschappelijk draagvlak en
financierbaarheid zijn bouwstenen uit de kansrijke
alternatieven opgenomen of afgevallen.

Kosten
Circulariteit
Waterveiligheid

Beheer

Natuur

Landschap,
cultuurhistorie en
archeologie

Ruimtelijke kwaliteit
Leefomgeving

Verkeer

Bodem en water

Recreatie en toerisme

Duurzaamheid

Wonen en werken

Figuur 5.3 Afwegingskader

4

In de effectbeoordeling worden de volgende deelgebieden onderscheiden: Hoornwerk, dijk landelijk, dijk bij de Industrie Rijnhaven, dijk

stedelijk, Blauwe Kamer, Plasserwaard, Driehoek, Bovenste Polder , Dijkteruglegging en Wolfswaard. De deelgebieden dijkteruglegging
en Wolfswaard zijn toegevoegd ten behoeve van de opties in kansrijk alternatief 2. De deelgebieden Blauwe Kamer en Bovenste Polder
zijn specifiek voor de effectbeoordeling natuur toegevoegd.
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5.6 Afgevallen gebiedsambities
Zoals beschreven in voorgaande paragrafen is een uitgebreid gebiedsproces doorlopen waarin de verdere
ambities voor de Grebbedijk en omgeving zijn onderzocht, inclusief de bijbehorende bouwstenen om invulling
aan deze ambities te kunnen geven. In deze paragraaf wordt ingegaan op de afgevallen ambities die in het
participatieproces een prominente rol hebben gehad. In de notitie Omgevingsparticipatie Verkenningsfase
gebiedsontwikkeling Grebbedijk wordt het totale overzicht van gebiedsambities beschreven (bijlage 2).

GEUL MET SEIZOENSGEBONDEN RECREATIEF MEDEGEBRUIK
Onderdeel van de ambitie om een impuls te geven aan de recreatieve mogelijkheden is het realiseren van
veilig roei- en zwemwater. Voor veilig roeiwater is gedurende de verkenningsfase gezocht naar alternatieve
locaties voor het roeien op de Nederrijn. In één van de kansrijke alternatieven is om veilig roeiwater te
realiseren gekozen voor een brede geul in de Plasserwaard waarin buiten het broedseizoen geroeid kan
worden. De brede geul met recreatief medegebruik is niet opgenomen in het VKA omdat gebleken is dat
dit significant negatieve effecten heeft op bestaande natuurwaarden (leefgebied porseleinhoen), er geen
financiële dekking is en onvoldoende draagvlak bij de procespartners.

GROTE WATERPLAS IN DE DRIEHOEK
Ook om een veilig alternatief te bieden voor het zwemmen in de Nederrijn zijn diverse alternatieve
zwemlocaties onderzocht. In kansrijk alternatief 2 en 3 is in de Driehoek een waterplas opgenomen
met een zwemstrand aan de noordzijde. Deze waterplas scoort zeer positief op aspecten als recreatie,
klimaatadaptatie en circulariteit (gesloten grondbalans).
De grote waterplas met een jachthaven uit kansrijk alternatief 3 is niet opgenomen in het VKA omdat er
onvoldoende zicht is op vergunbaarheid vanwege de ligging in grotendeels Natura 2000 vogelrichtlijngebied.
Ondanks dat er in het gebied weinig actuele natuurwaarden zijn, gaat de waterplas waarschijnlijk wel ten
koste van potentiële natuurwaarden. Het productiegrasland in de Driehoek is in de toekomst na verschraling
in potentie namelijk geschikt als leefgebied voor kwartelkoning. Ook geeft het recreatieve medegebruik van
de waterplas negatieve effecten.

VERPLAATSING BETONCENTRALE BRUIL
De verplaatsing van de betoncentrale Bruil kan bijdragen aan het optimaliseren van de relatie tussen de stad
en de uiterwaarden. De verplaatsing van Bruil is echter niet opgenomen in het VKA, omdat onvoldoende
zicht is op financiële dekking en deze ontwikkeling niet aansluit bij het tijdpad vanuit de dijkversterking. Een
verplaatsing van deze omvang vergt meer tijd dan beschikbaar binnen dit proces.

GROTE ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE EN VERPLAATSING VADA
Het realiseren van een grote EVZ op de huidige locatie van het gebouw en faciliteiten van VADA maakt een
verbinding voor wild van de Veluwe met de Utrechtse Heuvelrug mogelijk. Hiervoor zou het wel nodig zijn
om het gebouw en faciliteiten van VADA te verplaatsen naar de dijk aan de overzijde van de haven. Iets wat
mogelijk aan zou kunnen sluiten bij de wens voor uitbreiding van VADA. Vanwege onvoldoende draagvlak en
zicht op financiële dekking is deze ambitie niet in het voorkeursalternatief terecht gekomen.
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6. Effecten en doelbereik voorkeursalternatief
6.1 Effecten van voorkeursalternatief
Van het voorkeursalternatief zoals dat beschreven is in hoofdstuk 3 zijn de milieueffecten in beeld gebracht
in het MER fase 1. Dat is aangevuld met de aspecten kosten, beheer, draagvlak en circulariteit. In de
effectbeoordeling van het VKA is, net als bij de beoordeling van de kansrijke alternatieven, onderscheid
gemaakt in deelgebieden. In deze paragraaf wordt zowel voor de dijk als voor de gebiedsambities op
hoofdlijnen ingegaan op de effecten van de keuzes in het VKA.
Voor alle deelgebieden heeft het voorkeursalternatief (tijdelijke) negatieve effecten vanwege de uitvoering
van het project, het benodigde grondverzet en het materiaalgebruik. Als gevolg van het transport van
materiaal en het intrillen van damwanden kan hinder door geluid of trillingen niet worden uitgesloten. De
uitvoering heeft daarnaast ook negatieve effecten op de nabijgelegen natuurgebieden, onder andere door
stikstofdepositie. Deze effecten en mogelijke mitigerende maatregelen worden in de planuitwerkingsfase
nader onderzocht.
Onderstaand wordt ingegaan op de onderscheidende effecten van de gebruiksfase, na realisatie van
het project. In tabel 6.1 zijn de scores voor de dijk weergegeven, en in tabel 6.2 de scores voor de
gebiedsambities.

DIJK STEDELIJK GEBIED
In het stedelijk gebied heeft het ontwerp een getrapte kruin. Dit biedt mogelijkheden om fietsers en
wandelaars te scheiden of te spreiden en meer ruimte te geven langs de stadsdijk. Ook de verkeersstromen
bij de Rijnhaven kunnen van elkaar gescheiden worden, hier gaat het meer om vrachtverkeer en overig
verkeer. Het gekozen ontwerp heeft hierdoor positieve effecten op ruimtelijke kwaliteit, extensieve recreatie
en verkeersveiligheid.
De verhoging van de dijk is beperkt (tussen de 20 en 40 cm) door de verflauwing van het buitentalud en de
getrapte kruin. Hierdoor is het effect op zichthinder beperkt. Binnendijks is het ruimtebeslag beperkt door het
toepassen van een damwand en door bij de binnendijkse bebouwing de versterking aan de buitenzijde uit te
voeren. Hierdoor is er geen effect op de woonfunctie in het stedelijk gebied. Wel is de uitbreidbaarheid van
de waterkering in de toekomst een aandachtspunt vanwege het toepassen van een damwand.
Voor natuurbehoud wordt het VKA op een aantal aspecten negatief beoordeeld. Door het buitendijkse
ruimtebeslag in het VKA verdwijnt 1,6 ha. van het (potentiële) leefgebied van de kwartelkoning. Om dezelfde
reden verdwijnt ook circa 0,1 ha. van het (potentiële) leefgebied van de porseleinhoen, roerdomp, woudaapje
en grote karekiet. Dit komt terug in een negatieve beoordeling voor het criterium Natura-2000 gebieden. In
hoeverre het leefgebied voor bovengenoemde soorten na de uitvoering weer tot ontwikkeling kan komen,
wordt beoordeeld onder het thema natuurontwikkeling. Omdat eerst het aanwezige leefgebied wordt
verwijderd, worden deze effecten als permanent beoordeeld voor het criterium soortenbescherming.
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DIJK LANDELIJK GEBIED
Ook in het landelijk gebied zorgt de getrapte kruin voor een positief effect op ruimtelijke kwaliteit, extensieve
recreatie en verkeersveiligheid. De getrapte kruin kan gebruikt worden om wandelaars of fietsers te scheiden
van het autoverkeer op de dijk. De ruimtelijke kwaliteit wordt ook sterk verbeterd door het herstel van het
Hoornwerk. Daarnaaast wordt de Grebbedijk sterker herkenbaar als geheel en met het maatregelpakket
wordt de identiteit van de vier deelgebieden (stad, Nude, landelijk en Hoornwerk) versterkt.
Op het gebied van waterveiligheid heeft de verticale pipingoplossing van het VKA in het landelijk gebied wel
een negatief effect op de benodigde inspectie en monitoring. Deze verticale oplossing kan een innovatieve
maatregel zijn (zanddicht geotextiel of grofzandbarrière). Voor deze maatregelen is meer aandacht en
inspanning nodig voor inspectie dan bij een traditionele oplossing als een damwand of een berm.
De keuze voor de relatief brede stabiliteitsberm zorgt voor een negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit en
de woonfunctie. De dijk verliest het compacte karakter en door de maatwerklocaties neemt de continuïteit
af. De getrapte kruin zorgt wel voor continuïteit in het buitenprofiel. Er zijn vijf maatwerklocaties waar een
ruimtebesparend maatwerkprofiel (damwanden) wordt gerealiseerd, zodat voorkomen wordt dat woningen of
opstallen geamoveerd moeten worden. Voor deze locaties wordt in overleg met de bewoners een passende
oplossing gezocht in de planuitwerkingsfase. Vanwege de benodigde bermen wordt het voorkeursalternatief
negatief beoordeeld op de criteria behoud woonfunctie en behoud landbouwfunctie.
Voor natuurbehoud wordt de dijkversterking bij het landelijk gebied op een aantal aspecten negatief
beoordeeld. Een oppervlakte van 3,5 ha. van de natuurlijke ecotopen (ruigte, struweel/griend, ooibos) wordt
aangetast door de buitenwaartse dijkversterking in het landelijk gebied. Om nog meer oppervlakteverlies
te voorkomen wordt ter hoogte van het huidige zachthoutooibos langs de dijk in de Plasserwaard geen
onderhoudspad langs de teen van de dijk aangelegd. Langs de dijk in landelijk gebied worden ook randen
van de leefgebieden van de bever en enkele broedvogelsoorten beperkt aangetast, waardoor deze negatief
beoordeeld wordt op het criterium soortenbescherming.
Met het ophogen van het Hoornwerk wordt tevens een cultuurhistorische element in oude glorie hersteld.
Deze toepassing van ‘building with culture’, het versterken van een cultuurhistorisch element als onderdeel
van de waterveiligheidsopgave, wordt ook positief beoordeeld voor het criterium ‘historische structuren en
elementen’. Met het herstellen van het Hoornwerk wordt circa 0,7 ha. ruigte, natuurlijk grasland en struweel
aangetast. Een deel van dit areaal wordt geclassificeerd als het habitattype glanshaverhooiland. Dit is een
sterk negatief effect op de criteria Nattura-2000 gebieden en Natuurnetwerk. In de planuitwerkingsfase zal
hiervoor de mitigatie/compensatie uitgewerkt moeten worden. Het ophogen van het Hoornwerk zorgt tevens
voor een kleine aantasting van het leefgebied van broedvogels en niet-broedvogels.
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Tabel 6.1 Effectbeoordeling VKA Dijk

VKA

Thema

Criterium

Landelijk
gebied +
Hoornwerk

Stedelijk
gebied + Nude

Realiseren waterveiligheid

+

+

Benodigde inspectie- en monitoring

--

-

Uitbreidbaarheid waterkering

-

-

++

+

Compactheid dijk

-

0

Continuïteit dijk

-

+

Variatie in deelgebieden

++

++

Belevingswaarde

++

++

-

-

Historische structuren en elementen

++

0

Natura2000-gebieden (gebruiksfase)

--

-

Natura2000-gebieden (aanlegfase)

--

-

Natuurnetwerk Nederland

--

0

Beschermde soorten (aanlegfase)

-

-

Woonkwaliteit

-

0

Geluidshinder (bouwhinder)

--

--

Trillinghinder en schade aan gebouwen

--

--

Conventionele explosieven

-

-

Bereikbaarheid woningen en bedrijven

0

-

Verkeersveiligheid

+

+

Mogelijkheden voor extensieve recreatie

++

++

Behoud woonfunctie

-

0

Behoud landbouwfunctie

-

0

Waterveiligheid

Innovatie

Ruimtelijke kwaliteit

Landschap, cultuurhistorie
en archeologie

Archeologie

Natuurbehoud

Leefomgeving

Verkeer

Wonen en werken
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GEBIEDSAMBITIES
Met het voorkeursalternatief wordt een volgende stap gezet in het realiseren van één aaneengesloten
natuurgebied, met mogelijkheden voor recreatief medegebruik door onder andere wandelaars, hardlopers
en natuurliefhebbers. Net als de maatregelen voor de dijkversterking hebben deze ontwikkelingen tijdelijke
negatieve effecten ten gevolge van de uitvoering van het project. Deze worden bij de planuitwerking nader
onderzocht. Onderstaand zijn de onderscheidende permanente effecten weergegeven.
Plasserwaard
In de Plasserwaard ten westen van de rijksmonumentale steenfabriek wordt circa 7 ha. ooibos ontwikkeld.
Dit bos geeft een zeer positieve impuls aan de instandhoudingsdoelstellingen voor zachthoutooibossen en
essen-iepenbos. Het bos kan worden aangelegd met een klein, lokaal effect op de rivierwaterstanden. In de
planuitwerkingsfase wordt de situering en landschappelijke inpassing van het ooibos nader onderzocht.
In de Plasserwaard ten oosten van de rijksmonumentale steenfabriek wordt het huidige landbouwgebied
heringericht tot natuurgebied. Een bestaande watergang wordt aangepast naar een smalle geul met
natuurvriendelijke oevers. Deze geul is aan de benedenstroomse zijde aangetakt op de rivier. Dit maakt de
Plasserwaard waterrijker, waarmee het natuurlijk landschap wordt versterkt. Er is ruimte voor een ecologische
verbinding langs de rivier en op het smalle deel van de uiterwaarden is er meer ruimte voor natuur. Het VKA
wordt daarom positief beoordeeld voor ruimtelijke kwaliteit (landschappelijke eenheden). Mogelijk leidt de
geul wel tot een toename van de kwel. In de planuitwerkingsfase wordt onderzocht hoe deze eventuele
toename geminimaliseerd kan worden.
Door de ontwikkeling van extensief hooiland en moeras in de Plasserwaard wordt een grote positieve impuls
gegeven aan de N2000-doelen voor broedende weidevogels. Ook zorgt de ontwikkeling van een geul met
moerassige oevers voor een substantiële uitbreiding van geschikt leefgebied voor diverse broedvogels
waaronder, roerdomp, woudaapje en grote karekiet. Deze maatregelen leveren ook een bijdrage aan de
NURG-doelstellingen. De natuurontwikkeling kan wel een beperkt negatief effect hebben op het leefgebied of
foerageergebied van broedvogels en niet-broedvogels.
Voor KRW heeft de aanleg van de geul positieve effecten, omdat deze een grote bijdrage levert aan
verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit en de deelmaatlatten voor waterplanten, macrofauna en vis. Het
ontstenen van drie kribvakken langs de Nederrijn ten behoeve van een meer natuurvriendelijke oever wordt
eveneens positief beoordeeld.
Bovenste Polder
Onderdeel van het VKA is een herinrichting van de Driehoek, waarbij de huidige landbouwkundige functie
verdwijnt. Het is de bedoeling dat dit gebied grotendeels wordt beheerd als natuurlijk hooiland. Daarmee
ontstaat een geschikt habitat voor de kwartelkoning, aansluitend aan de Bovenste Polder ten oosten van de
Pabstendam. Voor deze soort is in het beheerplan een uitbreidingsdoelstelling geformuleerd, die deels in dit
gebied kan worden gerealiseerd. In de Bovenste Polder worden tevens enkele poelen aangelegd voor de
kamsalamander en wordt moerasgebied gerealiseerd als leefgebied voor de porseleinhoen.
Aan de stadszijde van de Driehoek, bij het huidige bedrijventerrein, wordt een waterplas gerealiseerd.
Hiermee wordt voorzien in een grote behoefte aan veilig zwemwater in Wageningen. Aan de zuidzijde van
de plas worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze moerassige oevers geven een uitbreiding van
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geschikt leefgebied voor diverse broedvogels en worden dan ook positief beoordeeld vanwege de KRWdoelstellingen. De waterplas ligt aan de rand van het N2000 gebied en heeft sterk negatieve effecten op
het noordelijke deel van het potentiële leefgebied van de kwartelkoning. Hiervoor zal compensatie moeten
plaatsvinden.
In de huidige situatie wordt er gerecreëerd in de Driehoek langs de Nederrijn. De bedoeling is dat de
recreatiedruk van de rivieroever verschuift naar de waterplas die dichter bij de stad ligt. Er worden geen
struinpaden aangelegd in de Driehoek en bestaande routes worden ontmoedigd. De ontsluiting via de
Pabstendam naar de waterplas wordt verbeterd door het scheiden van vrachtverkeer en langzaam verkeer.
Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid sterk, wat positief wordt beoordeeld.
Tabel 6.2 Effectbeoordeling VKA Plasserwaard en Bovenste Polder

VKA
Plasserwaard
Thema

Bovenste Polder

Criterium
Landschappelijke eenheden

+

++

Samenhang in programma

+

+

Landschap,
cultuurhistorie en
archeologie

Archeologische waarden

-

-

Bodem en water

Grondwaterhuishouding

-

-

Natura2000-gebieden (gebruiksfase)

-

--

Natura 2000-gebieden (aanlegfase)

--

--

Beschermde soorten (gebruiksfase)

++

++

Beschermde soorten (aanlegfase)

--

--

Natura2000-gebieden en NURG

++

+

Kaderrichtlijn Water

++

+

Ruimtelijke kwaliteit

Natuurbehoud

Natuurontwikkeling

Leefomgeving

Conventionele explosieven

-

-

Verkeer

Verkeersveiligheid

0

++

Mogelijkheden voor waterrecreatie

0

+

Recreatie en toerisme
Mogelijkheden voor extensieve recreatie
Wonen en werken

+

Behoud landbouwfunctie

-

-

Energieopwekking

0

+

Klimaatadaptatie

0

+

Duurzaamheid
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KOSTEN, BEHEER EN CIRCULARITEIT
Naast de effecten van het VKA op de in het MER Fase I beschreven milieuaspecten zijn de effecten op kosten,
beheer en circulariteit van het VKA in beeld gebracht. Dit geldt ook voor het thema draagvlak, zoals toegelicht
in hoofdstuk 4.
Door middel van een kostenraming zijn de verwachte investeringskosten van het VKA bepaald. De totale
investeringskosten van het VKA bedragen naar verwachting 54 miljoen euro. Hiervan is naar verwachting 46
miljoen euro nodig voor de dijkversterking en 8 miljoen voor het realiseren van de gebiedsambities.
Op het aspect beheerbaarheid scoort het dijkontwerp positief doordat de taluds flauwer worden en een
onderhoudspad aan de binnen- en buitenzijde wordt aangelegd. Alleen bij het ooibos ten westen van de
jachthaven wordt het onderhoudspad onderbroken, ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden. In het
landelijk gebied moeten de beheeraspecten van de innovatieve maatregel tegen piping nog nader worden
uitgewerkt. Voor het gehele project, inclusief de getrapte kruin, de natuurterreinen en de waterplas is een
beheervisie op hoofdlijnen opgesteld. Deze wordt in de volgende fase verder uitgewerkt in een beheerplan.
In het ontwerpproces zijn in het kader circulariteit de mogelijkheden geïnventariseerd van hergebruik
van delfstoffen voor het realiseren van de dijkversterking en de gebiedsambities. Gebleken is dat de
gebiedsambities in de Plasserwaard en de Driehoek zeer gunstig zijn voor de grondbalans van het project,
omdat de vrijkomende klei en zand gebruikt kan worden voor de kleibekleding en de stabiliteitsbermen.
De grond die vrijkomt bij profileren van de dijk is indicatief milieukundig onderzocht en kan ook worden
toegepast. Het gebruik van gebiedseigen grond leidt tot een verlaging van de CO2 – en stikstof emissie van
het project.

6.2 Optimalisatiemogelijkheden VKA
Het voorkeursalternatief beschrijft de oplossing voor de opgaven op hoofdlijnen. In de planuitwerkingsfase
wordt deze oplossing verder uitgewerkt en daarin is nog ruimte aanwezig voor optimalisaties. Deze
optimalisaties kunnen er ook toe leiden dat negatieve aspecten van het voorkeursalternatief nog weggewerkt
kunnen worden.

WATERVEILIGHEID
In het VKA wordt een verticale piping oplossing toegepast. Dit kan een innovatieve maatregel zijn in de vorm
van Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) of een GrofZandBarriere. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om in
de planuitwerking de pipingopgave verder aan te scherpen.
Voor de kistdam in het Hoornwerk wordt, in overleg met het Kennisplatform Risicobenadering, nog gezocht
naar optimalisaties.

NATUUR
Uit de effectbeoordeling, beschreven in het MER Fase I en paragraaf 6.1 van de Nota VKA, blijkt dat het
VKA naast de positieve effecten ook leidt tot tijdelijke negatieve effecten op de natuur. Dit heeft te maken
met bouwlawaai, lichthinder en maatregelen zoals het aanleggen van tijdelijke werkwegen. Voor deze
werkzaamheden worden ontheffingen aangevraagd en bij de uitvoering worden gedragsregels gevolgd. De
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werkzaamheden om de doelen en ambities te realiseren zullen daarnaast leiden tot stikstofdepositie voor
stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. In de planuitwerkingsfase kan onderzocht worden of
het verdwijnen van het agrarisch gebruik in het projectgebied en de daarmee gepaard gaande afname van de
stikstofdepositie kan worden ingezet als salderingsmaatregel.
Het realiseren van de waterplas in de Driehoek heeft naar verwachting een negatief effect op het potentiele
leefgebied van de kwartelkoning. In de planuitwerkingsfase zal een passende beoordeling worden opgesteld,
waarin de compensatie nader wordt uitgewerkt.
De maatregel om het Hoornwerk op te hogen en daarmee onderdeel te laten worden van de waterkering
heeft naar verwachting een negatief effect op het habitattype glanshaverhooiland. Toch biedt deze
ontwikkeling ook juist mogelijkheden om het habitattype te verbeteren. Het glanshaverhooiland kan na
afronding van de werkzaamheden mogelijk met een betere kwaliteit worden teruggebracht dan in de huidige
situatie.

VERKEERSVEILIGHEID
In het VKA is nog niet vastgelegd hoe het getrapte profiel precies benut wordt voor de verschillende
verkeersstromen. Tijdens de planuitwerking wordt in overleg met de omgeving de optimale inrichting voor
verkeersveiligheid bepaald door de beide gemeenten Wageningen en Rhenen. Hierin is het gebruik van de
dijk als gehele route voor fietsers en voetgangers van belang. De route op de getrapte kruin in het landelijk
gebied dient op een vanzelfsprekende wijze door te lopen in het traject Nude. Ook de routes van het Nude
naar het stedelijke deelgebied en de kruising met de Pabstendam zijn een belangrijk aandachtspunt in de
uitwerking. Hiermee wordt de Grebbedijk als geheel bruikbaar als route.

LEEFOMGEVING
Het VKA heeft naar verwachting tijdelijke effecten op de leefomgeving. In de verkenningsfase zijn
deze effecten indicatief, met worst case aannames, in beeld gebracht. In de planuitwerkingsfase zal de
bandbreedte aan mogelijke uitvoeringsmethoden nader worden bepaald. Op die manier kan een betere
onderbouwing van de tijdelijke effecten plaatsvinden. Ten aanzien van trillingen en geluid zijn de tijdelijke
effecten vooralsnog als sterk negatief beoordeeld omdat zowel de maximaal toegestane geluidbelasting
als de blootstellingsduur wordt overschreden. Door bij de uitvoering te kiezen voor trilling – en geluidsarme
bouwtechnieken kunnen deze negatieve effecten op de leefomgeving worden voorkomen.

DUURZAAMHEID
Bij het optimaliseren van het VKA kan TEO als duurzaamheidsmaatregel nader worden uitgewerkt. In
het VKA zijn no-regret-maatregelen opgenomen , waardoor TEO op termijn realiseerbaar wordt. In de
planuitwerkingsfase wordt dit nader uitgewerkt, zodat de basisvoorzieningen voor de TEO op de juiste
locatie gesitueerd kunnen worden. Ook zal in de planuitwerkingsfase de optie voor een “solar road” nader
uitgewerkt worden.

BODEM EN WATER
De in het VKA opgenomen geul in de Plasserwaard kan leiden tot een toename van kwel naar het binnendijks
gebied. In de planuitwerkingsfase is een geohydrologische modellering nodig om deze toename te
kwantificeren en eventuele beheersmaatregelen uit te werken.
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RUIMTELIJKE KWALITEIT
De steunberm aan de binnenzijde in het landelijke gebied scoort niet positief op ruimtelijke kwaliteit, omdat
deze het profiel van de dijk minder compact maakt. In de planuitwerking wordt de inpassing van deze
berm nader uitgewerkt. Een mogelijkheid daarvoor is om de berm onder een flauw talud aan te leggen
(landschapsberm), net als het verlagen of inkorten van de steunberm. Daarnaast wordt in de planuitwerking
bij de vormgeving van de getrapte kruin en op- en afritten rekening gehouden dat deze elementen
ondergeschikt zijn aan de hoofdweg.

buitendijks

binnendijks
verwijderen zandscheg
erosiebestendige kleibekleding met open zode

BERM

1.5m erosiebestendige kleibekleding met open zode

3m

(inclusief berm)

ONDERHOUDSPAD

VERTICALE PIPINGOPLOSSING

0.5m erosiebestendige kleibekleding met open zode
1:3.5

Mogelijk optimalisatie ruimtelijke kwaliteit
door verflauwing steunberm
0.2m

0.8-1m

1:3

1:3.5

ONDERHOUDSPAD

1:50

5m

ca. 5m

1:3

cat. 3 klei of zand

2.5m

10m

5m*

5m*

5m*

12m*

31.5m*

*afhankelijk van de benodigde kruinhoogte, taludhellingen, bermlengtes en niveau achterland/voorland, exacte maatvoering wordt per locatie bekeken.

BERM

buitendijks

binnendijks
verwijderen zandscheg
erosiebestendige kleibekleding met open zode

1.5m erosiebestendige kleibekleding met open zode
3m

ONDERHOUDSPAD

1:3.5

VERTICALE PIPINGOPLOSSING

0.5m erosiebestendige kleibekleding met open zode
onderhoudsstrook (5m) op berm
0.2m

0.8-1m

1:3

1:3.5

5m

ONDERHOUDSPAD

1:50

1:8.5
ca. 5m

cat. 3 klei of zand

2.5m

1:6

5m*
5m*

5m*

5m*

31.5m*

10m*

7m*

17m*

*afhankelijk van de benodigde kruinhoogte, taludhellingen, bermlengtes en niveau achterland/voorland, exacte maatvoering wordt per locatie bekeken.

Figuur 6.1 Dijk met steunberm (boven) en dijk met landschapsberm (beneden).
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6.3 Toetsing VKA aan doelbereik ambities
In hoofdstuk 2 van de Nota VKA zijn de projectdoelstellingen en gebiedsambities voor de
Gebiedsontwikkeling Grebbedijk toegelicht. In deze paragraaf wordt eerst in een tabel toegelicht in hoeverre
het VKA bijdraagt aan het realiseren van de projectdoelstellingen op het gebied van waterveiligheid en
natuur. Daarna komen de gebiedsambities aan bod. De symbolen geven aan of de doelstelling of ambitie
behaald is ( ) of niet behaald ( ).

PROJECTDOELSTELLINGEN
Voor waterveiligheid is de projectdoelstelling dat de Grebbedijk voldoet aan de normering zoals opgenomen
in de Waterwet. Voor natuur zijn de doelstellingen:
•
•
•

om het Natura2000-gebied in de uiterwaarden verder te ontwikkelen door verbeteren van de kwaliteiten
en het aanleggen van ecologische verbindingen tussen de gebieden;
om de NURG-opgave (Nadere uitwerking rivierengebied) te realiseren in de Plassenwaard met als doel
om ecologische verbindingen te creëren en hiermee een stabiele of groene biodiversiteit te stimuleren;
om invulling te geven aan ambities met betrekking tot het Gelders Natuurnetwerk (GNN).

Tabel 6.3 Toetsing VKA aan projectdoelstellingen

Doelstelling

Toetsing doelbereik

Waterveiligheid

Met de gekozen dijkversterkingsmaatregelen gaat de Grebbedijk weer voldoen aan de
normering zoals opgenomen in de Waterwet.

Natura 2000-gebied

In de Bovenste Polder worden poelen aangelegd zodat het leefgebied van de
kamsalamander uitgebreid en verbeterd wordt.

Natura 2000-gebied

In de Plasserwaard wordt, ten westen van de rijksmonumentale steenfabriek, het areaal
ooibos uitgebreid met ca. 7 ha. zachthoutooibos.

Natura 2000-gebied

In de Bovenste Polder is een zoekgebied opgenomen om een overstromingsmoeras
aan te leggen om het leefgebied van de porseleinhoen uit te breiden.

Natura 2000-gebied

Bij het Havenkanaal wordt een kleine ecologische verbindingszone aangelegd tussen
de Bovenste Polder en de Plasserwaard.

NURG, GNN en GO

In de Plasserwaard wordt 24 ha. kruiden- en faunarijk grasland en rivier- en
moeraslandschap en 12 ha. ooibos en open water (de geul) gerealiseerd. Het doel van
36 ha. wordt daarmee ingevuld.
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AMBITIES
Naast de projectdoelstellingen zijn in het begin van de verkenningsfase gebiedsambities geformuleerd.
De gebiedsambities zijn gericht op de volgende hoofdonderwerpen: het aanvullend op doelstellingen voor
natuur versterken van huidige natuurwaarden, het geven van een impuls aan duurzaamheid, recreatieve
mogelijkheden en cultureel erfgoed en het versterken van de relatie tussen de binnenstad van Wageningen,
de dijk en de uiterwaarden.
Tabel 6.4 Toetsing VKA aan ambities

Ambitie

Toetsing ambitie

Ruimtelijk kwaliteit

Clustering van watergebonden bedrijven op de noordoever van de haven wordt
niet mogelijk gemaakt door uitvoering van het VKA. Hiervoor is een seperaat
bestemmingsplan in de maak.

Ruimtelijk kwaliteit

Door aanpassing van de Pabstendam wordt de entree van de Wageningse
Uiterwaarden heringericht.

Ruimtelijk kwaliteit

Door aanpassing van de Pabstendam wordt de bereikbaarheid van dijk en uiterwaarden
vanuit de stad verbeterd. Tevens wordt langs het Havenkanaal een panoramazicht
gerealiseerd dat uitzicht biedt over de Nederrijn, de uiterwaarden en Wageningen.

Versterken huidige
natuurwaarden

De Driehoek (19 ha) wordt heringericht als natuurgebied met extensief hooilandbeheer
dat geschikt is voor de kwartelkoning.

Versterken huidige
natuurwaarden

In het dijkbeheer wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om de Grebbedijk te
benutten als leefgebied voor insecten, zoals vlinders en bijen.

Versterken huidige
natuurwaarden

In de Plasserwaard wordt de zomerkade verlegd en wordt de huidige watergang
verbreed tot een geul. De geul krijgt drassige (riet)oevers en wordt benedenstrooms
aangetakt. De geul draagt bij aan het bereiken van de ecologische doelstelling vanuit
de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Versterken huidige
natuurwaarden

De oevers van de Rijn worden langs de Plasserwaard natuurvriendelijk heringericht
door het (gedeeltelijk) verwijderen van stortsteen. De natuurvriendelijke oevers dragen
bij aan het bereiken van de ecologische doelstelling vanuit de Kaderrichtlijn Water
(KRW).

Versterken huidige
natuurwaarden

De zuidelijke oever van de kleine waterplas in de Driehoek wordt ingericht met drassige
(riet)oevers. De oever draagt bij aan het bereiken van de ecologische doelstelling vanuit
de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Impuls recreatie en
cultureel erfgoed

In het stedelijk gebied van Wageningen blijft de dijk autovrij en biedt het getrapte profiel
van de dijk extra ruimte voor wandelaars en fietsers.

Impuls recreatie en
cultureel erfgoed

Bij de Nude zorgt het getrapte profiel van de dijk ervoor dat het autoverkeer
gescheiden wordt van wandelaars en fietsers. Dit vergroot de verkeersveiligheid op dit
deel van de dijk.
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Ambitie

Toetsing ambitie

Impuls recreatie en
cultureel erfgoed

In het landelijk gebied wordt het getrapte profiel van de dijk benut voor een veilige
recreatieve route van Wageningen naar de Blauwe Kamer en de Grebbeberg.

Impuls recreatie en
cultureel erfgoed

Veilig roeien op een geul in plaats van op de Nederrijn wordt niet mogelijk gemaakt met
dit VKA.

Impuls recreatie en
cultureel erfgoed

Veilig zwemwater wordt mogelijk gemaakt door de aanleg van een kleine waterplas in
de Driehoek.

Impuls recreatie en
cultureel erfgoed

Het cultuurhistorische monument ‘het Hoornwerk’ wordt in oorspronkelijke vorm
teruggebracht. Het gaat om een verhoging van circa 2 meter en het steiler maken van
de taluds.

Impuls duurzaamheid

Bij de Nude worden de basisvoorzieningen aangelegd voor het in de toekomst kunnen
benutten van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Het betreft een mantelbuis
voor het aan– en afvoeren van oppervlaktewater.

Impuls duurzaamheid

De aanleg van een geul in de Plasserwaard en een kleine waterplas in de Driehoek
biedt mogelijkheden voor het winnen van klei en zand, in te zetten voor de
dijkversterking.

Impuls duurzaamheid

Maatregelen in het kader van klimaatadaptatie (hittestress)
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DEEL C
DOORKIJK NAAR DE PLANUITWERKING
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7. Doorkijk
7.1

Planuitwerkingsfase

De verkenning van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk wordt afgesloten met het vaststellen van het
voorkeursalternatief, maar daarmee is het project nog niet klaar. Hierna volgt nog de planuitwerkingsfase
om vervolgens het werk daadwerkelijk uit te voeren in de realisatiefase. In dit hoofdstuk wordt een doorkijk
gegeven naar deze volgende fasen.
Naar verwachting wordt in juli 2020 de verkenning van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk afgesloten
door middel van de vaststelling van het definitieve voorkeursalternatief. Aansluitend daarop start de
planuitwerkingsfase. Voor de planuitwerkingsfase wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin het proces
en de benodigde producten beschreven worden om te komen tot een Projectbesluit op grond van de
Omgevingswet. Dit plan van aanpak wordt bestuurlijk vastgesteld door de procespartners en dient voor
Waterschap Vallei en Veluwe als basis voor een beschikkingsaanvraag bij het HWBP. Het HWBP toetst het
plan van aanpak aan de financieringsregeling van het HWBP. Bij een positieve toets wordt een beschikking
afgegeven en kan de HWBP-bijdrage voor de planuitwerkingsfase worden ontvangen.
De overgang tussen de verkenning en planuitwerking is in de praktijk niet zo scherp als bovenstaand
beschreven en vooruitlopend op de officiële start worden al activiteiten van de volgende fase uitgevoerd. Zo
wordt er begin 2020 gestart met ecologisch veldonderzoek en bodemonderzoeken om deze vroegtijdig in
beeld te krijgen. Daarnaast worden ook de gebiedsambities verder uitgewerkt om deze ambities op hetzelfde
uitwerkingsniveau te krijgen als de plannen voor de dijkversterking.
De planuitwerkingsfase staat in het teken van het verder uitwerken van het vastgestelde VKA tot een definitief
ontwerp voor de dijk en gebiedsambities. Het definitieve ontwerp is de basis om een projectbesluit en MER
Fase II op te stellen. De planuitwerkingsfase is afgerond wanneer het projectbesluit onherroepelijk is.

7.2 Ontwerpopgaven
In de planuitwerkingsfase zal een aantal ontwerpopgaven verder worden uitgewerkt. Het voorkeursalternatief
is een belangrijk vertrekpunt en vormt de basis waar deze ontwerpopgaven op verder bouwen. De volgende
ontwerpopgaven worden in ieder geval voorzien voor de volgende fase:
•
•
•
•
•

Nadere uitwerking van maatwerklocaties ;
Optimalisatie van het binnendijks talud in het landelijk gebied;
Optimalisatie van de piping- en hoogteopgave.
Inrichting van de verschillende verkeersstromen op de dijk;
Uitwerking van en samenhang tussen de natuuropgaven.
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7.3 Samenwerking en participatie
De verkenning van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk is een intensieve samenwerking geweest
tussen de zes procespartners. Dit heeft geresulteerd in een integraal voorkeursalternatief voor de
dijk en de gebiedsambities in de uiterwaarden. De zes partijen hebben de intentie om de integrale
opgave in gezamenlijkheid verder op te pakken en de samenwerking door te zetten in de volgende
fasen. Afspraken over deze samenwerking worden nog vastgelegd in een plan van aanpak en een
samenwerkingsovereenkomst. Het lijkt logisch dat de gemeente Rhenen en Utrechts Landschap daar ook bij
aanhaken, gezien hun rol bij het herstel van het Hoornwerk.
In de verkenningsfase is gestart met een intensief participatieproces zoals beschreven in hoofdstuk 4, o.a. via
de dijkdenkers en een heel aantal 1 op 1 keukentafelgesprekken met bewoners. Het resultaat van dit proces is
vastgelegd in de notitie Omgevingsparticipatie Verkenningsfase gebiedsontwikkeling Grebbedijk (bijlage 2).
Met de wijze van participatie in de verkenningsfase is de toon gezet voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk.
Ook in de volgende fase wordt ingezet op een nauwe betrokkenheid van belangenorganisaties, bewoners
en belanghebbenden in de omgeving. De omgeving wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en
op belangrijke momenten wordt de omgeving geïnformeerd en gevraagd om hun belangen en wensen
kenbaar te maken. Ook worden de klanteisen/wensen, die in de verkenningsfase geïnventariseerd zijn, in
de volgende fase geactualiseerd en aangevuld. Het streven is om in het definitief ontwerp zoveel mogelijk
klanteisen/wensen te honoreren, mits deze passen binnen de scope, planning en financiën van het project.
Er wordt voor de planuitwerkingsfase een communicatie-participatieplan opgesteld in samenwerking met de
procespartners.

7.4 Planprocedures
Naar verwachting treedt de Omgevingswet, ondanks een recentelijk aangekondigd uitstel, binnen aanzienlijke
tijd in werking. Doel van de Omgevingswet is om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen
en samen te voegen. De gebiedsontwikkeling Grebbedijk zal naar verwachting na inwerkingtreding van
de Omgevingswet de benodigde besluiten en vergunningen vragen. Daarom is in de verkenningsfase al
geanticipeerd op de Omgevingswet. Het brede participatieproces en het onderzoeken van initiatieven van
de omgeving hoorde daarbij. Daarnaast wordt het voorkeursalternatief ter inzage gelegd om iedereen de
mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen.
In de planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt naar het detailniveau dat nodig
is voor een Projectbesluit op grond van de Omgevingswet en de overige benodigde vergunningen. Er
wordt een MER Fase II opgesteld, als aanvulling op het MER Fase I, deze dient als onderbouwing van het
Projectbesluit.
Ook voor de Grebbedijk zijn de ontwikkelingen rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zeer relevant.
Het is in deze fase nog niet nodig om hier al op te anticiperen, maar de ontwikkelingen worden gevolgd.
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7.5 Marktbenadering
Tijdens de verkenningsfase is een marktbenaderingsstrategie opgesteld. Een belangrijke keuze daarin is
op welk moment de markt betrokken gaat worden. Voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk is gekozen om
de markt te betrekken vanaf de realisatiefase. Voor de planuitwerkingsfase wordt een ingenieursbureau
ingeschakeld om samen toe te werken naar het projectbesluit. Overwegingen bij deze keuze zijn:
Kennis van een realisatiepartij in de planuitwerkingsfase wordt als welkom beschouwd, maar om te komen
tot een gedegen projectbesluit met een maakbare oplossing niet noodzakelijk geacht. Realisatiekennis is ook
met een second opinion op uitvoerbaarheid, kosten en risico’s binnen te halen.
Een snelle start van de planuitwerkingsfase is om meerdere redenen wenselijk. Dat wijst ook in de richting
van een planuitwerkingsfase met een ingenieursbureau uit de raamovereenkomst, gevolgd door een
realisatiefase met een aannemer.
De voorbereidingen voor de aanbesteding van de realisatiefase worden parallel aan de planuitwerkingsfase
voorbereid. De keuze voor de uiteindelijke contractvorm (Enginering & Construct of Design & Construct)
kan tijdens de planuitwerkingsfase gemaakt en doorgevoerd worden in het aanbestedingsdossier voor
de realisatiefase. In de aanbesteding wordt er expliciet aandacht besteed aan het thema duurzaamheid/
circulariteit.

7.6 Grondverwerving
Waterschap Vallei en Veluwe is voornemens om de dijk en het dijktalud zoveel mogelijk te verwerven,
voor zover dat op dit moment nog niet het geval is. Het betreft (van binnendijks naar buitendijks) de
onderhoudsstrook, binnenberm, kruin, buitenberm en de onderhoudsstrook aan de buitendijkse zijde.
In de verkenningsfase is op een open en transparante wijze gesproken met bewoners en bedrijven aan
de dijk over de dijkversterking en de mogelijke consequenties voor de betreffende eigendommen. Bij een
aantal woningen in het landelijk gebied wordt gezocht naar maatwerkoplossingen, met als doel zoveel
mogelijk behoud van de eigendommen. Het aankopen van woningen is op een beperkt aantal locaties
wellicht ook een mogelijkheid om de dijk met het basisprofiel te versterken. In de planuitwerkingsfase wordt
dit verder uitgewerkt en worden de gesprekken voortgezet ten behoeve van het definitieve ontwerp van de
dijkversterking.
Om de gebiedsambities van het voorkeursalternatief te realiseren is grondverwerving, grondruil
en ontpachting nodig. Er wordt gewerkt aan een intentieovereenkomst om de uitgangspunten en
randvoorwaarden voor de grondruil tussen de verschillende (semi)-overheden vast te leggen. Deze
overeenkomst wordt naar verwachting medio 2020 bekrachtigd.
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7.7 Realisatiefase
Na de planuitwerkingsfase start de realisatiefase. Volgens de huidige planning zal de realisatiefase starten in
2023 en naar verwachting twee jaar duren. Dit hangt onder andere nog af van het uiteindelijke ontwerp van
de dijk en de ambities.
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BIJLAGE 1
Overzichtskaart projectgebied
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Bijlage 2
Overzichtskaart voorkeursalternatief
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Bijlage 3
Notitie Omgevingsparticipatie Verkenningsfase gebiedsontwikkeling
Grebbedijk
In verband met de omvang is dit een los document.
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Bijlage 4
MER Fase 1
In verband met de omvang is dit een los document.
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Bijlage 5
Kaarten van de drie kansrijke alternatieven
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KANSRIJK ALTERNATIEF 1

verdichten en uitbreiden
bestaand ooibos (N2000)

afgesloten voor publiek

natuurbestemming met extensief
hooilandbeheer (NURG)

behoud bestaande ooibossen

extensief hooilandbeheer
t.b.v. kwartelkoning (N2000)

ontwikkeling habitat
Kamsalamanders (N2000)

asverschuiving dijk

KANSRIJK ALTERNATIEF 2

verdichten en uitbreiden
bestaand ooibos (N2000)

zomerkade verleggen

plas-dras oever

verbinding met
havenkanaal d.m.v.
sloot of duiker

struinpaden met
seizoensgebonden gebruik

ontwikkelen habitat Kwartelkoning

veilige zwemplek in de driehoek

panoramazicht op de Rijn

schiereiland vrij voor
ecologische verbinding,
schiereiland verkleinen

optie ontwikkelen
habitat Kwartelkoning

plas-dras oever langs nevengeul

watergeul (1.2km) met seizoensgebonden
recreatief medegebruik

asverschuiving dijk

schelpenpad beperkt
opengesteld voor publiek

leefgebied optimaliseren voor
insecten, zoals vlinders en bijen

optie voor dijkverlegging

Gebruik gebiedseigen
grond voor dijkversterking

ontwikkelen ooibos

voetgangers op
buitenberm

Jachthaven naar
dijkzijde verplaatst

terreinophoging t.b.v.
bosontwikkeling

Gebruik gebiedseigen
grond voor dijkversterking

asverschuiving dijk

voorlandverbetering

ontwikkelen habitat Kwartelkoning

Kwaliteitsverbetering
natuurwaarden Bovenpolder
dmv inrichting en beheer

ontwikkeling habitat
Kamsalamanders (N2000)

parkeervoorzieningen

Hoornwerk volledig in vorm hersteld &
Nieuwe routes met militaire geschiedenis
en mooie uitzichten

verdichten en uitbreiden
bestaand ooibos

sloot benedenstrooms
aangetakt aan de Rijn via
verlaagde zomerkade

Ontwikkelen habitat porseleinhoen
en kwartelkoning

verbreden huidige sloot

afgesloten voor publiek

schiereiland vrij voor
ecologische verbinding

aanleg natuurvriendelijke oever

jachthaven
verbonden
met de rivier

Argo

ontwikkeling overstromingsgrasland
dmv zomerkadeverlaging
en ander beheer

struinpaden

VADA en
horeca

Gebruik gebiedseigen
grond voor dijkversterking

panoramazicht op de Rijn

dam VADA verlaagd

Bruil

veilige zwemplek in de driehoek

aanleg verbinding voor thermische
energie uit oppervlakte water

gescheiden verkeer langs
Nudehaven en herinrichten
pabstendam en havenafweg

Jachthaven verplaatst naar stad

gescheiden verkeer Nudedijk
behoud ooibos

plas-dras

gebruik gebiedseigen
grond voor dijkversterking

KANSRIJK ALTERNATIEF 3 - ZONDER VERPLAATSING BRUIL

ontwikkeling habitat Kamsalamanders

