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Toelichting
[x] betreft een verwijzing naar de in hoofdstuk 13 opgenomen referentie in het
hoofddocument ‘Ontwerp Projectplan Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk’.
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1.

Dijkvak Reeve

Beheerder dijk:

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Gemeente en Provincie:

Gemeente Kampen, Provincie Overijssel

Lengte dijkvak:

Circa 270 m

Opgave verbetering:

Hoogtetekort oplossen

Algemene beschrijving dijkvak Reeve
De huidige waterkering kenmerkt zich als een groene glooiing in

Zuidelijke

het landschap met flauwe taludhellingen aan weerszijden. Het

Reevediepdijk

dijkvak ligt, van noord naar zuid gezien, ingeklemd tussen de
zuidelijke Reevediepdijk en de Gelderse Sluis (zie figuur 1.1).
Het betreft het laatste restant van de voormalige ‘Dronther
Overlaat’ en is daarmee een bijzonder en zeldzaam
cultuurhistorisch element geworden. De toplaag van de
waterkering betreft een gras/kruidenmengsel dat door de
grondeigenaren wordt onderhouden. Het dijkvak is in beheer
van waterschap Drents Overijsselse Delta en is gelegen binnen
de gemeente Kampen en provincie Overijssel.
Waterveiligheid dijkvak Reeve
Het dijkvak Reeve voldoet niet aan de eisen voor

Terp

waterveiligheid; de huidige waterkering is te laag.
Opgave dijkvak Reeve
1.

Verhogen van de dijk

Dijkontwerp dijkvak Reeve
Het hoogtetekort bedraagt circa 0,8 m over een lengte van

Figuur 1.1: dijkvak Reeve

circa 270 m. De kruinhoogte ligt nu op NAP +1,65 m, waar een benodigde kruinhoogte is vereist van
NAP +2,45 m. Hoogtetekort betreft hier het enige mechanisme waarop de dijk is afgekeurd.
Het dijkontwerp bestaat uit een integrale grondoplossing met passende aansluiting op de zuidelijke
Reevediepdijk en een aansluiting richting de Gelderse Sluis, waarbij de dijk overgaat in de terp [4].
Voor het ontwerp is gekozen om het dijkvak binnen de bestaande binnen- en buitenteen van de
waterkering integraal met klei op te hogen (zie figuur 1.2).

Figuur 1.2: dwarsprofiel Reeve
De flauwe taluds blijven behouden door een buitentalud van 1:12 en een binnentalud van 1:7 aan te
leggen. De kruinbreedte van 4,5 m blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Dit
ontwerp waarborgt en benadrukt de aanwezige landschappelijke waarden in het gebied en de
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culturele waarde van de ‘Dronther Overlaat’ [7]. Vanwege de aanwezige klei- en veenlagen treedt
door de ophoging klink (in de ondergrond) op. Daarom wordt circa 0,3 m extra aangebracht
(zogenaamde overhoogte), zodat het dijkvak tot 2050 voldoet aan de hoogtenorm. De aanleghoogte
van de kruin wordt hierdoor NAP +2,75 m.
De aansluiting aan de noordzijde met de Zuidelijke Reevediepdijk verdient extra aandacht: om de
dijken goed op elkaar aan te laten sluiten wordt een inkassing gemaakt. Hiervoor wordt schone klei
gebruikt en zal de kleilaag van beide constructies op elkaar aan moeten sluiten, zodat de
waterdichtheid en de erosiebestendigheid van de toplaag gewaarborgd is. Scherpe overgangen
worden voorkomen zodat onderhoud efficiënt kan worden uitgevoerd. De beheergebieden van
Rijkswaterstaat en WDODelta grenzen aan elkaar op de Zuidelijke Reevediepdijk; de beheergrens
ligt waar de Dronther Overlaat aansluit op de Zuidelijke Reevediepdijk.

Doorsnede A-A

Doorsnede B-B

Figuur 1.3: aansluiting op de terp
De aansluiting aan de zuidzijde richting Gelderse Sluis om de terp (zie figuur 1.3) heen betreft een
maatwerkoplossing. De waterkering wordt om de terp heen gelegd en ‘vouwt’ zich langs de
westzijde om de terp tot aan de Gelderse Sluis. Als gevolg van de iets steilere taluds, wordt de
aanleghoogte 3.00+ NAP. Aan de westzijde van het perceel sluit de waterkering aan op de terp en
moet de tuin deels opgehoogd worden. Om de afwatering van de tuin te verzekeren, wordt vanaf de
noordwestpunt van de tuin een afwatering aangebracht tussen de tuin en de waterkering. De
afwatering sluit aan op de sloot ten noordoosten van de terp. In de opvolgende fase gaan we
gezamenlijk met de bewoners/eigenaren de exacte inrichting verder uitwerken.
Gebruik van gronden
De verhoging van dijkvak Reeve wordt uitgevoerd op gronden die bij derden in eigendom zijn. In de
afgelopen jaren zijn contacten gelegd met de eigenaren. De betrokkenen zijn op de hoogte van o.a.:
•

de voorgenomen dijkverhoging en afspraken over toekomstig beheer met de eigenaren;

•

de verschillende mogelijkheden voor wat betreft uitvoeringswijzen van de opgave;

•

het feit dat de gronden tijdelijk nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Na
realisatie en afwerking van de voorziening komen de gronden weer volledig in gebruik bij de
grondeigenaren.
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Binnen het dijkvak Reeve heeft het waterschap geen eigendom. De gronden van dijkvak Reeve zijn
in eigendom van drie eigenaren en worden gepacht door één veehouder. Hier geldt dat de gronden
tijdelijk nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Vanuit beheeroogpunt is geen
noodzaak om tot verwerving van eigendom over te gaan. Ook hier wenst het waterschap tot
overeenstemming te komen met de eigenaren en/of gebruikers over tijdelijk gebruik. Na realisatie
en afwerking van de voorziening komt de grond weer in gebruik bij de betreffende grondeigenaar.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het (tijdelijk) gebruik van de grond, kan een
gedoogplicht opgelegd worden. Voor het tijdelijk in gebruik nemen van gronden wordt een
schadevergoeding vastgesteld. Daarbij wordt mede vastgesteld in welke toestand de betreffende
percelen zich bevinden en moeten worden opgeleverd. In geval van het opleggen van een
gedoogplicht kunnen rechthebbenden een aanvraag om schadevergoeding indienen op basis van
artikel 7.14 van de Waterwet.
Uitvoering
Tijdens de uitvoering wordt de bovenste 0,2-0,25 m van de dijk afgegraven en in een tijdelijk depot
geplaatst. Vervolgens wordt klei (met minimaal erosieklasse 2) aangebracht op de dijk, waarna de
grond uit het tijdelijk depot weer wordt teruggeplaatst bovenop de aangebrachte laag klei. Omdat
sprake is van grondverzet, is de grondkwaliteit ter plaatse in beeld gebracht door middel van een
verkennend bodemonderzoek. Geconcludeerd is dat vrijkomende grond op basis van indicatieve
toetsing toepasbaar is. Voor de ophoging wordt alleen schone klei (AW2000) toegepast. Hiermee
wordt voldaan aan het Besluit bodemkwaliteit. De ophoging resulteert niet in een verslechtering van
de gemiddelde bodemkwaliteit. Er is circa 7.000 m3 klei nodig om de ophoging (inclusief overhoogte)
te realiseren.
Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de dijkversterking voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare
informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke
effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de versterking van dijkvak Reeve zijn de
volgende aspecten van belang.
Bodem
Omdat sprake is van grondverzet is de grondkwaliteit ter plaatse onderzocht. Hieruit blijkt dat het
gehalte PFAS in de bovengrond plaatselijk de norm, zoals is aangeduid in het tijdelijk
toetsingskader, overschrijdt. Verder zijn in de grond geen verontreinigingen aangetoond. De grond
kan ter plaatse worden hergebruikt. Indien grond elders hergebruikt zou gaan worden is deze,
volgens de indicatieve toetsing, geclassificeerd als ‘wonen’.
Voor de ophoging wordt alleen schone klei (AW2000) toegepast welke moet voldoen aan het Besluit
bodemkwaliteit. De ophoging resulteert niet in een verslechtering van de gemiddelde
bodemkwaliteit. De rapportage van het uitvoerde bodemonderzoek is opgenomen in [9].
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Water
De versterking van het dijkvak heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied [9], [10].
Door de werkzaamheden wordt het hoogtetekort opgelost. De dijkversterking gaat niet gepaard met
het dempen en/of verleggen van bestaande sloten, waardoor geen noemenswaardige verandering
van de grondwaterstand en van de kwel binnendijks optreedt. Significante effecten op de
grondwaterhuishouding nabij de dijk worden niet verwacht. Tijdens de aanlegfase en in de fase
nadat de dijk is aangelegd worden geen effecten verwacht op het oppervlaktewatersysteem.
Evenmin wordt invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
Het te versterken dijkvak is een voormalige overlaatkering langs de Zuiderzee, de Dronthense
overlaat. Door de komst van het Reevediep is de overlaat een behoudenswaardig cultuurhistorische
element geworden en wordt door de wijze van versterken sterker aanwezig in het landschap [7].
Zowel aan de noord- als de zuidzijde sluit de verhoogde dijk op een vloeiende wijze aan op de
omgeving.
Uit archeologische onderzoek [8] volgt dat de kans op archeologische waarden op deze locatie laag
is. Tijdens de uitvoering wordt de eerste 0,2-0,25 m van de bovengrond van de dijk ontgraven.
Daarna vindt een ophoging van ongeveer 1,10 m klei plaats en wordt de bovengrond teruggeplaatst.
Zowel het ontgraven als het ophogen heeft geen effect op de eventuele archeologische waarde in de
bodem.
Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Tijdens het ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten
rond het dijkvak Reeve zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Een bijzondere vondst
was wel de kranswiersoort brakwater kransblad. Deze niet beschermde, maar wel zeer zeldzame
soort groeit in de sloot evenwijdig aan het dijktraject Reeve. De sloot blijft behouden en valt buiten
de invloedsfeer van de werkzaamheden. Er is geen negatief effect op deze soort.
Sporen van de egel zijn wel aangetroffen op deze locatie, waarvoor mitigerende maatregelen
voorafgaand, tijdens en na de werkzaamheden worden toegepast. Voor uitvoering van de
werkzaamheden is vanuit provincie Overijssel een Ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor
deze soort.
Naast de egel is, gezien de terreinopbouw en de bekende landelijke verspreiding van beschermde
kleine zoogdieren, de aanwezigheid van dergelijke soorten zeer onwaarschijnlijk. Tijdens het
veldbezoek zijn dan ook geen vaste verblijfplaatsen of sporen van beschermde grondgebonden
zoogdieren aangetroffen.
In de directe nabijheid van het dijkvak Reeve is een (deels vervallen) ooievaarsnest aangetroffen in
een meidoorn. De bewoners gaven aan dat in 2018 de laatste (mislukte) broedpoging is geweest.
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Dit nest wordt niet meer gebruikt en in 2019 is naast het oude nest een nieuwe nestvoorziening
geplaatst in de vorm van een ooievaarspaal. De meidoorn wordt gekapt ten behoeve van de
dijkversterking.
Ooievaars behoren tot een beperkt aantal soorten vogels die elk jaar terug keren naar het nest en
daarom zijn hun nesten het hele jaar beschermd vanuit de Wet natuurbescherming. Gezien het feit
dat het oude instabiele nest niet meer in gebruik is en er inmiddels een alternatieve nestlocatie
aanwezig is op het erf, zijn negatieve effecten uitgesloten. Verder zijn geen jaarrond beschermde
nesten van vogels aanwezig.
Op het dijkvak kunnen ook algemene grondbroeders als scholekster of graspieper broeden. Door te
werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet mogelijk is,
dient een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende maatregelen. Het
verwijderen van de bomen en struiken bij het dijkvak dient in elk geval te gebeuren buiten het
broedseizoen.
Bij het dijkvak Reeve zijn geen geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen aangetroffen. Wanneer
bij kunstlicht gewerkt wordt, kunnen foeragerende of passerende vleermuizen wel hinder
ondervinden. Aangezien de werkzaamheden overdag zullen plaatsvinden, is hiervan geen sprake.
Er zijn geen beschermde vis-, amfibie- of reptielsoorten aanwezig op de locatie. Negatieve effecten
op beschermde vissen, amfibieën en reptielen zijn dan ook uitgesloten. Daarnaast is niet te
verwachten dat beschermde ongewervelden in het plangebied of binnen de invloedsfeer van de
werkzaamheden voorkomen.
Natuur Netwerk Nederland
De dijkversterking bij Reeve vindt plaats buiten de begrenzing van een NNN-gebied. Hiervoor geldt
dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke waarden en
kenmerken van het netwerk optreden.
Woon- werk- en leefmilieu
De bewoners van de woning op de terp ondervinden overlast van de dijkversterking. Daarbij gaat
het om gevolgen van tijdelijke aard, zoals geluidsoverlast en tijdelijke zichtvervuiling. De ophoging
van de dijk leidt aan de noordkant tot een iets ander permanent uitzicht vanuit de woning. In de
opvolgende fase gaan we gezamenlijk met de bewoners/eigenaren de exacte inrichting van de terp
en herplant van bomen en struiken ter plaatse verder uitwerken.
Het bouwverkeer veroorzaakt trillingen, maar schade aan de woning wordt niet verwacht. Als gevolg
van de uitvoeringswerkzaamheden is een overschrijding van de geluidnormen niet uit te sluiten. De
geluidsemissie van de aanleg wordt bepaald door de omvang van de werkzaamheden, het te
gebruiken materieel, de wijze van transport, de uitvoeringsduur en het moment waarop de
werkzaamheden worden uitgevoerd. De mate waarin de omgeving de hinder ervaart is primair
afhankelijk van de aard en duur van de werkzaamheden. Gevolgen voor luchtkwaliteit in de
omgeving gelden alleen voor de aanlegfase. Hoewel de werkzaamheden omvangrijk van aard zijn,
kan redelijkerwijs worden verwacht dat de belasting lokaal beperkt is en dat ruim onder de gestelde
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grenswaarden en richtlijnen uit de Wet milieubeheer wordt gebleven. Tijdens uitvoering zal
gestreefd worden naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden.
Het detailontwerp van het maatwerk ter hoogte van de aansluiting van de dijk op de terp met de
woning wordt in nauw overleg met de bewoners gemaakt. Randvoorwaarde voor de gehele
uitvoering is dat geen grond zal worden aangevoerd over het erf tussen de woning en de schuur
door.
De dijkverbetering heeft geen gevolgen voor het huidige beweidingsbeleid op en naast de dijk.
Vanwege de benodigde erosiebestendigheid van het gras mag na ophoging van de dijk geen vee op
de waterkering worden geweid.
De stakeholders zullen proactief betrokken worden tijdens het verdere proces. Tijdens de uitvoering
zal de communicatie er op gericht zijn dat vooraf de betrokkenen geïnformeerd worden over de
aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn
opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.
Kabels en leidingen
Bij de terp liggen kabels en leidingen; aan de kant van de
Gelderse Sluis liggen diverse kabels en leidingen die de
woningen aansluiten (zie figuur 1.4). De werkzaamheden
voor de dijkverbetering liggen buiten de ligging van de
kabels en leidingen.

Figuur 1.4: kabels en leidingen
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2.

Dijkvak Oprit voormalig stoomgemaal Oldebroek

Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland

Lengte dijkvak:

Circa 50 m

Opgave verbetering:

Hoogtetekort oplossen: maatregel in grond

Algemene beschrijving Dijkvak oprit voormalig stoomgemaal Oldebroek
Het dijkvak oprit voormalig stoomgemaal Oldebroek (zie figuur 2.1) betreft een kort traject met een
hoogteopgave van circa 0,3 m over een lengte van ongeveer 50 m. Het dijkvak maakt deel uit van
het dijktraject Noordeinde – Gelderse Sluis (1875). Dit dijktraject is aanmerkelijk jonger dan de
zuidelijker gelegen dijken met het typerende Zuiderzee dijkprofiel. Het dijktraject heeft een binnenen buitendijkse talud van 1:3. De omgeving wordt gekenmerkt door een
voormalig stoomgemaal, een voormalige defensieloods en de Gelderse Sluis.
De lokale kruinverlaging is in het verleden aangebracht om vanaf de

Dijkvak Oprit

ontsluitingsweg het binnendijkse perceel te kunnen bereiken: de toenmalige

voormalig

waterkering was te steil om te kunnen berijden. Deze inrit kon worden

stoomgemaal

aangelegd, aangezien de dijk in de periode 1936 – 1996 geen status van

Oldebroek

‘waterkering’ kende. Ingrepen in de dijk konden destijds zonder vergunning
worden uitgevoerd.
Waterveiligheid
Het dijkvak oprit voormalig gemaal Oldebroek voldoet over een lengte van
circa 50 m niet aan de eisen voor waterveiligheid; de huidige waterkering is te
laag als gevolg van een oude ontsluitingsaanpassing van de binnendijks
gelegen garageboxen.
Opgave dijkvak Oprit voormalig gemaal Oldebroek
1.

Ophogen van de kruin tot de benodigde hoogte

Dijkontwerp dijkvak Oprit voormalig gemaal Oldebroek

Figuur 2.1: locatie dijkvak

Het dijkontwerp bestaat uit het herstellen van de (klei)dijk. Ter plaatse van de

Oldebroek

inrit wordt de hoogte van de dijk met klei teruggebracht op de aansluitende
hoogte van het dijktraject Noordeinde – Gelderse Sluis.

Figuur 2.2: doorsnede ontwerp
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Ter plaatse van de weg (voor het gemaal) wordt beperkt extra hoogte aangebracht; hier voldoet de
hoogte net niet. Aan de binnen- en buitendijkse zijde worden de taluds van de dijk op een 1:3
profiel aangesloten op het bestaande maaiveld. De doorsnede is in figuur 2.2 opgenomen.

Met deze ingreep wordt het landschappelijk
ensemble van waterkering, voormalig
stoomgemaal en sluiscomplex weer één.
Aandachtspunt in het ontwerp is de inrit naar de
garageboxen. De helling van de inrit kan niet
steiler aangelegd worden, aangezien de helling
met een auto bereden moet worden. Het
waterschap is in overleg met de bewoner van
het voormalig gemaal over het type verharding
van de oprit. Het type verharding en de
aansluiting van de inrit op de tuin wordt in de
opvolgende fase met de bewoner nader
Figuur 2.3: bovenaanzicht ontwerp

uitgewerkt. Figuur 2.3 biedt een overzicht van
het ontwerp. Er is circa 70 m3 klei nodig om de
benodigde ophoging te realiseren.

Gebruik van gronden
De gronden waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden zijn eigendom van de gemeente Oldebroek
en aangrenzende bewoner. Er wordt niet overgegaan tot verwerving van de gronden. Voor de inrit
naar de garageboxen en de herinrichting van het terreindeel wordt, in afstemming met de bewoner
voorzien in maatwerkoplossingen.
Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare
informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke
effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de verbetering van dijkvak oprit voormalig
stoomgemaal Oldebroek zijn de volgende aspecten van belang.
Bodem
In dit deelgebied wordt het asfalt verwijderd, vindt grondverzet plaats (ophoging van circa 0,3 m +
zettingscompensatie) en wordt de duiker met beton gedicht (zie factsheet 5). De definitieve
zettingscompensatie wordt nog bepaald in de verdere planuitwerkingsfase van het project. Er wordt
beoogd de zettingscompensatie zo laag mogelijk te houden. Uit vooronderzoek blijkt dat in de
nabijheid een ondergrondse tank aanwezig is. Uit het bodemonderzoek blijkt dat in de grond in
enige mate verontreinigd is. In geval van hergebruik van de grond elders is de grond op basis van
de indicatieve toetsing beoordeeld als (deels) altijd toepasbaar, (deels) klasse wonen en (deels)
klasse industrie. De grond kan op de locatie zonder beperkingen worden hergebruikt. Er is geen
asbest aangetoond.
In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan enkele onderzochte stoffen aangetoond.
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Er wordt geen grond afgevoerd waardoor de bodemkwaliteit geen belemmering geeft voor de
voorgenomen werkzaamheden. De rapportage van het uitvoerde bodemonderzoek is opgenomen in
[9].
Niet Gesprongen Explosieven
Uit onderzoek [14] volgt dat dit gebied niet is verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen
Explosieven (NGE). Er zijn geen vervolgacties nodig.
Water
De verbetering van het dijkvak heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de
verbetering wordt het hoogtetekort opgelost. De dijkverbetering gaat niet gepaard met het dempen
en/of verleggen van bestaande sloten, waardoor geen noemenswaardige verandering van
grondwaterstand en kwel binnendijks optreedt. Significante effecten op de grondwaterhuishouding
nabij de dijk worden niet verwacht. Tijdens de aanlegfase en in de fase nadat de dijk is aangelegd
worden geen effecten verwacht op het oppervlaktewatersysteem en de oppervlaktewaterkwaliteit
[10].
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
Vanaf 1900 is de voormalige Dronthense Overlaat opgehoogd tot het huidige profiel en heeft
daardoor niet meer het kenmerkende Zuiderzee dijkprofiel.
Het voormalige gemaal naast de dijk, de defensieloods en de Gelderse Sluis blijven behouden [7].
Uit archeologisch onderzoek [8] is geconcludeerd dat de werkzaamheden in dit dijkvak, die niet
dieper reiken dan 2,7 m onder het maaiveld, vrijgesteld kunnen worden van archeologisch
onderzoek. Er wordt aan deze eisen voldaan voor de uit te voeren werkzaamheden.
Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
Natuur Netwerk Nederland / Gelderse Natuur Netwerk
De locatie ligt niet in het Gelders Natuur Netwerk, maar ligt er wel tegenaan, zie figuur 2.4. Gezien
de beperkte en plaatselijke ophoging en het terugbrengen in de oude staat, heeft de ingreep zowel
tijdens de aanleg als in de definitieve situatie geen veranderingen op de natuurwaarden tot gevolg.
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Figuur 2.4: ligging Ruimtebeslag Inrit voormalig gemaal Oldebroek en GNN-gebied.

Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. In
de oevers bij de duiker kan gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet.
Door te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet
mogelijk is dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende
maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de
natuurwaarden te verwachten. Er dient te allen tijden te worden voldaan aan de zorgplicht vanuit de
Wet Natuurbescherming.
Woon- en leefmilieu
De bewoners van de woning in het voormalig gemaal worden proactief betrokken tijdens de verdere
planvormingsfase. Aandachtspunten hierbij zijn de aansluiting op de garages, de inrichting van het
terreindeel voor de woning en overlast tijdens uitvoering. Tijdens de uitvoering zal de communicatie
erop gericht zijn dat vooraf de omwonenden geïnformeerd worden over de aard, het tijdstip en de
duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt
gestreefd naar maximale bereikbaarheid en zo min
mogelijk overlast voor omwonenden.
Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn opgenomen
in hoofdstuk 7 van het projectplan.
Kabels en leidingen
Tussen de weg en het voormalige gemaal liggen
enkele leidingen (lage druk gas en data; zie figuur
2.5). Aan de buitenzijde van de kering ligt een
(afgedopte) waterleiding. Gezien de beperkte
ophoging en het feit dat de leidingen een beperkte
omvang hebben, wordt aangenomen dat de leidingen
mogelijk iets verhoogd moeten worden aangelegd.

Figuur 2.5: kabels en leidingen
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3.

Dijkvak Zomerdijk

Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland

Lengte dijkvak:

Circa 650 m

Opgave verbetering:

Macrostabiliteit binnenwaarts oplossen in grond

Algemene beschrijving dijkvak Zomerdijk
Het dijkvak Zomerdijk kenmerkt zich als een typisch Zuiderzee
dijkprofiel met een zeer flauw buitentalud en een steil binnentalud.
Het dijkvak ligt noord - zuid gericht met een typische S-bocht om
een (van oudsher) lage en natte plek in het landschap waar een
(wilgen)bosje staat.
De toplaag van de waterkering betreft een gras/kruidenmengsel.
Waterschap Vallei en Veluwe beheert hier het binnen- en buitentalud
door twee keer per jaar te maaien en plaagsoorten te bestrijden.
Dit dijkvak is gelegen binnen de gemeente Oldebroek en provincie
Gelderland. Figuur 3.1 toont het traject van het dijkvak Zomerdijk.
Waterveiligheid
Het dijkvak Zomerdijk voldoet niet aan de eisen voor
waterveiligheid; de huidige waterkering is aan de binnenzijde
onvoldoende stabiel.

Figuur 3.1: bovenaanzicht Zomerdijk

Opgave Zomerdijk
1.

Oplossen instabiliteit door aanleggen van een binnendijkse berm.

Dijkontwerp Zomerdijk
De instabiliteit wordt met name veroorzaakt door de hoge waterdrukken als gevolg van het hoge
water in combinatie met een slappe ondergrond van veen en klei. Het dijkontwerp bestaat uit een
aanberming aan de binnenzijde. Met het toevoegen van een berm wordt extra gewicht aangebracht,
die de stabiliteit verbetert. De berm wordt langs het gehele traject aangelegd. Figuur 3.2 toont de
generieke maatregel.
Vanwege de landschappelijke waarde is gekozen om een relatief laaggelegen berm te ontwerpen
waarmee het talud aan de binnenzijde zoveel mogelijk intact wordt gelaten. Het typische Zuiderzee
dijkprofiel wordt hiermee gewaarborgd. Door de aanleg van de steunberm moet de huidige teensloot
verlegd worden.

Figuur 3.2: doorsnede Zomerdijk
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De steunberm wordt aangebracht in grond (zandig/kleiig materiaal), iets boven het maaiveldniveau
aan de landzijde van de nieuwe sloot. Met het op afschot leggen (1:20) van de berm wordt
plasvorming/verzadiging voorkomen, waardoor spoorvorming minder snel plaatsvindt. Een nieuwe
watergang wordt aangelegd met relatief steile taluds van 1:2,5. Hiermee wordt het landschappelijke
en cultuurhistorische Zuiderzeedijkprofiel benadrukt. De taluds sluiten aan op de steunberm en op
het bestaande maaiveld van de (grasland)percelen aan de binnendijkse zijde. De huidige kopsloten
worden aangesloten op de te verleggen watergang en de benodigde duikers (dammen) worden
verplaatst.
Als gevolg van de slootverlegging is over de gehele lengte een strook grond benodigd. Voor een
groot deel betreft dit een strook van het grasland, ter plaatse van het wilgenbosje wordt een strook
van het bosje afgenomen. De benodigde oppervlakte wordt gecompenseerd door het bosje aan de
oostelijke zijde uit te breiden. Dit gebeurt in samenwerking met Staatsbosbeheer. Waar mogelijk
worden wilgen overgezet (enten). Om afrasteringen in het landschap en uitbreiding van het nieuwe
wilgenbosje richting grasland te voorkomen, is een nieuwe sloot tussen beide landschapstypen
voorzien.
De steunberm wordt ook gebruikt voor toegang tot de (grasland)percelen en als onderhoudsstrook.
De steunberm wordt frequent door zware landbouwwerktuigen bereden om de percelen te bereiken.
Om dit te accommoderen wordt het zuidelijk deel van de steunberm met grasbetonstenen verhard.
Dit verhardingstype biedt veel stabiliteit en de berm houdt een groen karakter; door de stenen heen
vormt zich een grassige/kruidige/bloemrijke zode die de grasbetonstenen bedekt. Daar waar geen
landbouwvoertuigen (behoudens dijk onderhoudsmaterieel) gebruik maken van de berm, wordt
volstaan met een inrichting zonder grasbetonstenen.
Om het gebruik van de berm mogelijk te maken, dient deze bereikbaar te zijn. Aan de zuidzijde
wordt gebruik gemaakt van de huidige dijkafrit. Hier wordt de berm met de grasbetonverharding op
aangesloten. Aan de noordzijde wordt de onderhoudsstrook aangesloten op de openbare weg. Om
oneigenlijk gebruik van de onderhoudsstrook te voorkomen worden toegangshekken geplaatst.
Voor de aanleg van de steunberm is circa 25.000 m3 grond nodig waarvan circa 15.000 m3
beschikbaar komt bij de ontgraving van de nieuwe sloten.
Gebruik van gronden
De gronden zijn in eigendom van Staatsbosbeheer en in gebruik bij verschillende pachters. Overleg
over de benodigde gronden heeft plaatsgevonden. Staatsbosbeheer verleent haar medewerking voor
de aanpassing aan de berm en de moerascompensatie en de daarvoor benodigde grondaankoop
Tussen Staatsbosbeheer en het Waterschap Vallei en Veluwe is constructief overleg over de nadere
detaillering hiervan. Hiertoe zal Staatsbosbeheer de pachtcontracten in de huidige vorm tijdig
beëindigen en opnieuw afsluiten voor de toekomstige situatie.
Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare
informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke
effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de verbetering van dijkvak Zomerdijk zijn de
volgende aspecten van belang.
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Bodem
Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat voor dit traject geen directe aanleiding is om
uit te gaan van een belaste bodem anders dan door het gebruik sinds langere tijd (diffuse
bodembelasting). Uit het bodemonderzoek blijkt dat het gehalte PFAS in de bovengrond lokaal de
norm, zoals is aangeduid in het tijdelijk toetsingskader, overschrijdt. In de grond zijn geen overige
verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen aangetoond. De grond kan zonder beperkingen op de
locatie worden hergebruikt. Voor eventueel hergebruik elders is de grond geclassificeerd als klasse
wonen.
In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan enkele onderzochte stoffen aangetoond.
Het onderzochte slib uit de watergangen is niet verontreinigd, is daarom toepasbaar en kan
verspreid worden over land.
Er wordt geen grond afgevoerd, waarmee de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de
voorgenomen werkzaamheden. De rapportage van het uitvoerde bodemonderzoek is opgenomen in
[9.].
Niet Gesprongen Explosieven
Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn
derhalve geen vervolgacties nodig [14].
Water
De verbetering van het dijkvak heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de
verbetering wordt het stabiliteitsprobleem opgelost. De dijkverbetering gaat gepaard met het
verleggen van sloten, echter dit heeft geen noemenswaardige verandering voor de grondwaterstand
en de kwel die binnendijks optreedt. Significante effecten op de grondwaterhuishouding nabij de dijk
worden niet verwacht. Tijdens de aanlegfase en in de fase nadat de dijk is aangelegd worden geen
effecten verwacht op het oppervlaktewatersysteem. Evenmin wordt invloed op de
oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
Het ruimtelijk streefbeeld voor de dijkverbetering is op het cultuurhistorisch waardevolle karakter
gebaseerd. Gestreefd is om het typische Zuiderzeedijkprofiel te behouden.
Door het handhaven van een teensloot naast de onderhoudsberm wordt invulling gegeven aan het
behoud van dit element. Mede door de keuze van een lage berm blijft het grootste deel van het
steile binnentalud en daarmee het karakteristieke zeedijkprofiel behouden. Het zicht op de teensloot
vanaf de kruin blijft behouden [7].
Uit archeologisch onderzoek [8] is geconcludeerd dat de werkzaamheden in dit dijkvak, die niet
dieper reiken dan 1,5 m onder het maaiveld, vrijgesteld kunnen worden van archeologisch
onderzoek. Er wordt aan deze eisen voldaan voor de uit te voeren werkzaamheden. De te graven
watergangen worden niet dieper dan 1,5 m gegraven.
Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
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Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Op het traject is op het dijktalud en op het horizontale deel aan de voet van de dijk een
grasvegetatie aanwezig. De nieuw aan te leggen sloot komt op de locatie van het huidige
kruidenrijke grasland. Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde
soorten aangetroffen.
In de teensloot zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Om de niet-beschermde soorten te
helpen zal volgens de Wet natuurbescherming worden gewerkt.
De polder Oosterwolde is aangewezen als weidevogelgebied (beheertype vochtig weidevogelgrasland
(N13.01) en er zijn delen met hoge kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat geen hoge dichtheden
broedende weidevogels aanwezig zijn. Om negatieve effecten op vogelsoorten te voorkomen dienen
de werkzaamheden bij de Zomerdijk buiten het broedseizoen van vogels uitgevoerd te worden.
Het dempen van de teensloot heeft negatieve effecten op o.a. vissen. Om dit te voorkomen en
daarmee te voldoen aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming worden de werkzaamheden in
één richting uitgevoerd naar open water. Wanneer het water afgedamd moet worden, wordt ook in
één richting gewerkt. Bij de dam worden de dieren achter de dam uitgezet. Dit overzetten gebeurt
onder begeleiding van een ecoloog.
Natuur Netwerk Nederland / Gelderse Natuur Netwerk
De locatie van de dijk en de taluds worden met de ingreep niet aangetast. Hierdoor blijft de
begrenzing van het natuurnetwerk en de ontwikkelingszone ongewijzigd en er is dan ook geen
sprake van oppervlakteverlies. De nieuw aan te leggen delen betreffen de strook langs de dijk en de
teensloot, die zich na aanleg snel ontwikkelen en een eenheid gaan vormen met de aanliggende
grasvegetatie van de dijk en de aansluitende delen van de teensloot op beide locaties.
Een smalle strook moeras (N05.01) wordt verwijderd omdat de watergang opschuift. Het verlies aan
moeras wordt gecompenseerd binnen het huidig GNN-gebied. Er verdwijnt 0,04 hectare aan moeras,
en dit wordt gecompenseerd met 0,06 ha aan de oostzijde van het huidige moeras.
(compensatiefactor 33%). Hiervoor zal aansluitend aan het huidige moeras een oppervlak zo
ingericht worden dat het moeras zich oostelijk uitbreidt (o.a. als gevolg van het enten) en
uiteindelijk een groter oppervlak beslaat.
Om de kwaliteit van de grasvegetatie na de werkzaamheden goed te laten ontwikkelen, wordt op de
onderhoudsberm gebruikt gemaakt van een voor de locatie geschikt kruiden/bloemenmengsel. Na
het inzaaien stemt het waterschap het maaibeheer hierop af.
Er is geen sprake van oppervlakteverlies van natuurnetwerk en de ontwikkelingszone. Het verlies
aan moeras wordt gecompenseerd binnen het huidige GNN-gebied. In het ecologisch onderzoek
staat dit nader uitgewerkt [11].
Woon- en leefmilieu
De stabiliteitsberm wordt aan de binnendijkse zijde aangelegd. De meest dichtbij gelegen woning is
het voormalige gemaal bij de Bolsmerksluis, op 50 m van het begin van de oprit.
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De bewoners van het voormalig gemaal ondervinden mogelijk hinder van tijdelijke aard, zoals
geluidsoverlast en zichtvervuiling. Omwonenden worden voorafgaand in kennis gesteld van
eventuele verkeershinder. Met de gemeente zal afstemming plaatsvinden over de (tijdelijke)
verkeersmaatregelen en voor de weggebruikers worden de verkeersmaatregelen helder
aangegeven.
De effecten van geluidsproductie van de werkzaamheden en benodigde maatregelen in relatie tot
het functioneren van de nabijgelegen eendenkooi worden in de realisatiefase duidelijk uitgewerkt.
De stakeholders zullen proactief betrokken worden tijdens de verdere vordering van de
planvormingsfase. Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn dat vooraf de
omwonenden geïnformeerd worden over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden.
Daarnaast wordt gestreefd naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor
omwonenden. Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het
Projectplan Waterwet.
Kabels en leidingen
Bij de Zomerdijk ligt alleen een waterleiding.
Deze leiding ligt buitendijks, zie figuur 3.3. De
aanpassingen vinden alleen binnendijks plaats.
Zodoende zijn hiermee geen raakvlakken.

Figuur 3.3: kabels en leidingen
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4.

Kunstwerk Gelderse Sluis

Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland

Type kunstwerk:

Sluis

Opgave verbetering:

Verbeteren betrouwbaarheid sluiting
▪

2 sets deuren (in de winter) standaard dicht

▪

3 sets (nieuwe) deuren voorzien van een
ontgrendelingssysteem en handmatig systeem;

Inrichten meetsysteem
Onderhoudswerkzaamheden
Algemene beschrijving Gelderse Sluis
De Gelderse Sluis is rond 1825 aangelegd en ligt in het meest
noordelijke puntje van het beheergebied van waterschap Vallei
en Veluwe (zie figuur 4.1). In de jaren ’60 werd de Gelderse

Gelderse Sluis

Sluis onderdeel van de IJssellinie.
De Gelderse Sluis is een keersluis met drie openingen (zie figuur
4.2), voorzien van puntdeuren en schotbalksponningen. De sluis
bestaat vooral uit metselwerk met deuraanslagen en kopse
zijden van de pijlers van natuursteen. De constructie is afgedekt
met een betonnen plaat. De sluis is in 1996 geheel
gerenoveerd.
Waterveiligheid
De Gelderse Sluis voldoet niet aan de eisen voor
waterveiligheid: de betrouwbaarheid van de sluiting is
onvoldoende.
Opgave Gelderse Sluis
1.

Gedurende het stormseizoen worden standaard twee
van de drie openingen gesloten;

2.

Alle sets deuren worden voorzien van een geforceerd

Figuur 4.1: locatie Gelderse Sluis

ontgrendelingssysteem;
3.

Alle sets deuren worden voorzien van een
handmatig te bedienen liersysteem;

4.

Onderhoudswerkzaamheden;

5.

Meetsysteem aanleggen.

Ontwerp Gelderse Sluis
De maatregel bestaat uit drie sets nieuwe (zie
beheeropgave) deuren inclusief de ontkoppelings/ontgrendelingssystemen, bedienbaar vanuit
Apeldoorn, en tevens handmatig te bedienen
(lier)systemen.

Figuur 4.2: de Gelderse Sluis
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Onder normale omstandigheden staat een set deuren vergrendeld open om klapperen te
voorkomen. In geval van hoogwater wordt de openstaande set deuren ontgrendeld, waarna deze
zichzelf sluit door de waterstroming. De deuren moeten allen iets uit de inkassing staan om door
veerwerking en waterstroming te kunnen sluiten (het water is de aandrijvende kracht van de sluiting
van de deur(en)). Ook wordt een terugkoppelingssysteem op een set deuren aangebracht (die in de
winterperiode openstaat) waarmee de sluiting wordt gecontroleerd.
Om aan de faalkanseisen te voldoen zijn in het stormseizoen twee sets deuren gesloten, (zie figuur
4.3).

Figuur 4.3: impressie van de gesloten deuren tijdens het stormseizoen
Op alle deuren wordt het liersysteem aangebracht (vereiste om buiten het stormseizoen te kunnen
voldoen aan de betrouwbaarheid). Indien de geforceerde ontgrendeling en opvolgende autonome
sluiting (op waterstroming) niet werkt, wordt teruggevallen op een tweede aandrijfsysteem, dat in
grote mate onafhankelijk functioneert ten opzichte van het eerste aandrijfsysteem. Het gaat om
voorzieningen die nodig zijn om de afsluitmiddelen (de deuren) in de opening te plaatsen.
De voorkeur gaat uit naar een tweede aandrijfsysteem dat op handkracht (bijvoorbeeld een liersysteem) bedienbaar is. Dit systeem kan worden ingezet ter vervanging van een defecte motor of
falende energievoorziening. Het tweede aandrijfsysteem dient opgenomen te worden in het
draaiboek, inclusief mobilisatie, oefeningen en tests. De precieze inrichting van het systeem wordt
opengelaten, om vrijheid te laten aan de uitvoerend aannemer.
Er wordt voor de Gelderse Sluis een waterstandmeetsysteem ontworpen. De meetgegevens worden
gebruikt om bij een bepaalde waterstand (het sluitpeil) te sluiten.
Beheeropgave
Naast de werkzaamheden, die benodigd zijn om aan de waterveiligheidseisen te voldoen, worden
ook bepaalde werkzaamheden verricht in het kader van regulier onderhoud. Het betreft o.a.:
1.

werkzaamheden aan de drempels (onder de waterlijn);

2.

vervangen deuren inclusief ophang-/draaipunten;

3.

voegwerk herstellen;

4.

bijkomend klein herstelwerk.
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Gebruik van gronden
De aanpassingen vinden plaats op gronden van waterschap Vallei en Veluwe.
Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare
informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke
effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de Gelderse Sluis zijn de
volgende aspecten van belang.
Bodem
Op deze locatie vinden geen werkzaamheden in de bodem plaats. Er heeft ter plaatse dan ook geen
bodemonderzoek plaatsgevonden.
Niet Gesprongen Explosieven
Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn geen
vervolgacties nodig [14].
Water
De voorgenomen maatregelen hebben geen effect op het grondwater, de waterkwaliteit en kwantiteit. Bij hoogwater stroomt geen water meer binnendijks. Dit is noodzakelijk voor de
overstromingskansreductie.
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
De Gelderse Sluis is een gemeentelijk monument bij de gemeente Oldebroek. Voor de ingrepen bij
dit monument is een notitie opgesteld [12]. In deze notitie worden de effecten van de ingrepen op
de cultuurhistorische waarde van het monument beschreven.
Hier vinden geen ingrepen (graaf-/ophoogwerkzaamheden) plaats die van invloed zijn op
archeologie of landschap.
Natuur
Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. De
sluisdeuren worden bij de werkzaamheden vervangen. Op de sluisdeuren en kades groeien geen
beschermde plantensoorten, slechts algemene plantensoorten als muurvaren en valeriaan.
In de oevers bij de sluis kan gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet.
Door te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet
mogelijk is dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende
maatregelen.
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
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Natuur Netwerk Nederland
De werkzaamheden bij de Gelderse sluis vinden plaats buiten de begrenzing van een NNN-gebied.
Hiervoor geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke
waarden en kenmerken van het netwerk optreden.
Woon- en leefmilieu
De werkzaamheden bij de Gelderse Sluis zorgen mogelijk tijdelijk voor hinder, zoals geluidsoverlast
en tijdelijk beperkt gebruik. Eventuele stremmingen van de weg en de vaarweg worden afgestemd
met omwonenden, gemeente en (vaar)weggebruikers.
Aandachtspunten hierbij zijn het in te zetten materieel, de wijze van transport, de uitvoeringsduur
en het moment waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering zal de
communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te informeren over de aard, het tijdstip
en de duur van de werkzaamheden.
Tijdens uitvoering zal gestreefd worden naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast
voor omwonenden. Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het
Projectplan Waterwet.
Kabels en leidingen
Voor de werkzaamheden bij de sluis hoeven geen huidige kabels en leidingen verplaatst te worden.
Om het kunstwerk te kunnen laten ontgrendelen wordt een stroomaansluiting aangelegd. Het
benodigde signaal kan via een signaalkabel aangesloten worden, of ontsloten worden via de ether
(3G/4G).

Titel
Pagina

Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk Bijlagenrapport Factsheets
23 van 70

5.

Kunstwerk duiker voormalig stoomgemaal Oldebroek

Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland

Type kunstwerk:

Duiker

Opgave verbetering:

Verbeteren betrouwbaarheid sluiting

Algemene beschrijving duiker voormalig stoomgemaal Oldebroek
De Duiker Oldebroek ligt ten noorden van Noordeinde, net zuidelijk van
de Gelderse Sluis (zie figuur 5.1). Het betreft een oude
persleiding/afwatering van het voormalige stoomgemaal ‘Oldebroek’. De
duiker ligt in een kleidijk en is in het verleden (eenvoudig) gedicht.

duiker voormalig

Gezien vanaf de buitendijkse zijde is de rechthoekige betonnen koker na

gemaal Oldebroek

20 m geblokkeerd met een houten schot waar stortsteen tegenaan ligt
(zie figuur 5.2). De ingang vanaf de binnendijkse zijde is geblokkeerd met
puin en slib. Deze (provisorische) maatregel is niet voldoende robuust en
controle van de staat van de afdichting (houten schot) is niet goed
mogelijk. De wapening van de betonnen koker is op veel plaatsen aan de
binnendijkse zijde zichtbaar, waardoor de stabiliteit van de koker niet
meer wordt gegarandeerd.
Waterveiligheid duiker voormalig gemaal Oldebroek
De duiker Oldebroek voldoet niet aan de eisen voor waterveiligheid: De
betrouwbaarheid van sluiting is onvoldoende.
Opgave duiker voormalig gemaal Oldebroek
1.

Duurzaam afdichten van de koker.
Figuur 5.1: locatie duiker

Ontwerp duiker voormalig gemaal Oldebroek

voormalig stoomgemaal

Het ontwerp betreft het vullen van de duiker, vanaf de buitenzijde tot aan

Oldebroek

het houten schot, met flexibel beton (ongeveer 20m, zie figuur 5.2). Na
aanbrengen van beton is de duiker blijvend afgedicht. Hiermee wordt directe instroom en
toekomstige instabiliteit van de koker voorkomen. Het ruimtebeslag van deze maatregel is nihil.
Vanuit de gemeente Oldebroek en de bewoner van het voormalig stoomgemaal (deels eigenaar van
de duiker) bestaat de uitdrukkelijke wens voor behoud van de frontmuur. Het ontwerp voorziet
hierin, waardoor het ensemble van de frontmuur met het voormalige stoomgemaal behouden blijft.

Figuur 5.2: schematische doorsnede duiker voormalig stoomgemaal Oldebroek
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Gebruik van gronden
De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden die in eigendom zijn van de gemeente
Oldebroek. Het betreft een openbare weg die, in overleg met de gemeente en de bewoner (tijdelijk)
gestremd zal zijn. De watergang aan de buitendijkse zijde en het voormalige stoomgemaal
Oldebroek zijn van dezelfde eigenaar, waarmee regelmatig overleg gevoerd wordt.
Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de beoogde dijkverbetering zijn op basis van beschikbare informatie kwalitatief
bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke effecten op
belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de duiker Oldebroek zijn de volgende
aspecten van belang.
Bodem
Op deze locatie vinden geen werkzaamheden in de bodem plaats. Er heeft ter plaatse dan ook geen
bodemonderzoek plaatsgevonden.
Niet Gesprongen Explosieven
Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn geen
vervolgacties nodig [14].
Water
Het duurzaam dichten van het kunstwerk heeft een positief effect op de waterveiligheid in het
gebied. De dijkverbetering gaat niet gepaard met het dempen en/of verleggen van bestaande
sloten, waardoor geen noemenswaardige verandering van grondwaterstand en kwel binnendijks
optreedt. Significante effecten op de grondwaterhuishouding nabij de dijk worden niet verwacht. Er
worden geen effecten verwacht op het oppervlaktewatersysteem, evenmin wordt invloed op de
oppervlaktewaterkwaliteit verwacht [10].
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
De Duiker Oldebroek heeft enige cultuurhistorische en bouwhistorische waarde [15]. Met de
beoogde ingrepen is rekening gehouden met de in [15] opgenomen cultuurhistorisch waardevolle
aspecten.
Hier vinden geen ingrepen (graaf-/ophoogwerkzaamheden) plaats die van invloed zijn op
archeologie en landschap.
Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
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Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. In
de oevers bij de duiker kan gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet.
Door te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet
mogelijk is dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende
maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de
natuurwaarden te verwachten.
Om negatieve effecten op vissen te voorkomen en daarmee te voldoen aan de zorgplicht van de Wet
natuurbescherming worden de werkzaamheden naar één richting uitgevoerd. Wanneer het water
afgedamd moet worden, wordt ook in één richting gewerkt. Bij de dam worden de dieren achter de
dam uitgezet. Dit overzetten gebeurt onder begeleiding van een ecoloog.
Natuur Netwerk Nederland / Gelderse Natuur Netwerk
De werkzaamheden bij de duiker vinden plaats buiten de begrenzing van een NNN-gebied. Hiervoor
geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke waarden en
kenmerken van het netwerk optreden.
Woon- en leefmilieu
De bewoners van de woning in het voormalig gemaal worden tijdens het proces proactief betrokken.
Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te
informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd
naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden.
Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.
Kabels en leidingen
Er liggen meerdere kabels en leidingen, zie figuur 5.3.
De voorziene oplossing wordt in de duiker
aangebracht, waarmee het risico voor de liggende
kabels en leidingen nihil is. De kabels en leidingen
liggen niet in de weg en worden niet geraakt door de
werkzaamheden.

Figuur 5.3: kabels en leidingen
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6.

Kunstwerk duiker Noordermerk

Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland

Type kunstwerk:

Duiker

Opgave verbetering:

Betrouwbaarheid sluiting: aanbrengen (handbediend)
keermiddel
Deels vervangen binnendijkse duiker

Algemene beschrijving duiker Noordermerk
Duiker Noordermerk ligt in de haakse bocht van de
waterkering, in Noordeinde (zie figuur 6.1). De duiker ligt in
de resten van de oude sluis Noordermerk, is van beton en
heeft een diameter van 0,3 m.

Duiker Noordermerk

De duiker watert onder normale omstandigheden een
buitendijks deel (laagte tussen strandwallen en dijk) af
richting polder. Op de duiker is het buitendijks gelegen,
ondergronds afwateringssysteem met verzamelput
aangesloten.
Bij hoogwater is de stroomrichting hetzelfde als onder
dagelijkse omstandigheden. De huidige duiker heeft geen
enkele vorm van afsluiting, er kan ook geen eenvoudige
(nood)afsluiting worden gemaakt. Dit betekent dat tijdens
een hoogwatersituatie het buitenwater het achterland
instroomt, hetgeen tot onveilige situaties leidt.
Waterveiligheid duiker Noordermerk
De duiker Noordermerk voldoet niet aan de eisen voor
waterveiligheid: De betrouwbaarheid van sluiting is
onvoldoende.
Opgave duiker Noordermerk
1.

Aanbrengen handmatig bedienbaar sluitmiddel

2.

Vervangen binnendijkse deel duiker

Figuur 6.1: locatie duiker Noordermerk

Ontwerp duiker Noordermerk
Aan de binnenzijde van de kruin wordt een keermiddel aangebracht. Het keermiddel bestaat uit een
put met afsluiter en is vanaf kruinniveau bedienbaar. De keuze voor een handmatig bediende of op
motorkracht aangedreven afsluiter wordt opengelaten, om vrijheid te laten aan de uitvoerend
aannemer. De voorkeur van het waterschap gaat uit naar een handmatig bediende afsluiter.
Met de aanleg van de put en de vervanging van een aantal strekkende meter duiker, wordt een
slecht deel van de duiker vervangen. Mogelijk wordt tijdens de werkzaamheden gestuit op oude
resten van de Noordermerksluis.
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Gebruik van gronden
De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden die in eigendom zijn van derden. De
eigenaren van de naastgelegen gronden zijn op de hoogte van het tijdelijk gebruik ten tijde van
uitvoering.

Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de beoogde dijkverbetering zijn op basis van beschikbare informatie kwalitatief
bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke effecten op
belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de duiker Noordermerk zijn de
volgende aspecten van belang.
Bodem
Er heeft bodemonderzoek plaatsgevonden [9]. De grond is (zeer) licht verontreinigd (overschrijding
streefwaarden). De bovengrond wordt voor hergebruik elders geclassificeerd als klasse industrie. De
ondergrond is, op basis van het gemeten gehalte aan minerale olie, niet toepasbaar. Het gehalte
aan minerale olie overschrijdt de norm voor klasse industrie volgens het Besluit bodemkwaliteit. Het
slib in het kunstwerk is verontreinigd (verhoogde concentratie aan PAK) en derhalve niet
toepasbaar, dan wel niet verspreidbaar. Dit slib zal moeten worden afgevoerd naar een erkend
verwerker. Er is geen asbest aangetoond.
Niet Gesprongen Explosieven
Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn geen
vervolgacties nodig [14].
Water
De aanpassing heeft geen effect op de buitendijkse ontwatering na extreme neerslag of hoogwater.
Door de verbetering van het kunstwerk wordt de kans op een overstroming geminimaliseerd.
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
De huidige duiker heeft geen cultuurhistorische waarde. Uit extern onderzoek [8] volgt dat de
verwachting voor het aantreffen van archeologische waarden in de top van het pleistocene dek
behouden blijft. Het gebied kan worden vrijgegeven mits de verstoringsdiepte niet wordt
overschreden. Er vindt geen aantasting van de landschappelijke waarde plaats.
Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. In
de oevers bij de duiker kan wel gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet.
Door te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet
mogelijk is dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende
maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de
natuurwaarden te verwachten.
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Natuur Netwerk Nederland / Gelderse Natuur Netwerk
De werkzaamheden bij Duiker Noordermerk vinden plaats buiten de begrenzing van NNN-gebied.
Hiervoor geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke
waarden en kenmerken van het netwerk optreden.
Woon- en leefmilieu
Hinder van de werkzaamheden voor omwonenden bij duiker Noordermerk zal beperkt zijn tot
tijdelijke geluidsoverlast en verkeershinder. Eventuele verkeersmaatregelen worden afgestemd met
de gemeente, gecommuniceerd met de omgeving en ter plaatse duidelijk worden aangegeven.
Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te
informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd
naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden
voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.
De effecten van geluidsproductie van de werkzaamheden en benodigde maatregelen in relatie tot
het functioneren van de eendenkooi worden in de realisatiefase nader uitgewerkt.
Kabels en leidingen
Er liggen minimaal vier kabels en leidingen in de kruin,
waar tijdens uitvoering rekening mee gehouden moet
worden (zie figuur 6.2). In de voorbereiding van de
uitvoering wordt een onderzoek gedaan naar de exacte
ligging van de kabels en leidingen en wordt het ontwerp
hierop aangescherpt.

Figuur 6.2: kabels en leidingen
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7.

Kunstwerk Drooghe duiker

Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland

Type kunstwerk:

Duiker

Opgave verbetering:

Betrouwbaarheid sluiting

Algemene beschrijving Drooghe duiker
De Drooghe duiker ligt direct aan de zuidzijde van Noordeinde (zie
figuur 7.1), ter plaatse van de draaicirkel. Het betreft een pvcduiker met een diameter van 0,2 m. Deze duiker watert onder
normale omstandigheden niet af. Alleen na een (zware) storm of
extreme neerslag watert de duiker af richting polder. De huidige
duiker is niet voorzien van afsluiting en er kan ook geen eenvoudige

Drooghe duiker

(nood)afsluiting worden gemaakt. Dit betekent dat tijdens een
hoogwatersituatie het buitenwater het achterland instroomt.
Waterveiligheid
De Drooghe duiker voldoet niet aan de eisen voor waterveiligheid:
de betrouwbaarheid van sluiting is onvoldoende.
Opgave Drooghe duiker
1.

Aanbrengen handmatig bedienbaar sluitmiddel

Ontwerp kunstwerk
Aan de buitenzijde van de bestaande constructie wordt een
keermiddel ter hoogte van het (buitendijkse) talud aangebracht.
Het keermiddel wordt met de hand bediend. Voor het gebruik en
onderhoud dient het keermiddel goed bereikbaar te zijn, ook

Figuur 7.1: locatie Drooghe
duiker

tijdens een hoge waterstand. In dagelijkse omstandigheden staat
het keermiddel in gesloten toestand. Na hoogwater wordt dit keermiddel handmatig geopend.
Gebruik van gronden
De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden van het Waterschap Vallei en Veluwe en
gemeente Oldebroek. De gemeente heeft geen bezwaar tegen tijdelijk gebruik van de gronden ten
tijde van uitvoering.
Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare
informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke
effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de Drooghe duiker zijn de
volgende aspecten van belang.
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Bodem
Op deze locatie vinden geen werkzaamheden in de bodem plaats. Er heeft ter plaatse dan ook geen
bodemonderzoek plaatsgevonden.
Niet Gesprongen Explosieven
Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn geen
vervolgacties nodig [14].
Water
De aanpassing heeft een positief effect op de buitendijkse ontwatering na extreme neerslag of
hoogwater. Door de verbetering van het kunstwerk wordt de kans op een overstroming
geminimaliseerd.
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
De Drooghe Duiker heeft geen cultuurhistorische waarde.
Hier vinden geen ingrepen (graaf-/ophoogwerkzaamheden) plaats die van invloed zijn op
archeologie en landschap.
Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen.
Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de natuurwaarden te
verwachten.
Natuur Netwerk Nederland / Gelderse Natuur Netwerk
De werkzaamheden bij de Drooghe Duiker vinden plaats buiten de begrenzing van een NNN-gebied.
Hiervoor geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke
waarden en kenmerken van het netwerk optreden.
Woon- en leefmilieu
Hinder van de werkzaamheden voor omwonenden bij de Drooghe duiker zal beperkt zijn tot
tijdelijke geluidsoverlast en verkeershinder. Eventuele verkeersmaatregelen worden afgestemd met
de gemeente, gecommuniceerd met de omgeving en ter plaatse duidelijk aangegeven.
Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht om vooraf de omwonenden te informeren
over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd naar
maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden voor de
uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.
De effecten van geluidsproductie van de werkzaamheden en benodigde maatregelen in relatie tot
het functioneren van de eendenkooi worden in de realisatiefase nader uitgewerkt.
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Kabels en leidingen
Er liggen meerdere kabels en leidingen (zie figuur 7.2). Na
vooronderzoek (graven van proefsleuven) is de exacte locatie van
elke kabel en leiding bekend. Het definitief ontwerp kan dan worden
gemaakt. Bij de keuze om een ‘losse’/uitwendige schuif aan te
brengen, wordt alleen laag in het talud gewerkt.

Figuur 7.2: kabels en leidingen

Titel
Pagina

Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk Bijlagenrapport Factsheets
32 van 70

8.

Kunstwerk Bolsmerksluis

Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland

Type kunstwerk:

Sluis

Opgave verbetering:

Betrouwbaarheid sluiting:
•

Deur ’s winters standaard dicht

•

Deursluiting op motorkracht

Klei ingraven in voorland
Nieuwe deur met ecologische voorziening (handmatig)
Onderhoudswerkzaamheden
Algemene beschrijving Bolsmerksluis
De Bolsmerksluis is aangelegd rond 1800 en ligt circa 5 km ten noorden van Elburg (zie figuur 8.1).
De Bolsmerksluis is aangelegd als uitwateringssluis om door middel van
getijdewerking de polder te ontwateren. Door inklinking van het
ingepolderde gebied is later het (stoom)gemaal Bolsmerk aangelegd om
de functie van uitwatering te behouden. De waterhuishouding is
tegenwoordig aangepast, waardoor de Bolsmerksluis haar
waterhuishoudkundige functie heeft verloren.
De Bolsmerksluis bestaat uit een gemetselde duiker onder de Zomerdijk
door en kan aan de buitendijkse zijde worden afgesloten met een houten
deur. De frontmuren worden gestut met betonnen balken (zie figuur 8.2

Bolsmerksluis

en 8.3). De houten buitendeur wordt handmatig bediend en kan alleen
vanuit het water worden dichtgezet. Aan de binnendijkse zijde van de
duiker bevindt zich een sluiskolkje (oude gemaal-uitstroom), waarachter
zich een set puntdeuren bevindt. De houten puntdeuren zijn permanent
gesloten aangezien de buitendijkse waterstand veel hoger is dan de
binnendijkse waterstand.
De houten deur aan de buitenzijde is in het verleden zodanig
ontworpen dat deze zichzelf sluit bij beperkte waterstandsverhoging. In

Figuur 8.1: locatie
Bolsmerksluis

de huidige inrichting wordt getwijfeld aan de mate van zekerheid van
sluiting door instroom.
Constructief bestaat de Bolsmerksluis uit een vlakke vloer met daarover een gewelf van metselwerk
met een breedte van 2,3 m en een hoogte van 2,1 m. De gemetselde frontmuren zijn buitendijks
verstevigd met betonnen drukpalen. De algehele staat van het kunstwerk is goed.
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Figuur 8.2: Bolsmerksluis buitendijks
Waterveiligheid Bolsmerksluis
De Bolsmerksluis voldoet niet aan de eisen voor waterveiligheid: de betrouwbaarheid van sluiting is
onvoldoende en er is kans op het optreden van piping.
Opgave Bolsmerksluis
De werkzaamheden die voorzien zijn voor de Bolsmerksluis betreffen:
1.

Intredeweerstand aanbrengen in het voorland (klei of bentoniet);

2.

Deur vernieuwen en voorzien van een (handmatig te bedienen) ecologische aanpassing;

3.

Deur voorzien van een op motorkracht gedreven aandrijfsysteem en ’s winters gesloten;

4.

Klein onderhoud.

Ontwerp kunstwerk
De sluis kan worden afgesloten door
middel van een houten deur aan de
buitendijkse zijde. Deze buitendeur
wordt standaard dichtgezet
gedurende het stormseizoen (1
november - 1 april), derhalve is de
sluis de helft van het jaar
afgesloten.
Vanuit ecologisch oogpunt kan de
doorstroom in de oude sluiskom
niet volledig worden afgesloten. Ter
plaatse van de Bolsmerksluis zijn
vissen aanwezig, die het hele jaar
door gebruik maken van de
Figuur 8.3: Bolsmerksluis aangezicht

sluiskom.
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Hiervoor wordt een opening in de buitendeur gemaakt die handmatig kan worden afgesloten ten
tijde van hoogwater met een schuif. Voorwaarde hierbij is dat de opening een diameter kleiner dan
0,5 m2 (of equivalent) heeft, waardoor de opening geen invloed heeft op de betrouwbaarheid van de
sluiting en daarmee de overstromingskans.
De sluis is in het verleden zo ontworpen dat de buitendeur uit zichzelf sloot door instromend water
bij beperkte waterstandsverhoging: de faalkans daarvan was relatief gering. Door aanleg van een
kleine sluiskom binnendijks, die nodig werd na bodemdaling door bemaling (van het aanliggend
gemaal), is deze werking veranderd. Pas wanneer het water binnendijks even hoog staat als
buitendijks (circa NAP + 0,8 m) en de komberging overstroomt, ontstaat een voldoende sterke
stroming om de houten buitendeur te laten sluiten. Dit is echter geen wenselijke situatie, waardoor
niet volstaan kan worden met alleen een ontgrendelingssysteem. In het stormseizoen
is de buitendeur daarom standaard gesloten, maar dit is niet het geval in het zomerseizoen. Om ook
in het zomerseizoen aan de faalkanseis te voldoen, wordt een op motorkracht aangedreven
open/sluitsysteem toegepast die vanuit Apeldoorn bediend wordt. Met dit systeem kan de houten
buitendeur tijdig worden gesloten voordat de komberging overstroomt tijdens het zomerseizoen.
Het tekort aan kwelweglengte bij de Bolsmerksluis is 15 m. In het voorland wordt zo’n 15 m uit het
kunstwerk de benodigde pipinglengte verlengd tot in totaal 30 m. Op de locatie vinden geen
werkzaamheden op de (land)bodem plaats; er wordt alleen onder water klei of bijvoorbeeld
bentoniet ingegraven. Deze maatregel is na aanleg niet (meer) te zien.
Beheeropgave Bolsmerksluis
Naast de werkzaamheden, die benodigd zijn om aan de waterveiligheidseisen te voldoen, moeten
bepaalde werkzaamheden verricht worden in het kader van regulier onderhoud. De deur is in slechte
staat en wordt vervangen. De nieuwe deur wordt van een ecologische aanpassing voorzien. Ook is in
het gewelf los voegwerk en een scheur geconstateerd. De scheur wordt door het waterschap
gemonitord en voegwerk hersteld. Uit de monitoring volgt mogelijk een maatregel. Naast de
benoemde werkzaamheden is klein herstelwerk noodzakelijk.
Gebruik van gronden
De werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden die in eigendom zijn van waterschap Vallei en
Veluwe.
Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare
informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke
effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de Bolsmerksluis zijn de
volgende aspecten van belang.
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Bodem
Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat voor deze deellocaties er geen directe
aanleiding is om uit te gaan van een belaste bodem, anders dan door het gebruik sinds langere tijd
(diffuse bodembelasting). De ondergrondse tank gelegen in de tuin (direct naast de weg) van het
voormalig stoomgemaal aan de oostzijde van de Zomerdijk ligt niet in de buurt van de buitendijkse
ingreep.
Het onderzochte slib uit de watergangen kan, op basis van de analyseresultaten, overal worden
toegepast. De rapportage van het uitvoerde bodemonderzoek is opgenomen in [9].
Niet Gesprongen Explosieven
Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn geen
vervolgacties nodig [14].
Water
De aanpassing heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de verbetering van
het kunstwerk wordt de kans op een overstroming geminimaliseerd. Door de maatregel gaat de deur
alleen dicht als buitenwater naar binnen dreigt te stromen.
De aanleg van de waterdichte bodem (anti-pipingmaatregel door ingraven klei of bentoniet) heeft
alleen tijdens hoogwater een effect op de grondwaterstroming direct onder het kunstwerk (piping).
Dit is juist noodzakelijk voor de verbetering van het kunstwerk. De mogelijke verandering treedt
enkel op bij hoog buitenwater. Significante effecten op de grondwaterhuishouding nabij de dijk zijn
dus niet te verwachten.
Tijdens de aanlegfase worden geen effecten (behoudens vertroebeling van het water) verwacht op
het oppervlaktewatersysteem. Evenmin wordt invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
De Bolsmerksluis heeft cultuurhistorische en bouwhistorische waarde [15]. Met de beoogde ingrepen
is rekening gehouden met deze cultuurhistorisch waardevolle aspecten.
Uit extern archeologisch onderzoek [8] volgt dat het gebied kan worden vrijgegeven, mits de
verstoringsdiepte niet wordt overschreden. De top van het dekzand zal naar verwachting niet bereikt
worden met de werkzaamheden.
Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. In
de oevers bij de sluis kan gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet. Door
te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet mogelijk is
dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende
maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de
natuurwaarden te verwachten.
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Om het tijdelijk dichten van de deur te compenseren en vismigratie mogelijk te houden, wordt in de
deur een afsluitbare doorgang voor vissen aangebracht.
Voor het tegengaan van piping bij de sluis is voorgesteld om een kleilaag of bentonietmat aan te
brengen om de huidige kleilaag van 15 m lengte te verlengen met nog eens 15 m. Om negatieve
effecten op vissen te voorkomen bij het dempen van de teensloot en daarmee te voldoen aan de
zorgplicht van de Wet natuurbescherming worden de werkzaamheden naar één richting uitgevoerd
naar open water. Wanneer het water afgedamd moet worden, wordt ook in één richting gewerkt. Bij
de dam worden de dieren achter de dam uitgezet. Dit overzetten gebeurt onder begeleiding van een
ecoloog.
Natuur Netwerk Nederland / Gelderse Natuur Netwerk
De werkzaamheden bij de Bolsmerksluis vinden plaats buiten de begrenzing van een NNN-gebied.
Hiervoor geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke
waarden en kenmerken van het netwerk optreden.
Woon- en leefmilieu
Hinder van de werkzaamheden voor omwonenden bij de Bolsmerksluis zal beperkt zijn tot tijdelijke
geluidsoverlast en verkeershinder. De meest dichtbij gelegen woning is het voormalige gemaal naast
de sluis. Eventuele verkeersmaatregelen worden afgestemd met de gemeente, gecommuniceerd met
de omgeving en ter plaatse duidelijk aangegeven.
Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn dat vooraf de omwonenden
geïnformeerd worden over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt
gestreefd naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden.
Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.
Kabels en leidingen
Alleen voor de aanleg van de antipipingmaatregel (met klei of bentoniet) ligt
mogelijk een waterleiding in de weg. Deze ligt
ongeveer 30 m buiten het huidige kunstwerk,
zie figuur 8.4.
In de realisatiefase wordt de exacte ligging
van de leiding bepaald en hierop wordt het
ontwerp aangescherpt.
Om de maatregel van energie te voorzien
wordt een stroomaansluiting aangelegd. Het
benodigde signaal kan via een signaalkabel
aangesloten worden, of ontsloten worden via
de ether (3G/4G).

Figuur 8.4: kabels en leidingen
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9.

Kunstwerk Lummermerksluis

Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland

Type kunstwerk:

Sluis

Opgave verbetering:

Betrouwbaarheid sluiting
•

Nieuwe stalen schuif; standaard dicht in de
winter

•

Waterdicht maken aansluiting

Onderhoudswerkzaamheden
Algemene beschrijving Lummermerksluis
De Lummermerksluis (locatie zie figuur 9.1) is in het verleden
aangebracht als uitwateringsduiker om met getijdebeweging de
polder te ontwateren. De sluis bestaat uit een vlakke vloer van
metselwerk met daarboven een gemetseld gewelf. Dit gewelf
heeft een breedte van 2 m en een hoogte van ongeveer 1 m. Aan
de buitenzijde van de Lummermerksluis (zie figuur 9.2) is een
houten deur aanwezig. Later zijn frontmuren geplaatst die direct
aansluiten op het metselwerk.
Boven de huidige deur is een natuurstenen plaat aanwezig die

Lummermerksluis

aansluit op het gewelf. Verder is op de binnenkruinlijn een
betonnen koker gestort op het gewelf. In deze koker is een schuif
van roestvrijstaal aanwezig. De schuif sluit de koker aan de
boven- en aan de onderzijde niet volledig af, waardoor altijd een
doorstroom aanwezig is. Het binnendijkse deel van de
Lummermerksluis bestaat uit een betonnen koker, waarvan de
uitstroombak aan de binnendijkse zijde onder een hoek staat met
de as van het kunstwerk.
De algehele staat van het kunstwerk is redelijk goed, gezien de
renovatie in 1999. Wel bevindt zich veel drijfafval in de koker.
Figuur 9.1: locatie Lummermerksluis

De sluis is al lange tijd niet
gebruikt ten behoeve van
waterhuishouding (inlaat),
waardoor verwacht werd dat
deze permanent kon worden
dichtgezet. Echter, de sluis is
tijdens de lange droogte in
2018 opnieuw in gebruik
genomen om water in te laten
en dient nu deze functie te
Figuur 9.2: aanzicht Lummermerksluis na renovatie in 1999:
toen nog met vee op de waterkering.

blijven behouden.
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Waterveiligheid Lummermerksluis
De Lummermerksluis voldoet niet aan de eisen voor waterveiligheid: de betrouwbaarheid van
sluiting is onvoldoende.
Opgave Lummermerksluis
1.

Nieuwe stalen schuif aanbrengen en waterdicht maken;

2.

Waterdicht maken buitendeur (boven-aanslaglat plaatsen);

3.

Scheur in beton uitstroomzijde herstellen;

4.

Kleine onderhoudswerkzaamheden.

Waterveiligheidsopgave Lummermerksluis
Voor de Lummermerksluis wordt de stalen schuif in
de schacht (zie figuur 9.3) in de kruin vervangen
door een volledig afsluitende schuif. Om een goede
aansluiting te garanderen worden intern
aanpassingen doorgevoerd. Door het toepassen van
deze maatregel wordt de schuif het primaire
keermiddel. De stalen handbediende schuif staat in
het stormseizoen standaard dicht.
Naast de schuif in de kruin is een houten deur
aanwezig aan de buitendijkse zijde. Als het primaire
keermiddel niet sluit, wordt de deur ingezet als
Figuur 9.3: schacht Lummermerksluis

tweede keermiddel. Dan sluit de deur uit zichzelf als
gevolg van het verval/instromend debiet.

Beheeropgave Lummermerksluis
Er moeten bepaalde werkzaamheden verricht worden in het kader van regulier onderhoud. Aan de
binnenzijde van het kunstwerk is een scheur waargenomen die (wederom) gedicht/gerepareerd
moet worden. Naast dit reparatiewerk worden diverse kleine onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd.
Gebruik van gronden
De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden welke in eigendom zijn van waterschap
Vallei en Veluwe.
Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare
informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke
effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de Lummermerksluis zijn
de volgende aspecten van belang.
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Bodem
Op deze locatie vinden geen werkzaamheden in de bodem plaats. Er heeft ter plaatse dan ook geen
bodemonderzoek plaatsgevonden.
Niet Gesprongen Explosieven
Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn geen
vervolgacties nodig [14].
Water
De aanpassing heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de verbetering van
het kunstwerk wordt de kans op een overstroming geminimaliseerd. Door de maatregel gaat de deur
alleen dicht als buitenwater naar binnen stroomt.
De aanpassing heeft geen effect op de huidige inrichting van grondwater, waterkwaliteit en kwantiteit.
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
De Lummermerksluis heeft cultuurhistorische en bouwhistorische waarde [15]. Met de beoogde
ingrepen is rekening gehouden met de cultuurhistorisch waardevolle aspecten van het kunstwerk.
Hier vinden geen ingrepen (graaf- /ophoogwerkzaamheden) plaats die van invloed zijn op
archeologie.
Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. In
de oevers bij de sluis kan gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet. Door
te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet mogelijk is
dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende
maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de
natuurwaarden te verwachten.
Natuur Netwerk Nederland / Gelderse Natuur Netwerk
De werkzaamheden bij de Lummermerksluis vinden plaats buiten de begrenzing van een NNNgebied. Hiervoor geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de
wezenlijke waarden en kenmerken van het netwerk optreden.
Woon- en leefmilieu
Hinder van de werkzaamheden voor omwonenden zal beperkt zijn tot tijdelijke geluidsoverlast en
verkeershinder. De dichtstbijzijnde woning ligt op 120 m, de overige twee woningen in de buurt
liggen op 220 en 320 m. Eventuele verkeersmaatregelen worden afgestemd met de gemeente,
gecommuniceerd met de omgeving en ter plaatse duidelijk aangegeven.
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Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te
informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd
naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden
voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.
Kabels en leidingen
De werkzaamheden hebben geen effect op kabels of leidingen.
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10.

Kunstwerk Eektermerksluis

Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland

Type kunstwerk:

Sluis

Opgave verbetering:

Betrouwbaarheid sluiting
•

Vervangen deur met een op motorkracht
werkende schuif of:

•

Vervangen deur met een op motorkracht
werkende stuw aan binnenzijde.

Onderhoudswerkzaamheden
Algemene beschrijving Eektermerksluis
De Eektermerksluis, gelegen ten noorden van Elburg (zie figuur 10.1), is
omstreeks 1780 aangelegd om door middel van getijdewerking de polder te
ontwateren. Het betreft een gemetselde constructie, die in de loop der tijd is
verlengd. De constructie bestaat uit een vlakke vloer, metselwerk met balken,
met daarover een gemetseld gewelf. De breedte van het gewelf is ongeveer 1,5
m en de hoogte is ongeveer 2 m. Binnendijks is de oude uitwateringssluis
verlengd met een gewelf van metselwerk, waarschijnlijk als gevolg van een
dijkverbetering (zie figuur 10.2), waardoor een langere koker benodigd was. De

Eektermerksluis

muren van het gewelf worden ondersteund door trekankers. De sluis is voorzien
van een enkele, buitendijks gelegen afsluiting. Ten behoeve van de inlaat van
water in de zomer, is deze deur voorzien van een schuif.
In de jaren ’90 zijn renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het kunstwerk.
Hierbij is het metselwerk gerepareerd en zijn nieuwe ankers aangebracht in de
vleugelwanden. Het kunstwerk wordt nu gebruikt om water de polder in te laten.
Waterveiligheid Eektermerksluis
De Eektermerksluis voldoet niet aan de eisen voor waterveiligheid: de
betrouwbaarheid van sluiting is onvoldoende.

Figuur 10.1: locatie
Eektermerksluis

Opgave Eektermerksluis
1.

vervangen deur;

2.

a) mogelijke optimalisatie: nieuwe deur
voorzien van een nieuwe, op motorkracht
werkende schuif;
b) mogelijke optimalisatie: plaatsen (op
motorkracht werkende stuw in binnendijks
watersysteem;

3.

voegwerk herstellen;

4.

monitoren scheur in metselwerk;

5.

bijkomend klein herstelwerk.

Figuur 10.2: binnenzijde Eektermerksluis
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Ontwerp Eektermerksluis
In het ontwerp wordt de deur voorzien van een op motorkracht werkende schuif, die bij naderend
hoogwater sluit. Als het mogelijk is, wordt het bewegingsmechaniek aan de gewelfzijde van de deur
aangebracht. Hiermee blijft het aangezicht van de sluis onaangetast.
Optimalisatiemogelijkheid voor ontwerp
Voor het kunstwerk is in de planuitwerkingsfase een mogelijk optimalisatie uitgewerkt. Waterinlaat
blijkt (met name in droge tijden) lastig: de drempel van de schuif zit te hoog om het benodigde
debiet binnen te laten. Ook is tijdens een technische inspectie van het kunstwerk geconstateerd dat
de houten bodem soms droog staat en mogelijk hierdoor verrot. Om het kunstwerk voor de lange
termijn te bewaren is een stuw aan de binnenzijde voorzien. Hierdoor staat de bodem van het
kustwerk constant onder water en zijn minder wervelingen (luchttoevoer aan bodem) te verwachten,
waardoor minder corrosie wordt verwacht.
Dit betekent dan ook een andere inrichting voor de deur. Deze dient geopend te kunnen worden en
te worden voorzien van een geforceerd ontgrendelingssysteem. De stuwhoogte dient minimaal
boven het winterpeil van het Randmeer te worden ontworpen. Indien deze optimalisatie wordt
uitgewerkt en als deze mogelijk is, dient met een (aangepaste) faalkansberekening aangetoond te
worden of het totaal aan objecten aan de benodigde faalkans voldoet.
Beheeropgave Eektermerksluis
Naast de werkzaamheden die benodigd zijn om aan de waterveiligheidseisen te voldoen, moeten
bepaalde werkzaamheden verricht worden in het kader van regulier onderhoud. Dit zijn onder
andere het herstellen van voegen, het monitoren van een scheur en kleine bijkomende
werkzaamheden.
Gebruik van gronden
De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden welke in eigendom zijn van waterschap
Vallei en Veluwe en gemeente Oldebroek. De gemeente heeft geen bezwaar tegen tijdelijk gebruik
van de gronden ten tijde van uitvoering.
Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare
informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke
effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de Eektermerksluis zijn de
volgende aspecten van belang:
Bodem
Op deze locatie vinden geen werkzaamheden in de bodem plaats. Er heeft ter plaatse dan ook geen
bodemonderzoek plaatsgevonden.
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Niet Gesprongen Explosieven
Een gebied van circa 8 ha rond de Eektermerksluis is een verdacht gebied voor NGE. Met de
mogelijke uitwerking van de optimalisatie (met stuw) dient hiermee rekening te worden gehouden
[14].
Water
De aanpassing heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de verbetering van
het kunstwerk wordt de kans op een overstroming geminimaliseerd. Door de maatregel gaat de deur
of schuif (zie optimalisatie) alleen dicht als buitenwater naar binnen stroomt.
De keuze om een deur met schuif te plaatsen of een deur met een stuw te plaatsen wordt ingegeven
vanuit het waterbeheer en de benodigde faalkans.
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
De Eektermerksluis heeft cultuurhistorische en bouwhistorische waarde [15]. Met de beoogde
ingrepen is rekening gehouden met de cultuurhistorisch waardevolle aspecten van het kunstwerk.
Hier vinden geen ingrepen (graaf-/ophoogwerkzaamheden) plaats die van invloed zijn op
archeologie of landschap.
Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. In
de oevers bij de sluis kan gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet. Door
te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet mogelijk is
dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende
maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de
natuurwaarden te verwachten.
Natuur Netwerk Nederland / Gelderse Natuur Netwerk
De werkzaamheden bij de Eektermerksluis vinden plaats buiten de begrenzing van een NNN-gebied.
Hiervoor geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke
waarden en kenmerken van het netwerk optreden.
Woon- en leefmilieu
Hinder van de werkzaamheden voor omwonenden bij de Eektermerksluis zal beperkt zijn tot
tijdelijke geluidsoverlast en verkeershinder. Het dichtst bijgelegen gebouw is het gebouw naast de
sluis, een gebouw met logiesfunctie. Eventuele verkeersmaatregelen worden afgestemd met de
gemeente, gecommuniceerd met de omgeving en ter plaatse duidelijk aangegeven.
Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te
informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd
naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden
voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.
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Kabels en leidingen
De werkzaamheden hebben geen effect op kabels of leidingen. Om het kunstwerk van energie te
voorzien wordt een stroomaansluiting aangelegd. Het benodigde signaal kan via een signaalkabel
aangesloten worden, of ontsloten worden via de ether (3G/4G).
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11. Kunstwerk duiker Hellenbeekstraat
Beheerder dijk:

Waterschap vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Elburg, Provincie Gelderland

Type kunstwerk:

Duiker

Opgave verbetering:

Sterkte keermiddel inclusief bediening
Bij aanleg onderhoudsstrook: duiker verlengen

Algemene beschrijving duiker Hellenbeekstraat
De duiker Hellenbeekstraat staat niet in directe verbinding met
buitenwater, maar sluit aan op een bedrijventerrein aan de buitendijkse
zijde en een poldersloot aan de binnendijkse zijde (zie figuur 11.1). De
duiker bestaat uit een kunststof leiding met een diameter van 0,3 m.
Buitendijks bevindt zich een betonnen taludbalk met daarin een
schuifafsluiter. Deze schuif is van roestvrijstaal (zie figuur 11.2) en kan
handmatig worden dichtgezet.
Aan de binnendijkse zijde is een tweede afsluiter aanwezig die grotendeels
is ingegraven. De uitstroom van de duiker is een open buis op de
waterlijn. Het kunstwerk is afgekeurd op sterkte van het keermiddel.
Waterveiligheid duiker Hellenbeekstraat
De duiker Hellenbeekstraat voldoet niet aan de eisen voor waterveiligheid:
de betrouwbaarheid van sluiting is onvoldoende en de schuif is niet sterk

Duiker Hellenbeekstraat

genoeg.
Opgave duiker Hellenbeekstraat
1.

vervangen schuif buitendijks (inclusief bediening mogelijk)

2.

verlengen duiker als gevolg van onderhoudsstrook

Figuur 11.1: locatie duiker
Hellenbeekstraat

Ontwerp duiker Hellenbeekstraat
De keuze voor een handmatig of op motorkracht bediende
afsluiter wordt opengelaten om vrijheid te laten aan de
uitvoerend opdrachtnemer. De voorkeur van beheer gaat uit
naar een handmatig bediende afsluiter. Om het beheer van de
waterkering te vereenvoudigen, wordt aan de binnendijkse
zijde een berm aangelegd. Als gevolg hiervan moet de duiker
zo’n 4 m worden verlengd. De bestaande afsluiter (aan de
buitenzijde) is weergegeven op figuur 11.2.
Figuur 11.2:
instroomconstructie met
roestvrijstalen afsluiter
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Gebruik van gronden
De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden welke in eigendom zijn van waterschap
Vallei en Veluwe.
Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare
informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke
effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de duiker Hellenbeekstraat
zijn de volgende aspecten van belang.
Bodem
Op deze locatie vinden geen werkzaamheden in de bodem plaats. Er heeft ter plaatse dan ook geen
bodemonderzoek plaatsgevonden.
Niet Gesprongen Explosieven
Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn geen
vervolgacties nodig [14].
Water
De aanpassing heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de verbetering van
het kunstwerk wordt de kans op een overstroming geminimaliseerd. Door de maatregel is de deur
bij hoogwater te sluiten en is deze voldoende sterk.
Cultuurhistorie en archeologie en landschap
De duiker Hellenbeekstraat heeft geen cultuurhistorische waarde. Hier vinden geen ingrepen (graaf/ophoogwerkzaamheden) plaats die van invloed zijn op archeologie of landschap.
Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. In
de oevers bij de duiker kan gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet.
Door te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet
mogelijk is dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende
maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de
natuurwaarden te verwachten.
Natuur Netwerk Nederland / Gelderse Natuur Netwerk
De werkzaamheden bij de duiker vinden plaats buiten de begrenzing van een NNN-gebied. Hiervoor
geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke waarden en
kenmerken van het netwerk optreden.
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Woon- en leefmilieu
Hinder van de werkzaamheden voor omwonenden bij de Duiker Hellenbeekstraat zal beperkt zijn tot
tijdelijke geluidsoverlast en verkeershinder. Daarnaast zal passerend verkeer op het Waterkeringpad
mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Eventuele verkeersmaatregelen worden
afgestemd met de gemeente, gecommuniceerd met de omgeving en ter plaatse duidelijk
aangegeven.
Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te
informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd
naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden
voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.
Kabels en leidingen
Er liggen geen kabels en leidingen ter plaatse van de voorziene werkzaamheden.
Om het kunstwerk (bij keuze op motorkracht) van energie te voorzien wordt een stroomaansluiting
aangelegd. Het benodigde signaal kan via een signaalkabel aangesloten worden, of ontsloten worden
via de ether (3G/4G).
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12. Kunstwerk Havensluis Elburg
Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Elburg, Provincie Gelderland

Type kunstwerk:

Duiker

Opgave verbetering:

Betrouwbaarheid sluiting
Vervangen oude hoogwaterdeuren

Algemene beschrijving Havensluis Elburg
De Havensluis is een uitwateringssluis waardoor water van de
binnendijkse stadsgracht kan worden uitgelaten op de haven van
Elburg (zie figuur 12.1). Bij hoogwater in de haven van Elburg keert
de havensluis het water. Het kunstwerk bestaat uit drie delen:
binnendijks een oude sluis, buitendijks een kantelstuw (het primaire
keermiddel) met gemaal en een vispassage [11].
De oude sluis, gebouwd in 1696, bestaat uit metselwerk met
natuursteen en twee sets houten deuren en heeft op dit moment
geen waterkerende functie. De oude sluis is ongeveer 2,1 m breed
en ongeveer 2,6 m hoog (zie figuur 12.2). De constructie verkeert in

Havensluis Elburg

matige staat. De voegen in het metselwerk zijn versleten en diverse
scheuren zijn zichtbaar. Van de houten deuren aan de binnenzijde is
alleen nog het raamwerk intact. De deuren aan de buitendijkse zijde
van de oude sluis zijn nog aanwezig; de sterkte hiervan is
onbekend.
In de dagelijkse situatie is de binnendijkse waterstand hoger dan de

Figuur 12.1: locatie

buitendijkse waterstand, waarbij de binnenwaterstand wordt

Havensluis Elburg

gereguleerd door de kantelstuw. Deze stuw zorgt voor nagenoeg
stilstaand water ter hoogte van de oude sluis. Zodra de buitendijkse waterstand hoger is dan
binnendijks, dan sluit de kantelstuw. Het primaire keermiddel bestaat uit de buitendijkse kantelstuw
(uit 2013 of 2014), die geforceerd sluit
bij een overschrijding van het sluitpeil
in de stadsgracht. Afhankelijk van het
seizoen is dit sluitpeil NAP +0,05 m of
NAP +0,20 m. In geval van extreem
hoogwater kan de kantelstuw
preventief worden dichtgezet. Het
tweede keermiddel (houten puntdeuren
aan de buitenzijde van de sluis) is op
dit moment niet opgenomen in het
sluitprotocol en niet als keermiddel
beschreven en beoordeeld. Een tweede
set deuren is wel benodigd om aan de
Figuur 12.2: aanzicht Havensluis

faalkans te voldoen.
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Waterveiligheid Havensluis
De Havensluis voldoet niet aan de eisen voor waterveiligheid: de betrouwbaarheid van sluiting is
onvoldoende.
Opgave Havensluis Elburg
1.

Vervangen oude hoogwaterdeuren

Ontwerp Havensluis
Nieuwe inzichten op het gebied van faalkanseisen voor een klepstuw hebben geleid tot een
aanpassing van het VKA. De noodzaak voor het versterken van de bodembescherming is nogmaals
beschouwd en is als oplossing afgevallen.
Het huidige oude sluisje bevat twee sets deuren; een set aan de binnenzijde en een set aan de
havenzijde (van het oude sluisje; zie figuur 12.2). De deuren aan de havenzijde kunnen als tweede
keermiddel worden ingezet. Voorwaarde is dan wel dat de deuren sterk genoeg zijn.
In de havensluis is een klepstuw
(primaire sluitmiddel) aanwezig aan
de buitendijkse zijde. De klepstuw
sluit geforceerd bij overschrijding
van het peil in de stadsgracht,
waarvan de hoogte afhankelijk is
van het seizoen. In geval van
extreem hoogwater kan de
klepstuw preventief worden
dichtgezet (geruime tijd voor het
optreden van hoogwater).

Figuur 12.3: aanzicht klepstuw

Mocht de sluiting falen, dan is er nog de mogelijkheid om de klepstuw handmatig ter plaatse
omhoog te draaien. Als het sluiten (zowel op motorkracht als handmatig) van de klepstuw faalt dan
stroomt water in binnendijkse richting, wat zorgt voor een verhoging van het peil in de stadsgracht.
Om dit te voorkomen kunnen de houten puntdeuren aan de buitenzijde ingezet worden als tweede
keermiddel.
De deuren moeten handmatig worden ontgrendeld en gesloten. Aangezien het falen van de klepstuw
geruime tijd voor hoogwater bekend is, is voldoende tijd beschikbaar om de deuren handmatig te
ontgrendelen en sluiten.
Gebruik van gronden
De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden die in eigendom zijn van de gemeente
Elburg. De gemeente heeft geen bezwaar tegen het tijdelijk gebruik van de gronden ten tijde van
uitvoering.
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Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare
informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke
effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de Havensluis zijn de
volgende aspecten van belang.
Bodem
Op deze locatie vinden geen werkzaamheden in de bodem plaats. Er heeft ter plaatse dan ook geen
bodemonderzoek plaatsgevonden.
Niet Gesprongen Explosieven
Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn geen
vervolgacties nodig [14].
Water
De aanpassing heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de verbetering van
het kunstwerk wordt de kans op een overstroming geminimaliseerd. Door de maatregel wordt het
falen van sluiten van het primaire keermiddel opgevangen.
De huidige, bestaande sluisdeuren worden vervangen. Deze ingreep heeft geen effect op het
grondwater, waterkwaliteit en -kwantiteit.
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
De Havensluis is een rijksmonument (nummer 14919). Voor de ingrepen bij dit monument is een
“Effectnotitie cultuurhistorisch erfgoed” opgesteld [12]. In deze notitie worden de effecten van en
voorwaarden aan de ingrepen op de cultuurhistorische waarde van het monument beschreven.
Er vinden geen ingrepen (graaf-/ophoogwerkzaamheden) plaats die van invloed zijn op archeologie
of landschap.
Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. Op
de kades groeien algemene plantensoorten als vrouwenmantel en paardenbloem. In de oevers bij de
sluis kan gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet. Ook kunnen
bijvoorbeeld achter een sluisdeur zangvogels als roodborst of winterkoning mogelijk tot broeden
komen. Door te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit
niet mogelijk is dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met
mitigerende maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de
natuurwaarden te verwachten.
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Natuur Netwerk Nederland / Gelderse Natuur Netwerk
De werkzaamheden bij de Havensluis vinden plaats buiten de begrenzing van een NNN-gebied.
Hiervoor geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de wezenlijke
waarden en kenmerken van het netwerk optreden.
Woon- en leefmilieu
De werkzaamheden bij de Havensluis zorgen mogelijk tijdelijk voor geluidsoverlast. Daarnaast zal
mogelijk tijdens de werkzaamheden enige verkeershinder zijn op het fiets/wandelpad en mogelijk op
de naastgelegen weg. Eventuele verkeersmaatregelen worden afgestemd met de gemeente,
gecommuniceerd met de omgeving en ter plaatse duidelijk aangegeven.
Tijdens de uitvoering zal communicatie gericht zijn om vooraf de omwonenden te informeren over
de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd naar maximale
bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden voor de uitvoering
zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.
Kabels en leidingen
De maatregelen hebben geen effect op de kabels en leidingen in het gebied.
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13. Kunstwerk Goorsluis
Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Elburg, Provincie Gelderland

Type kunstwerk:

Duiker

Opgave verbetering:

Betrouwbaarheid sluiting
•

Sluitmechanisme op motorkracht;

•

Tweede aandrijfsysteem (handmatig te sluiten)

Anti-pipingmaatregel klei/bentoniet aanleggen
Regulier onderhoudswerk
Algemene beschrijving Goorsluis
De Goorsluis (locatie, zie figuur 13.1) bestaat uit een duiker onder
de dijk, die buitendijks handmatig kan worden afgesloten door een
houten deur. Over de duiker loopt de Nieuwstadsweg. Onder
dagelijkse omstandigheden staat de deur (vergrendeld) open. Er is
geen tweede keermiddel aanwezig. Onder de Goorsluis is een
houten vloer aanwezig. Informatie over de aanleg en ontwerp van
de sluis ontbreekt, maar een onderzoek in 2013 heeft aangetoond
dat geen kwelschermen aanwezig zijn. Uit de inspectievideo van
2015 blijkt dat het plafond van de duiker ongeveer 8 cm is
doorgezakt.
In het VKA is een (binnendijkse) bodembescherming voorzien,
echter uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat de
bodembescherming onvoldoende bijdraagt aan de
betrouwbaarheid sluiting, derhalve is ervoor gekozen om deze
maatregel niet meer mee te nemen. Een extra verbetermaatregel,
in de vorm van een tweede aandrijfsysteem, is nodig om aan de

Goorsluis

faalkanseis te voldoen.
Door het vervallen van de maatregel bodembescherming, is het

Figuur 13.1: locatie Goorsluis

tekort aan (buitendijkse) kwelweglengte gewijzigd naar 6 m.

Goorsluis

Waterveiligheid Goorsluis
De Goorsluis voldoet niet aan de eisen voor waterveiligheid: de betrouwbaarheid van sluiting is
onvoldoende en er is kans op het optreden van piping.
Opgave Goorsluis
1.

Sluitmechanisme op motorkracht;

2.

Tweede aandrijfsysteem (handmatig te sluiten);

3.

Ingraven van een kleilaag/bentonietmat in het voorland;

4.

Vastzetten latei;

5.

Aanbrengen aanslaglat op de deur;

6.

Monitoren scheur en vleugelmuur;

7.

Voegwerk herstellen;

8. Kleine bijkomende werkzaamheden.

Titel
Pagina

Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk Bijlagenrapport Factsheets
53 van 70

Ontwerp kunstwerk
Er wordt voor de Goorsluis een waterstandmeetsysteem ontworpen. De meetgegevens worden
gebruikt om bij een bepaalde waterstand (het sluitpeil) te sluiten. Op deze wijze is de sluis altijd op
tijd dicht bij naderend hoogwater. De maatregel bestaat verder uit een vanuit Apeldoorn bestuurd
bedienings- en besturingssysteem.
Mogelijke optimalisatie
De deur van de Goorsluis staat onder een hoek van meer dan 90 graden ten opzichte van de
doorstroomopening (zie figuur 13.2). Dit houdt in dat de deur bij hoogwater zichzelf niet uit eigen
beweging sluit, waardoor niet direct kan worden volstaan met alleen een ontgrendelingssysteem.
Echter, indien een paal in de watergang geplaatst wordt waardoor de deur onder een hoek van
minder dan 90 graden staat, dan kan wel worden volstaan met een ontgrendelingssysteem. De
bijkomende voorwaarde is dat de paal goed gefundeerd staat in de watergang. De keuze voor een
volledig op motorkracht gedreven open/sluitsysteem of een ontgrendelingssysteem met geankerde
paal in de watergang wordt opengelaten voor de opdrachtnemer. Hierbij wordt opgemerkt dat de
voorkeur van beheer uitgaat naar een ontgrendelingssysteem.
Indien het sluiten vanuit Apeldoorn niet
werkt, kan worden teruggevallen op het
tweede aandrijfsysteem. Vanuit het
waterschap gaat de voorkeur uit naar een
tweede aandrijfsysteem dat op handkracht
bedienbaar is. Dit systeem kan worden
ingezet ter vervanging van een defecte
motor of falende energievoorziening. Het
tweede aandrijfsysteem dient opgenomen
te worden in het draaiboek, inclusief
mobilisatie, oefeningen en tests. Tevens
dient voldoende tijd beschikbaar te zijn na
Figuur 13.2: frontmuur met hoogwaterdeur Goorsluis

het constateren van falen van het
primaire aandrijfsysteem om het tweede

systeem operationeel te krijgen. Omdat de deur in eerste instantie op motorkracht wordt gesloten,
bevat deze maatregel een op handkracht te sluiten tweede aandrijfsysteem. Hiermee functioneert
deze onafhankelijk van het eerste aandrijfsysteem. De precieze inrichting van het systeem wordt
opengelaten, om de vrijheid te laten aan de opdrachtnemer.
Het tekort aan kwelweglengte van circa 6 m wordt weggewerkt door het aanbrengen van een
kleilaag/bentonietmat aan de buitenzijde van de Goorsluis.
Beheeropgave Goorsluis
Om de instandhouding van het kunstwerk te garanderen, moeten ook (kleine)
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden. De latei aan de buitenzijde zit los/is gescheurd en
moet worden hersteld. Ook is de afdichting van de deur onvoldoende. Om de afdichting te
verbeteren moet een aanslaglat worden bevestigd.
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Een binnendijkse vleugelwand staat scheef en er is een mogelijk aansluitingsprobleem tussen de
tunnel en de frontmuur; beide zullen worden gemonitord. Ook wordt het voegwerk van de sluis
hersteld.
Gebruik van gronden
De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden welke in eigendom zijn van de
gemeente Elburg. De gemeente heeft geen bezwaar tegen het tijdelijk gebruik van de gronden ten
tijde van uitvoering.

Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare
informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke
effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de aanpassingen aan de duiker Goorsluis zijn de
volgende aspecten van belang.
Bodem
Er zullen werkzaamheden in de buitendijkse watergang plaatsvinden. Hierbij wordt een klei- of
bentonietmat ingegraven. Het onderzochte slib uit de watergangen kan, op basis van de
analyseresultaten, overal worden toegepast en is verspreidbaar. De rapportage van het uitvoerde
bodemonderzoek is opgenomen in [9].
Niet Gesprongen Explosieven
Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn geen
vervolgacties nodig [14].
Water
De aanpassing heeft een positief effect op de waterveiligheid in het gebied. Door de verbetering van
het kunstwerk wordt de kans op een overstroming geminimaliseerd. Door de maatregel gaat de deur
alleen dicht als buitenwater naar binnen stroomt.
De aanleg van de waterdichte bodem (anti-pipingmaatregel door ingraven van klei of bentoniet)
heeft alleen tijdens hoogwater een effect op de grondwaterstroming direct onder het kunstwerk
(piping). Dit is juist noodzakelijk voor de verbetering van het kunstwerk. De mogelijke verandering
treedt enkel op bij hoog buitenwater. Significante effecten op de grondwaterhuishouding nabij de
dijk zijn dus niet te verwachten.
Tijdens de aanlegfase worden geen effecten (behoudens vertroebeling van het water) verwacht op
het oppervlaktewatersysteem. Evenmin wordt invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
De Goorsluis heeft cultuurhistorische en bouwhistorische waarde [15]. Met de beoogde ingrepen is
rekening gehouden met de cultuurhistorisch waardevolle aspecten van het kunstwerk.
Uit het archeologisch onderzoek [8] is geconcludeerd dat dit deelgebied een lage verwachting heeft
en kan worden vrijgegeven indien de geplande ingrepen niet dieper reiken dan 3,5 m onder
maaiveld. De ingreep heeft landschappelijk geen effect.
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Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde soorten aangetroffen. In
de oevers bij de sluis kan gebroed worden door algemene soorten als wilde eend en meerkoet. Door
te werken buiten het broedseizoen worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet mogelijk is
dient een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende
maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de
natuurwaarden te verwachten.
Voor het tegengaan van piping bij de sluis is een kleilaag of bentonietmat voorzien in de
waterbodem van de uitvliet van de Goorbeek.
Natuur Netwerk Nederland / Gelderse Natuur Netwerk
De werkzaamheden bij de Goorsluis vinden plaats binnen de begrenzing van een NNN-gebied.
Echter zijn geen negatieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van het netwerk te
verwachten door de beperktheid van de ingrepen.
Woon- en leefmilieu
De werkzaamheden bij de Goorsluis zorgen mogelijk tijdelijk voor geluidsoverlast. De
dichtstbijzijnde woning ligt op 120 m. Overige woningen liggen niet in de buurt. Eventuele
verkeersmaatregelen worden afgestemd met de gemeente, gecommuniceerd met de omgeving en
ter plaatse duidelijk aangegeven.
Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om de omwonenden te informeren over
de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd naar maximale
bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden voor de uitvoering
zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.
Kabels en leidingen
Ter plaatse van de beoogde maatregelen liggen geen
kabels en leidingen (zie figuur 13.3).
Om de maatregel van energie te voorzien wordt een
stroomaansluiting aangelegd. Het benodigde signaal
kan via een signaalkabel aangesloten worden, of
ontsloten worden via de ether (3G/4G).

Figuur 13.3: kabels en leidingen
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14. Onderhoudsberm Noordeinde-Zuid
Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland

Lengte dijkvak:

Circa 280 m

Opgave verbetering:

Aanbrengen onderhoudsberm

Algemene beschrijving dijkvak Noordeinde-Zuid
Het dijkvak Noordeinde-Zuid kenmerkt zich als een
typisch Zuiderzee dijkprofiel met een zeer flauw
buitentalud en een steil binnentalud.
Het dijkvak ligt ten zuiden van het dorpje Noordeinde.
De toplaag van de waterkering betreft een
gras/kruidenmengsel. Het waterschap beheert hier het
binnen- en buitentalud door tweemaal per jaar te
maaien en plaagsoorten te bestrijden. Door de
afwezigheid van een binnendijkse berm, wordt het
onderhoudswerk aan de dijk en watergang bemoeilijkt.
Soms wordt vanuit de aanliggende percelen onderhoud
gepleegd, soms is handmatig onderhoud noodzakelijk.
Dit dijkvak is in beheer van waterschap Vallei en Veluwe

Figuur 14.1: bovenaanzicht dijkvak Noordeinde

en is gelegen binnen de gemeente Oldebroek en
provincie Gelderland. Figuur 14.1 toont het traject van het dijkvak Noordeinde.
Onderhoud Noordeinde
Het dijkvak Noordeinde-Zuid voldoet niet aan de eisen om efficiënt onderhoud te kunnen plegen. De
extra kosten voor onderhoud zijn dusdanig dat het aanleggen van een berm financieel haalbaar is.
Door maai-hooibeheer uit te voeren wordt de biodiversiteit niet verminderd.
Opgave Noordeinde
1.

Oplossen onderhoudsbeperkingen door aanleggen onderhoudsberm

Ontwerp onderhoudsberm Noordeinde
De onderhoudsberm wordt langs het eerste traject ten zuiden van Noordeinde aangelegd. Figuur
14.2 toont de maatregel in doorsnede.
Vanwege de landschappelijke waarde is gekozen om een relatief laaggelegen berm aan te leggen
waarmee het talud aan de binnenzijde zoveel mogelijk intact wordt gelaten. Het typische Zuiderzee
dijkprofiel blijft hiermee gewaarborgd. Door de aanleg van de onderhoudsberm moet de huidige
teensloot verlegd worden. Het kunstwerk de ‘Drooghe duiker’ dient als gevolg van de aanleg van de
onderhoudsberm met circa 4 m verlengd te worden.
De onderhoudsberm wordt aangebracht in grond (zandig/kleiig materiaal), iets boven het
maaiveldniveau van de landzijde van de nieuwe sloot. Met het op afschot leggen (1:20) van de berm
wordt plasvorming/verzadiging voorkomen waardoor spoorvorming minder snel plaatsvindt. Een
nieuwe watergang wordt aangelegd met taluds van 1:1,5.
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Figuur 14.2: doorsnede dijkvak Noordeinde
Een talud sluit aan op de steunberm, de ander op het bestaande maaiveld van de (grasland)percelen
aan de binnendijkse zijde. De huidige kopsloten worden aangesloten op de te verleggen watergang
en de benodigde dammen met duikers worden verwijderd.
De onderhoudsberm wordt ook gebruikt voor toegang tot de (grasland)percelen en wordt als
onderhoudsstrook gebruikt. De onderhoudsberm wordt door zware landbouwwerktuigen bereden om
de percelen te bereiken. Om dit te accommoderen wordt het noordelijke deel van de
onderhoudsberm met (bijvoorbeeld) grasbetonstenen verhard. Dit verhardingstype biedt veel
stabiliteit en geeft de berm een groen karakter; door een juiste toepassing van substraat vormt zich
een grassige/kruidige/bloemrijke zode die de halfverharding bedekt. Daar waar geen
landbouwvoertuigen (behoudens dijk-onderhoudsmaterieel) gebruik maken van de berm kan worden
volstaan met een inrichting zonder halfverharding. Hier wordt gestreefd naar eenzelfde zode die
agrarische belangen niet schaadt.
Om het gebruik van de berm mogelijk te maken, dient deze bereikbaar te zijn. Aan de zuidzijde gaat
de onderhoudsberm over in een reeds aanwezige berm. Aan de noordzijde wordt de
onderhoudsstrook aangesloten op de openbare weg. Om oneigenlijk gebruik van de
onderhoudsstrook te voorkomen worden toegangshekken van het waterschap geplaatst.
Voor de aanleg van de berm is circa 1.200 m3 grond nodig waarvan circa 300 m3 beschikbaar komt
bij de ontgraving van de nieuwe sloten.
Gebruik van gronden
De gronden zijn in eigendom van twee eigenaren en in gebruik bij twee pachters. Met de eigenaren
en pachters van de gronden is overeenstemming bereikt over de aankoop van de strook grond die
benodigd is voor de aanleg van de onderhoudsberm en de nieuwe teensloot.
Effecten van uitvoering en plan
De effecten van de dijkverbetering voor het plan en de uitvoering zijn op basis van beschikbare
informatie kwalitatief bepaald. Onderdeel hiervan zijn maatschappelijke doelstellingen en mogelijke
effecten op belanghebbenden. Voor de effecten van de aanleg van de onderhoudsberm zijn de
volgende aspecten van belang.
Bodem
In dit deelgebied zal de bestaande sloot gedempt worden en een nieuwe gegraven. Daarnaast wordt
een onderhoudsberm aangelegd.
Ter plaatse is bodemonderzoek uitgevoerd [9]. Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt
dat er geen directe aanleiding is om uit te gaan van een belaste bodem anders dan door het gebruik
sinds langere tijd (diffuse bodembelasting).
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Het gehalte PFAS in de bovengrond overschrijdt lokaal (1 mengmonster) de norm zoals is aangeduid
in het tijdelijk toetsingskader. Voor eventueel hergebruik elders is deze grond geclassificeerd als
wonen.
Het grondwater bevat geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen.
Het onderzochte slib uit de watergangen kan, op basis van de analyseresultaten, overal worden
toegepast en is verspreidbaar. In één onderzocht waterbodemmonster overschrijdt het gehalte aan
PFAS het tijdelijk toetsingskader, waardoor dit materiaal geclassificeerd wordt als klasse wonen.
Er wordt geen grond afgevoerd, dus vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor de
voorgenomen werkzaamheden.
Niet Gesprongen Explosieven
Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn geen
vervolgacties nodig [14].
Water
Met de aanleg van de onderhoudsstrook wordt het onderhoud aan de waterkering en de aanliggende
watergang vergemakkelijkt, waardoor dit uiteindelijk een kostenefficiënte maatregel is. De
dijkaanpassing gaat gepaard met het verleggen van sloten, echter heeft dit geen noemenswaardige
verandering voor de grondwaterstand en de kwel die binnendijks optreedt. Significante effecten op
de grondwaterhuishouding nabij de dijk worden niet verwacht. Tijdens de aanlegfase en in de fase
nadat de dijk is aangelegd worden geen effecten verwacht op het oppervlaktewatersysteem en op
de oppervlaktewaterkwaliteit.
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
Het ruimtelijk streefbeeld voor de dijkverbetering is op het cultuurhistorisch waardevolle karakter
gebaseerd. Gestreefd is om het typische karakter van het Zuiderzeedijkprofiel te behouden. Door
het handhaven van een teensloot naast de onderhoudsberm wordt invulling gegeven aan het behoud
van dit element. Ook door te kiezen voor een lage berm blijft het grootste deel van het steile
binnentalud en daarmee het karakteristieke profiel behouden. Hiermee wordt tevens het zicht op de
teensloot vanaf de kruin behouden [7].
Uit onderzoek [8] is geconcludeerd dat bij het graven van de sloot tot circa 1,5 m onder het
maaiveld eventueel aanwezige archeologische waarden verloren dreigen te gaan. De aan te leggen
watergang wordt minder diep aangelegd.
Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Op het traject is op het dijktalud en op het horizontale deel aan de voet van de dijk een
grasvegetatie aanwezig. De nieuw aan te leggen sloot komt op de locatie van het huidige
kruidenrijke grasland. Bij de inventarisatierondes voor flora en fauna zijn hier geen beschermde
soorten aangetroffen.
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Om de kwaliteit van de grasvegetatie na de werkzaamheden goed te laten ontwikkelen wordt op de
onderhoudsberm gebruikt gemaakt van een voor de locatie geschikt kruiden/bloemrijk mengsel. Na
het inzaaien stemt het waterschap het maaibeheer hierop aan.
In de teensloot zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Om niet-beschermde soorten te
beschermen, wordt volgens de zorgplicht gewerkt.
De polder Oosterwolde is aangewezen als weidevogelgebied (beheertype vochtig weidevogelgrasland
(N13.01) en er zijn delen met hoge kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat geen hoge dichtheden
broedende weidevogels te verwachten zijn. Waar het niet mogelijk is om buiten broedseizoen te
werken dient door een ter zake kundige ecoloog een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol te
worden opgesteld met mitigerende maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen
negatieve effecten op de natuurwaarden te verwachten.
Om negatieve effecten op vissen te voorkomen bij het dempen van de teensloot en daarmee te
voldoen aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming worden de werkzaamheden naar één
richting uitgevoerd naar open water. Wanneer het water afgedamd moet worden wordt ook in één
richting gewerkt. Bij de dam worden de dieren achter de dam uitgezet. Dit overzetten gebeurt onder
begeleiding van een ecoloog.
Natuur Netwerk Nederland / Gelderse natuur Netwerk
Bij het traject Noordeinde zijn de werkzaamheden binnen de begrenzing van het Gelderse natuur
Netwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO). Om na te gaan of negatieve effecten te
verwachten zijn op de wezenlijke kenmerken en waarden is een ‘Uitwerking effecten GNN-gebied’ in
het ecologisch onderzoek uitgevoerd.
De locatie van de dijk en de taluds worden met de ingreep niet aangetast. Hierdoor blijft de
begrenzing van het natuurnetwerk en de ontwikkelingszone ongewijzigd en er is dan ook geen
sprake van oppervlakteverlies. De nieuw aan te leggen delen betreffen de strook langs de dijk en de
teensloot. Na de werkzaamheden zal de vegetatie zich hier spoedig ontwikkelen en een eenheid
gaan vormen met de aanliggende grasvegetatie van de dijk en de aansluitende delen van de
teensloot op beide locaties.
Er is geen sprake van oppervlakteverlies van GNN en van GO.
Woon- en leefmilieu
De onderhoudsberm wordt aan de binnendijkse zijde aangelegd in de weilanden. De meest dichtbij
gelegen woning is op 50 m aan de noordzijde van de onderhoudsberm. De bewoners ondervinden
mogelijk hinder van tijdelijke aard, zoals geluidsoverlast en zichtvervuiling.
Omwonenden worden voorafgaand in kennis gesteld van eventuele verkeershinder. Met de
gemeente zal afstemming plaatsvinden over de (tijdelijke) verkeersmaatregelen en voor de
weggebruikers worden de verkeersmaatregelen helder aangegeven.
De effecten van geluidsproductie van de werkzaamheden en benodigde maatregelen in relatie tot
het functioneren van de nabijgelegen eendenkooi worden in de realisatiefase duidelijk uitgewerkt.
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De stakeholders zullen proactief betrokken worden tijdens het proces van de planvormingsfase.
Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te
informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd
naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden
voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Projectplan Waterwet.
Kabels en leidingen
In de binnenzijde van de kruin ligt een datakabel,
zie figuur 14.3. De werkzaamheden liggen lager op
het talud. De kabel wordt niet door de
werkzaamheden geraakt.

Figuur 14.3: kabels en leidingen
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15. Onderhoudsberm Hellenbeekstraat-Noord
Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Elburg, Provincie Gelderland

Lengte dijkvak:

Circa 350 m

Opgave verbetering:

Aanbrengen onderhoudsberm

Algemene beschrijving dijkvak Hellenbeekstraat-Noord
Het dijkvak Hellenbeekstraat-Noord kenmerkt zich als een
typisch Zuiderzee dijkprofiel met een zeer flauw
buitentalud en een steil binnentalud.
Het dijkvak ligt ten oosten van het industrieterrein
Kruismaten, ten noorden van de Hellenbeekstraat.
De toplaag van de waterkering betreft een
gras/kruidenmengsel. Het waterschap beheert hier het
binnen- en buitentalud door tweemaal per jaar te maaien
en plaagsoorten te bestrijden. Door de afwezigheid van
een binnendijkse berm, wordt het onderhoudswerk aan de
dijk en watergang bemoeilijkt. Soms wordt vanuit de
aanliggende percelen onderhoud gepleegd, soms is
handmatig onderhoud noodzakelijk.
Dit dijkvak is in beheer van waterschap Vallei en Veluwe
en is gelegen binnen de gemeente Elburg en provincie
Gelderland. Figuur 15.1 toont het traject van het dijkvak
Hellenbeekstraat-Noord.
Onderhoud Hellenbeekstraat-Noord
Het dijkvak Hellenbeekstraat-Noord voldoet niet aan de
eisen om efficiënt onderhoud te kunnen plegen. De extra
kosten voor onderhoud zijn dusdanig, dat het aanleggen
van een berm financieel haalbaar is. Door de aanleg van
een onderhoudsberm kan er beheer uitgevoerd worden dat
positiever uitpakt voor de biodiversiteit dan het oude
beheer.

Figuur 15.1: bovenaanzicht dijkvak

Opgave Hellenbeekstraat-Noord
1.

Hellenbeekstraat-Noord

Oplossen onderhoudsbeperkingen door aanleggen
onderhoudsberm over een lengte van 350 m.

Ontwerp onderhoudsberm Hellenbeekstraat-Noord
De onderhoudsberm wordt aan de noordzijde van de Hellenbeek aangelegd. Figuur 15.2 toont de
maatregel in doorsnede.
Vanwege de landschappelijke waarde is gekozen voor een relatief laaggelegen berm, waarmee het
talud aan de binnenzijde zoveel mogelijk intact wordt gelaten. Het typische Zuiderzee dijkprofiel
wordt hiermee gewaarborgd. Door de aanleg van de onderhoudsberm moet de huidige teensloot
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Figuur 15.2: doorsnede dijkvak Hellenbeekstraat-Noord

verlegd worden. De onderhoudsberm wordt aangebracht in grond (zandig/kleiig materiaal), iets
boven het maaiveldniveau aan de landzijde van de nieuwe sloot. Met het op afschot leggen (1:20)
van de berm wordt plasvorming/verzadiging voorkomen waardoor spoorvorming minder snel
plaatsvindt. Een nieuwe watergang wordt aangelegd met taluds van 1:1,5. De taluds sluiten aan op
de onderhoudsberm en op het bestaande maaiveld van de (grasland)percelen aan de binnendijkse
zijde. De huidige kopsloten worden aangesloten op de te verleggen watergang en de benodigde
dammen met duikers worden verwijderd.
Voor de aanleg van de berm is circa 1.500 m3 grond nodig, waarvan ongeveer 700 m3 beschikbaar
komt bij de ontgraving van de nieuwe sloten. De duiker Hellenbeekstraat dient met 4 m te worden
verlengd.
Door de aanleg van de berm kan het beheer efficiënter worden uitgevoerd. Nu wordt dit deel soms
handmatig gemaaid en soms machinaal gemaaid, waarbij het maaisel direct wordt opgezogen en
afgevoerd. Dit is nadelig voor de biodiversiteit en kostbaar omdat een doorgaande maaigang niet
mogelijk is. De onderhoudsstrook wordt dusdanig ingericht, dat er een grassige/kruidige/bloemrijke
zode ontstaat die agrarische belangen niet schaadt. Hiermee geven we de biodiversiteit een
positieve impuls.
Om het gebruik van de berm mogelijk te maken, dient deze bereikbaar te zijn. Aan de zuidzijde
wordt de onderhoudsberm aangesloten op de aanwezige verharding. Aan de noordzijde gaat de
onderhoudsberm over in het aanwezige fietspad. Om oneigenlijk gebruik van de onderhoudsstrook
te voorkomen wordt aan de zuidzijde mogelijk een hek van het waterschap geplaatst.
Gebruik van gronden
De gronden zijn in eigendom van drie eigenaren en in gebruik bij drie pachters. Met de eigenaren
van de gronden is overeenstemming bereikt over de aankoop van de strook grond die benodigd is
voor de aanleg van de onderhoudsberm en de nieuwe teensloot. Met de pachters is constructief
overleg over medewerking.
In de toekomstige situatie zal het waterschap in de legger worden aangewezen als
verantwoordelijke partij voor het beheer en onderhoud van de onderhoudsberm en de teensloot.
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Effecten van uitvoering en plan
Bodem
Ter plaatse is bodemonderzoek uitgevoerd [9]. Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt
dat er voor deze deellocaties geen directe aanleiding is om uit te gaan van een belaste bodem
anders dan door het gebruik sinds langere tijd (diffuse bodembelasting). In de grond zijn
overschrijdingen van de streefwaarden van enkele metalen gemeten. Op basis hiervan is de grond
geclassificeerd als toepasbaar, wonen of industrie.
Het grondwater bevat geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen.
Het onderzochte slib uit de watergangen kan, op basis van de analyseresultaten, overal worden
toegepast.
Omdat geen grond wordt afgevoerd, vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor de
voorgenomen werkzaamheden.
Niet Gesprongen Explosieven
Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn geen
vervolgacties nodig [14].
Water
Met de aanleg van de onderhoudsstrook wordt het onderhoud aan de waterkering en de aanliggende
watergang vergemakkelijkt, waardoor dit uiteindelijk een kostenefficiënte maatregel is. De
dijkaanpassing gaat gepaard met het verleggen van sloten, echter heeft dit geen noemenswaardige
verandering voor de grondwaterstand en de kwel die binnendijks optreedt. Significante effecten op
de grondwaterhuishouding nabij de dijk worden niet verwacht. Tijdens de aanlegfase en in de fase
nadat de dijk is aangelegd worden geen effecten verwacht op het oppervlaktewatersysteem.
Evenmin wordt invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
Het ruimtelijk streefbeeld voor de dijkverbetering is op het cultuurhistorisch waardevolle karakter
gebaseerd. Gestreefd is om het typische karakter van het zuiderzeedijkprofiel te behouden. Door het
handhaven van een teensloot naast de onderhoudsberm wordt invulling gegeven aan het behoud
van dit element. Ook door te kiezen voor een lage berm blijft het grootste deel van het steile
binnentalud en daarmee het karakteristieke profiel behouden. Hiermee wordt tevens het zicht op de
teensloot vanaf de kruin behouden [7].
Uit archeologisch onderzoek [8] is geconcludeerd dat het gebied kan worden vrijgegeven mits de
verstoringsdiepte van 1,5 meter niet wordt overschreden.

Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
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Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Tijdens het ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten
rond de Hellenbeekstraat zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen.
Wel is er broedgelegenheid aanwezig voor algemene soorten. Zo kan er in de oevers bij de te
dempen sloot gebroed worden door soorten als wilde eend en meerkoet. Om negatieve effecten op
vogelsoorten te voorkomen dienen de werkzaamheden bij voorkeur buiten het broedseizoen van
vogels uitgevoerd te worden. Waar dit niet mogelijk is een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol
te worden opgesteld met mitigerende maatregelen. Gezien de aard van de aanpassingen zijn geen
negatieve effecten op de natuurwaarden te verwachten.
Om negatieve effecten op vissen te voorkomen bij het dempen van de teensloot en daarmee te
voldoen aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming worden de werkzaamheden naar één
richting uitgevoerd naar open water. Wanneer het water afgedamd moet worden wordt ook in één
richting gewerkt. Bij de dam worden de dieren achter de dam uitgezet. Dit overzetten gebeurt onder
begeleiding van een ecoloog.
Natuur Netwerk Nederland / Gelderse Natuur Netwerk
De werkzaamheden bij de Hellenbeekstraat vinden plaats buiten de begrenzing van een NNNgebied. Hiervoor geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de
wezenlijke waarden en kenmerken van het netwerk optreden.
Woon- en leefmilieu
De meest dichtbij gelegen woning ligt op 60 m bij het begin van de oprit. Op de locatie waar de
onderhoudsberm aansluit op de Hellenbeekstraat staat de zorgboerderij en nog een aantal woningen
aan de buitendijkse zijde. De overige gebouwen maken onderdeel uit van industrieterrein
Kruismaten. Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de onderhoudsberm voor
Hellenbeekstraat-Noord zal (evenals voor Hellenbeekstraat-Zuid, zie factsheet 16) een beperkt
aantal omwonenden mogelijk tijdelijk hinder ondervinden, zoals geluidsoverlast en zichtvervuiling.
Daarnaast zal passerend verkeer over het Waterkeringpad mogelijk hinder ondervinden van de
werkzaamheden. Omwonenden worden voorafgaand in kennis gesteld van eventuele verkeershinder.
Met de gemeente zal afstemming plaatsvinden over de (tijdelijke) verkeersmaatregelen en voor de
weggebruikers worden de verkeersmaatregelen helder aangegeven.
Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht zijn om vooraf de omwonenden te
informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd
naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden
voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het projectplan.
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Kabels en leidingen
Een aantal leidingen kruist het dijkvak HellenbeekstraatNoord, zie figuur 15.3. Een waterleiding ligt door middel van
een zinker dieper gelegen. Aandachtspunt is ook een
(mogelijk aanwezige) put in de onderhoudsberm; dit geldt
tevens voor de rioolleiding(en), waarvan de verzamelput in
de lijn van de toekomstige watergang ligt. Hiervoor kan een
(korte) duiker worden aangebracht onder de nieuwe
onderhoudsberm. Een middenspanningskabel ligt
vermoedelijk ook diep genoeg om de watergang te kunnen
verleggen. Mogelijk moeten hier in de volgende fase nog
(kleine) aanpassingen worden doorgevoerd.

Figuur 15.3: kabels en leidingen
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16. Onderhoudsberm Hellenbeekstraat-Zuid
Beheerder dijk:

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente en Provincie:

Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland

Lengte dijkvak:

Circa 300 m

Opgave verbetering:

Aanbrengen onderhoudsberm

Algemene beschrijving dijkvak HellenbeekstraatZuid
Het dijkvak Hellenbeekstraat-Zuid kenmerkt zich als een
typisch Zuiderzee dijkprofiel met een zeer flauw
buitentalud en een steil binnentalud.
Het dijkvak ligt ten oosten van het industrieterrein
Kruismaten, ten zuiden van de Hellenbeekstraat.
De toplaag van de waterkering betreft een
gras/kruidenmengsel. Het waterschap beheert hier het
binnen- en buitentalud door tweemaal per jaar te maaien
en plaagsoorten te bestrijden. Door de afwezigheid van
een binnendijkse berm, wordt het onderhoudswerk aan
de dijk en watergang bemoeilijkt. Soms wordt vanuit de
aanliggende percelen onderhoud gepleegd, echter is dit
niet altijd mogelijk: soms is handmatig (kostbaar)
onderhoud noodzakelijk.
Dit dijkvak is in beheer van waterschap Vallei en Veluwe
en is gelegen binnen de gemeente Elburg en provincie
Gelderland. Figuur 16.1 toont het traject van het dijkvak
Hellenbeekstraat-Zuid.

Onderhoud Hellenbeekstraat-Zuid
Het dijkvak Hellenbeekstraat-Zuid voldoet niet aan de
eisen om efficiënt onderhoud te kunnen plegen. De extra

Figuur 16.1: bovenaanzicht dijkvak
Hellenbeekstraat-Zuid

kosten voor onderhoud zijn dusdanig, dat het aanleggen van een berm financieel haalbaar is. Na
aanleg kan maai-hooibeheer toegepast worden waarmee de biodiversiteit niet vermindert.
Opgave Hellenbeekstraat-Zuid
1.

Oplossen onderhoudsbeperkingen door aanleggen onderhoudsberm

Ontwerp onderhoudsstrook Hellenbeekstraat-Noord
De onderhoudsberm wordt langs het traject ten zuiden van de Hellenbeek aangelegd. Figuur 16.2
toont de maatregel in doorsnede.
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Figuur 16.2: doorsnede dijkvak Hellenbeekstraat-Zuid t.p.v. de zorgboerderij
Vanwege de landschappelijke waarde is ervoor gekozen om een relatief laaggelegen berm te
ontwerpen waarmee het talud aan de binnenzijde zoveel mogelijk intact wordt gelaten. Het typische
Zuiderzee dijkprofiel wordt hiermee gewaarborgd. Door de aanleg van de onderhoudsberm moet de
huidige teensloot opgeschoven (verlegd) worden. De onderhoudsberm wordt aangebracht in grond
(zandig/kleiig materiaal), iets boven het maaiveldniveau aan de landzijde van de nieuwe sloot. Met
het op afschot leggen (1:20) van de berm wordt plasvorming/verzadiging voorkomen waardoor
spoorvorming minder snel plaatsvindt.
Een nieuwe watergang wordt aangelegd met taluds van 1:1,5. Eén talud sluit aan op de
onderhoudsberm, de ander op het bestaande maaiveld van de (grasland)percelen aan de
binnendijkse zijde. De huidige kopsloten worden aangesloten op de te verleggen watergang en de
betreffende dammen met duikers worden opgeheven. Het gedeelte tussen de zorgboerderij en de
waterkering wordt gedempt. De doorstroom richting het noorden is niet meer noodzakelijk sinds de
herinrichting van de Hellenbeek. De compensatie van oppervlakte en berging wordt in het zuidelijk
deel ingepast door een iets bredere watergang aan te leggen.
Om het gebruik van de berm mogelijk te maken, dient deze bereikbaar te zijn. Aan de zuidzijde
wordt de onderhoudsberm aangesloten op de openbare weg, ter plaatse van de reeds aanwezige
inrit. Aan de noordzijde wordt de onderhoudsstrook aangesloten op de openbare weg. Om
oneigenlijk gebruik van de onderhoudsstrook te voorkomen worden aan beide zijden
toegangshekken van het waterschap geplaatst.
Voor de aanleg van de berm is circa 1.000 m3 grond nodig, waarvan circa 500 m3 beschikbaar komt
bij de ontgraving van de nieuwe sloten.
Door de aanleg kan het beheer anders worden uitgevoerd. Nu wordt dit deel soms handmatig
gemaaid en soms machinaal gemaaid, waarbij het maaisel direct wordt opgezogen en afgevoerd. Dit
is nadelig voor de biodiversiteit en kostbaar omdat een doorgaande maaigang niet mogelijk is. De
onderhoudsstrook wordt dusdanig ingericht, dat er een grassige/kruidige/bloemrijke zode ontstaat
die agrarische belangen niet schaadt. Hiermee wordt een positieve impuls gegeven aan de
biodiversiteit.
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Gebruik van gronden
Met de eigenaren van de gronden is overeenstemming bereikt over de aankoop van de strook grond
die benodigd is voor de aanleg van de onderhoudsberm en de nieuwe teensloot. Met de pachters is
constructief overleg over medewerking.
In de toekomstige situatie zal het waterschap in de legger worden aangewezen als
verantwoordelijke partij voor het beheer en onderhoud van de onderhoudsberm en de teensloot.
Effecten van uitvoering en plan
Bodem
Ter plaatse is bodemonderzoek uitgevoerd [12]. Uit het vooronderzoek blijkt dat er aanleiding is om
uit te gaan van een belaste bodem, gezien de ligging van een ondergrondse tank. In de grond zijn
overschrijdingen van de streefwaarden van enkele metalen gemeten. Op basis hiervan is de grond
geclassificeerd als toepasbaar, wonen of industrie.
Het grondwater bevat een zeer licht verhoogd gehalte aan Barium.
Het onderzochte slib uit de watergangen kan, op basis van de analyseresultaten, overal worden
toegepast en is verspreidbaar.
Omdat geen grond wordt afgevoerd, vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor de
voorgenomen werkzaamheden.
Niet Gesprongen Explosieven
Het gebied is niet verdacht op het voorkomen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Er zijn geen
vervolgacties nodig. De rapportage van het vooronderzoek omtrent het voorkomen van NGE is
opgenomen in bijlage [14].
Water
Met de aanleg van de onderhoudsstrook wordt het onderhoud aan de waterkering en de aanliggende
watergang vergemakkelijkt, waardoor dit uiteindelijk een kostenefficiënte maatregel is. De
dijkaanpassing gaat gepaard met het verleggen van sloten, echter heeft dit geen noemenswaardige
verandering voor de grondwaterstand en de kwel die binnendijks optreedt. Significante effecten op
de grondwaterhuishouding nabij de dijk worden niet verwacht. Tijdens de aanlegfase en in de fase
nadat de dijk is aangelegd worden geen effecten verwacht op het oppervlaktewatersysteem.
Evenmin wordt invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.
Cultuurhistorie, landschap en archeologie
Het ruimtelijk streefbeeld voor de dijkverbetering is op het cultuurhistorisch waardevolle karakter
gebaseerd. Gestreefd is om het typische karakter van het zuiderzeedijkprofiel te behouden.
Door het handhaven van een teensloot naast de onderhoudsberm wordt invulling gegeven aan het
behoud van dit element. Ook door te kiezen voor een lage berm blijft het grootste deel van het
steile binnentalud en daarmee het karakteristieke profiel behouden. Hiermee wordt tevens het zicht
op de teensloot vanaf de kruin behouden [7].
Uit extern onderzoek [8] is geconcludeerd dat de aanwezigheid van een veenterp niet uitgesloten
kan worden en de top van het dekzand mogelijk nog intact is. De archeologische verwachting voor
dit gebied blijft derhalve behouden en nader onderzoek zal nog door het waterschap worden
uitgevoerd.
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Natuur
Natura 2000-gebied
Effecten van de werkzaamheden op Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in hoofdstuk 9 van het
Projectplan Waterwet.
Beschermde soorten Wet Natuurbescherming
Tijdens het ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten
rond de Hellenbeekstraat zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen.
Wel is er broedgelegenheid aanwezig voor algemene soorten. Zo kan er in de oevers bij de te
dempen sloot gebroed worden door soorten als wilde eend en meerkoet. Om negatieve effecten op
vogelsoorten te voorkomen dienen de werkzaamheden bij voorkeur buiten het broedseizoen van
vogels uitgevoerd te worden. Waar dit niet mogelijk is dient een locatie-specifiek ecologisch
werkprotocol te worden opgesteld met mitigerende maatregelen. Gezien de aard van de
aanpassingen zijn geen negatieve effecten op de natuurwaarden te verwachten.
Om negatieve effecten op vissen te voorkomen bij het dempen van de teensloot en daarmee te
voldoen aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming worden de werkzaamheden naar één
richting uitgevoerd naar open water. Wanneer het water afgedamd moet worden wordt ook in één
richting gewerkt. Bij de dam worden de dieren achter de dam uitgezet. Dit overzetten gebeurt onder
begeleiding van een ecoloog.
Natuur Netwerk Nederland / Gelderse Natuur Netwerk
De werkzaamheden bij de Hellenbeekstraat vinden plaats buiten de begrenzing van een NNNgebied. Hiervoor geldt dat geen aanpassingen plaatsvinden waardoor negatieve effecten op de
wezenlijke waarden en kenmerken van het netwerk optreden.
Woon- en leefmilieu
De meest dichtbij gelegen woning is de zorgboerderij op 12 m bij het begin van de oprit. Aan de
buitendijkse zijde liggen ook een klein aantal woningen. Tevens staan er woningen op de locatie
waar de onderhoudsberm aansluit op de Kamperweg. De overige gebouwen aan de buitendijkse
zijde maken onderdeel uit van industrieterrein Kruismaten. Voor de uitvoering van de
werkzaamheden bij de Hellenbeekstraat-Zuid (maar ook -Noord, zie factsheet 15) zal, vanwege het
lage aantal woningen in de buurt, een klein aantal omwonenden mogelijk tijdelijk hinder
ondervinden, zoals geluidsoverlast en zichtvervuiling.
Omwonenden worden voorafgaand in kennis gesteld van eventuele verkeershinder. Met de
gemeente zal afstemming plaatsvinden over de (tijdelijke) verkeersmaatregelen en voor de
weggebruikers worden de verkeersmaatregelen helder aangegeven.
De bewoners van de zorgboerderij zullen proactief betrokken worden tijdens de verdere vordering
van het ontwerp van de onderhoudsberm. Tijdens de uitvoering zal de communicatie erop gericht
zijn om vooraf de omwonenden te informeren over de aard, het tijdstip en de duur van de
werkzaamheden. Daarnaast wordt gestreefd naar maximale bereikbaarheid en zo min mogelijk
overlast voor omwonenden. Randvoorwaarden voor de uitvoering zijn opgenomen in hoofdstuk 7
van het Projectplan Waterwet.
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Kabels en leidingen
Er liggen kabels en leidingen evenwijdig aan het
traject (zie figuur 16.3 en figuur 16.4) . De kabel in
de kruin (laagspanning) ligt buiten het bereik van
de werkzaamheden. De datakabel (groen) ligt in de
teen van de dijk, ongeveer daar waar de
onderhoudsberm aansluit op de dijk; hier verandert
waarschijnlijk niets aan de situatie. De gasleiding
(gele lijn) ligt ook buiten het bereik van de
werkzaamheden.
De data- en laagspanningskabel kruisen de nieuwe
onderhoudsberm, maar liggen naar alle
waarschijnlijkheid laag genoeg: deze kruisen de
huidige sloot die wordt gedempt.
Figuur 16.3: kabels en leidingen ter plaatse
van de zorgboerderij (noordzijde traject)
Aan de zuidzijde is de aansluiting van de
onderhoudsberm op de openbare weg een
aandachtspunt, zie figuur 16.4. Hier kruist de gasleiding de toekomstige aansluiting. Het betreft een
huisaansluiting die in de uitvoeringsfase wordt meegenomen in het werk.

Figuur 16.4: kabels en leidingen aan de
zuidzijde (aansluiting)

