Schetsontwerp Ooij DT185.

Huidige situatie





Locatie Ooij, dijkpaal DT185.

Ontwerpopgave Ooij


Situatie beschrijving / afbakening
o De dijk bij Ooij is een vrij rechtstandig dijktraject in het westen
van Neder-Betuwe.
o Kenmerkend is het diverse lint van deels historische woningen
onder aan de dijk. Deze woningen werden ooit aan de voorzijde
vanaf de dijk ontsloten maar worden sinds een ruilverkaveling
(jaren 60) grotendeels vanaf de achterzijde ontsloten.
Opgave
Hoogtetekort
Stabiliteit binnenwaarts
Stabiliteit buitenwaarts
Pipingmaatregelen

Ja / Nee
Ja, 0,6 tot 0,8 meter
Ja
Nee
Nee, bestaand voorland voldoet

Natuur
o Buitendijks ligt Natura 2000 gebied. Direct buitendijks (grenzend
aan de dijk) zijn geen specifieke leefgebieden voor beschermde
broedvogels aanwezig. Wel kan het buitendijks gebied dienen als
foerageergebied (o.a. voor ganzen).
Rivierkunde en oppervlaktewater
o Buitendijks ligt een A-watergang, die zijn functie moet blijven
behouden.
Kabels en leidingen
o Er kruisen enkele kleinere waterleidingen en spannings- en
datakabels. Deze hebben geen impact op de alternatief-keuze.
Grondeigendom en stakeholders
o Gronden binnen- en buitendijks zijn in particulier eigendom

Ruimtelijke kwaliteit, landschapskenmerken:
 Monumentaal ensemble.
 Buitendijks zitten grotere waarden net oostelijk (oudhoevig land en
verdwenen dorp Ooij) en westelijk (strang)
 Buitendijks vlak agrarisch land. Op grote afstand tot de rivier. Weinig
Waalbeleving.
 Archeologie
o Buitendijks (vanaf de kruin): zone met middeleeuwse dorpskern,
zeer hoge verwachting.
o Buitendijks: stroomgordel met zeer hoge verwachting.
 Cultuurhistorie
o Monumentale bebouwing binnendijk.
o Sporen van dijkputten zijn zichtbaar. Biedt aanleiding voor
mitigatie
o Restgeul op ca 100 van de dijk. Verder westelijk (ca. 300 à 400
meter) ligt deze restgeul vlak bij de dijk.
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Onderbouwing ontwerpkeuze VKA

Alternatief buitenwaarts in grond heeft de voorkeur omdat
dijkversterking in grond in de toekomst uitbreidbaar is, het is een
voortzetting van historische dijkversterking, het kost het minste en de
waarden binnendijks worden gespaard.
Alternatief
Buitenwaarts in grond
zonder leeflaag
Stabiliteitsscherm,
hoogte binnenwaarts

Voorkeur
Investeringskosten*
Voorkeursalternatief 100%
-

133%

* Goedkoopste alternatief is 100%, overige alternatieven in procentuele afwijking.

De binnenteen (berm) ligt bij dit VKA vast. Bij optimalisatie in
dimensionering van dijk kan de buitenteen nog schuiven. Verachting is
echter dat er nauwelijks nog optimalisatie mogelijk is.

Beschouwde alternatieven

Buitenwaarts in grond wil zeggen een dijkverbreding naar de buitenzijde.
De hoogteopgave wordt aan de buitendijkse zijde opgelost waar zich geen
kwetsbare waarden bevinden. Rivierkundig is er weinig impact (> 1mm
opstuwing). Voor piping zijn geen maatregelen nodig. Er is met grote
zekerheid voldoende weerstand tegen piping in het voorland aanwezig.
Nadeel van dit alternatief is dat er een langere en iets hogere (+ ca 0,80m)
berm ontstaat binnendijks. Op deze berm is desgewenst medegebruik
mogelijk mits een aangesloten perceeleigenaren dit willen.
Stabiliteitsscherm, hoogte binnenwaarts bestaat uit een verankerde
stalen damwand aan de binnenzijde. Dit alternatief scoort positief op de
effecten, maar is duurder. Bij dit alternatief blijven de waarden
binnendijks (o.a. bebouwing en tuinen) gehandhaafd en buitendijks kan
de A-watergang blijven liggen. Het huidige profiel blijft grotendeels

gehandhaafd. Vanwege de hoogteopgave vindt een kleine verhoging aan
binnendijkse zijde plaats (hierdoor kan het buitentalud gehandhaafd
blijven). Voor piping zijn geen maatregelen nodig. Er is met grote
zekerheid voldoende weerstand tegen piping in het voorland aanwezig.
Binnenwaarts in grond is niet nader beschouwd omdat deze optie te veel
waarden binnendijks aantast: de aanwezigheid van een ensemble van
monumentale gebouwen (zowel rijksmonumenten als gemeentelijke
monumenten). Deze gebouwen of hun tuinen grenzen deels al aan de
binnenteen van de huidige waterkering.
Stabiliteitsscherm, hoogte buitenwaarts is niet nader beschouwd omdat
deze oplossing duurder zal zijn dan een stabiliteitsscherm met hoogte
binnenwaarts. Bij de hoogte opgave buitenwaarts oplossing moet ook het
buitentalud aangepast worden.
Innovatieve oplossing is niet nader beschouwd, omdat grondoplossing
goed inpasbaar is en omdat dijkdeuvels in deze situatie geen grote
voordelen biedt t.o.v. een stabiliteitsscherm.

Landschappelijke criteria



Alternatief stabiliteitsscherm
o Deze alternatieven hebben ruimtelijk geen impact.
Buitendijkse versterking
o Hier ontstaat aan de binnenzijde een berm van ca. 16 meter lang
(voorheen ca 14 meter). Vooralsnog is het uitgangspunt dat er
geen leeflaag toegepast wordt en de berm bloemrijk wordt
ingericht (beheer bij WSRL);
o Alternatief is toepassing van een leeflaag en het doorzetten van
tuinen van particulieren tot op de stabiliteitsberm. Dit doen we
hier alleen als meerdere particulieren dit aaneengesloten willen.
Dit vereist dus een verkenning naar behoeften.
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o In het voorland zouden als mitigatiemaatregel voor
natuuraantasting natte kleiputten of moerassige situaties in het
voorland kunnen worden toegepast, mits dit geen effect heeft op
piping.

Effecten















Rivierkunde: opstuwing bij een buitendijkse versterking is gering
(>1 mm). Uitbreiding buitendijks is kansrijk vanwege de afstand tot de
Waal;
Natuur: geen grote onderscheidende factoren. Behoud van
foerageergebied ganzen bij een buitendijkse versterking is een
aandachtspunt;
Uitbreidbaarheid: oplossing in grond heeft is eenvoudige uit te
breiden in de toekomst dan een constructieve oplossing.
Beheerbaarheid: geen noemenswaardig verschil.
Grondeigendom: een buitendijkse versterking leidt tot ca. 6 meter
extra ruimtebeslag op gronden van het waterschap. Het alternatief
met een constructie heeft een kleiner ruimtebeslag en zijn eveneens
realiseerbaar op gronden in eigendom van het waterschap
Vergunbaarheid: geen noemenswaardig verschil.
Kabels en leidingen: geen noemenswaardig verschil.
Duurzaamheid: het stabiliteitsscherm heeft de laagste
milieubelasting. Bij de buitendijkse oplossing vindt veel grondverzet
plaats en moet meer grond (klei/zand) van buiten het project worden
aangevoerd, hetgeen een grotere impact op duurzaamheid heeft.
Veiligheid en minimale hinder tijdens uitvoering: geen
noemenswaardig verschil.
Uitvoerbaarheid: geen noemenswaardige verschillen.
Specifieke projectrisico’s: geen.

Kosten


Grondstromen en kosten: Het stabiliteitsscherm leidt tot het minste
grondverzet. Gezien de relatief beperkte omvang van het grondverzet
bij de buitendijkse versterking is dit kostenefficiënter dan de
toepassing van een scherm. Daarbij wordt opgemerkt dat toepassing
van een scherm in het onderhoud (levensduurkosten) eveneens
duurder zal zijn dan de grondoplossing vanwege de
vervangingskosten op langere termijn. Overall gezien (investerings- en
levensduurkosten) heeft de buitenwaartse oplossing in grond de
minste kosten, ook in LCC.

Stakeholders

Geen bijzonderheden op dit moment.
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Alternatieven in beeld
Schetsontwerp Buitenwaarts in grond zonder leeflaag
Buitenwaarts in grond zonder leeflaag wil zeggen een
dijkverbreding naar de buitenzijde. De hoogteopgave wordt ook
aan de buitendijkse zijde opgelost.
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Schetsontwerp Stabiliteitsscherm, hoogte binnenwaarts
Stabiliteitsscherm, hoogte binnenwaarts bestaat uit een
verankerde stalen damwand aan de binnenzijde. Het huidige
profiel blijft grotendeels gehandhaafd. Vanwege de hoogteopgave
vindt een kleine verhoging aan binnendijkse zijde plaats (hierdoor
kan het buitentalud gehandhaafd blijven).
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Meetgegevens
Algemeen Locatie

Eenheid

Geovak

40

Van dijkpaal

DT189+045

Tot dijkpaal

DT192+000

Kenmerken dijk Huidige kruinhoogte (gemiddeld)

m + NAP

12,17

Maaiveld binnendijks (representatief)

m + NAP

5

Kerende hoogte huidige dijk

m

7,2

m

5-6

Kenmerken ondergrond Deklaagdikte achterland

klei zandig, klei humues, klei
organisch

Samenstelling ondergrond ter hoogte van achterland

Hoogte Binnenwaartse versterking
Benodigde kruinhoogte in 2075

m + NAP

12,71

Benodigde kruinhoogte bij oplevering

m + NAP

12,86

Hoogte-tekort bij oplevering ten opzichte van huidige kruinhoogte (maximaal)

m

0,7

Hoogte-tekort bij oplevering ten opzichte van huidige kruinhoogte (gemiddeld)

m

0,6

Benodigde kruinhoogte in 2075

m + NAP

12,69

Benodigde kruinhoogte bij oplevering

m + NAP

12,94

Hoogte-tekort bij oplevering ten opzichte van huidige kruinhoogte (maximaal)

m

0,8

Hoogte-tekort bij oplevering ten opzichte van huidige kruinhoogte (gemiddeld)

m

0,7

Buitenwaartse versterking

Bouwstenen Macrostabiliteit:
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Bermlengte bij binnenwaartse versterking

m

26

Bermlengte bij buitenwaartse versterking

m

16

Voorkeurslocatie damwand bij constructieve versterking
Verwachte lengte damwand bij constructieve versterking

Einde berm
m

13

Piping:

Aandachtspunten:

Nader onderzoek nodig om categorie te bepalen

Cat. 0

Voldoet aan norm (WBI)

Cat. 1

Voldoet aan beslisboom piping, maatregel uitstellen, onderzoeken of
optimalisatie kan leiden tot goedkeuren volgens WBI

Cat. 2A

Voldoet aan beslisboom piping, maatregel uitstellen, terugvaloptie meenemen

Cat. 2B

Maatregel ontwerpen, toepassen van een beperkte lokale maatregel

Cat. 3A

Maatregel ontwerpen, toepassen van een grondoplossing

Cat. 3B

Maatregel ontwerpen, toepassen van een verticale maatregel

Cat. 3C

van toepassing

Tijdens vorige dijkversterkingsronde is de dijk in buitenwaartse richting
verplaatst

n.v.t.

Binnendijks is een wiel aanwezig

n.v.t

Overige aandachtspunten ten aanzien van dijkopbouw en ondergrond
achterland

Ontwerpdocument Ooij, DT185. - Dijkversterking Neder-Betuwe - Royal HaskoningDHV / Wing - 12 november 2019

7

