Schetsontwerp Veerhaven DT127.

Huidige situatie




Locatie Veerhaven, dijkpaal DT127.



Ontwerpopgave



Loopt van DT125+050 tot DT129+070.
Situatie beschrijving / afbakening
o Dijkpaal DT127. is onderdeel van een slingerend dijktraject tussen
de overnachtingshaven en Ochten.
o Kenmerkend zijn buitendijks de weilanden en een deel van een
oude strang. Binnendijks staan enkele woningen aan de dijk met
beplanting en eromheen agrarische grond.
o Voor piping zijn in de huidige situatie geen maatregelen nodig.
Door de komst van een nevengeul in de uiterwaard is er een
opgave voor piping die integraal in de afweging is meegenomen.
Opgave
Hoogtetekort
Stabiliteit binnenwaarts
Stabiliteit buitenwaarts
Pipingmaatregelen



Ja / Nee
Ja, 0,5 tot 0,6 meter
Ja, versterking is nodig
Nee
Ja (deels door toekomstige nevengeul)

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 op ca. 75 meter van de dijk een bestaande
geïsoleerd strangrestant. In het kader van de gebiedsontwikkeling
Veerhaven Ochten zal deze plas worden uitgebreid en
omgevormd tot een nevengeul.
Kabels en leidingen
o Er ligt een spanningskabel en een datakabel in de kruin van de
dijk.
Grondeigendom en stakeholders
o Het dijklichaam is in eigendom van het waterschap. De
binnendijkse gronden zijn in particulier eigendom.
o De buitendijkse grond is verdeeld in eigendom, van west naar
oost: Rijkswaterstaat, particulier en het waterschap.

Ruimtelijke kwaliteit, landschapskenmerken incl. aanwezige bebouwing
en wegen
 De dijk slingert in een klein stukje kleinschalig landschap met
gebouwen op verschillende afstand van de dijk.
 Dit vormt een contrast met de grootschaligheid van de
overnachtingshaven bij IJzendoorn. Zicht op de overnachtingshaven
is rommelig.
 Buitendijks ligt een gevarieerd maaiveld langs de dijk met een afrit
die ooit naar een steenfabriek leidde. Hiernaast ligt nog een laagte
die vroeger natte was en nog sporen van rabatten bevat.
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Archeologie
o Binnendijks: oude woongrond - zeer hoge verwachting.
Buitendijks: stroomgordel, oudste fase - hoge verwachting voor
Romeinse tijd – Middeleeuwen.
Cultuurhistorie
o Buitendijks ligt oudhoevig land. Hiermee zijn er
verwachtingswaarden t.a.v. de ondergrond.
o Binnendijks liggen enkele oude boerderijen met boomgaarden.
Dit is historisch waardevolle bebouwing. Hier lag binnendijks (bij
DT129.) een wiel dat de huidige slinger in de dijk verklaart.
o De veerhaven vormt een jong historisch relict vanuit de
veerverbinding die er vroeger wat tussen Dodewaard en Druten.
De haven, hellingbanen en de horeca verwijzen naar de vroegere
functie.

Onderbouwing ontwerpkeuze VKA
Alternatief Stabiliteitsscherm, hoogte buitenwaarts heeft de voorkeur
omdat de binnenwaartse waarden (tuinen en huizen) hiermee gespaard
blijven en aansluit bij het VKA Veerhaven DT122.. Bij het alternatief van
een stabiliteitsscherm met hoogte binnenwaarts zal een groot deel van
het traject een inpassingopgave zijn waar het logisch is om alsnog de
hoogte buitenwaarts op te lossen.
Alternatief
Stabiliteitsscherm,
hoogte buitenwaarts
Binnenwaarts in grond
Stabiliteitsscherm,
hoogte binnenwaarts

Voorkeur
LCC kosten*
Voorkeursalternatief 107%
-

100%
102%

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

met hoogteoplossing binnenwaarts tot aan DT125.+50m. Hier zal een
overgang gemaakt worden naar een hoogte oplossing buitenwaarts om
de binnenwaartse waarden te sparen. De toekomstige nevelgeul maakt
het noozakelijk om het stabiliteitsscherm ook als pipingmaatregel uit te
voeren.

Beschouwde alternatieven
Stabiliteitsscherm, hoogte buitenwaarts in grond bestaat uit een
constructieve oplossing voor piping en macrostabiliteit aan de
binnendijkse zijde. Bij dit alternatief blijven de waarden binnendijks (o.a.
bebouwing en tuinen) gehandhaafd. Het huidige profiel blijft grotendeels
gehandhaafd. Vanwege de hoogteopgave vindt een kleine verhoging aan
buitendijkse zijde plaats.
Binnenwaarts in grond wil zeggen een dijkverbreding naar de
binnenzijde. Dit alternatief heeft als voordeel dat de dijkversterking in
grond in de toekomst goed uitbreidbaar is. Het leidt wel tot een impact
aan de binnenzijde, waar de ruimte plaatselijk beperkt is. Ter plaatse van
gebouwen worden maatwerkoplossingen gemaakt. Piping wordt
voorkomen door een verticale constructie aan de binnendijkse zijde. Door
dit alternatief ruimtelijk in te passen met een wig (geen 1:3 talud einde
berm, maar veel flauwer talud) kan de berm in medegebruik worden
gegeven (bijvoorbeeld beweiding) en is de ruimtelijke impact minder
groot.
Stabiliteitsscherm, hoogte binnenwaarts in grond bestaat uit een
verankerde stalen damwand aan de binnenzijde. Bij dit alternatief blijven
de waarden buitendijks gehandhaafd. Het huidige profiel blijft
grotendeels gehandhaafd. Vanwege de hoogteopgave vindt een kleine
verhoging aan binnendijkse zijde plaats (hierdoor kan het buitentalud
gehandhaafd blijven).

Bij dit VKA ligt de binnenteen vast. De dijk tussen DT121. en DT130. is in
zijn geheel bekeken. Vanaf DT121. voorziet het VKA een stabiliteitsscherm
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Buitenwaarts in grond is niet nader beschouwd om dit een te groot
rivierkundig effect heeft en onlogisch is gezien de toekomstige nevengeul.

Innovatieve oplossing is niet nader beschouwd omdat dit onlogisch is
gezien er een stabiliteits- en pipingopgave is.

Landschappelijke criteria





Binnenwaartse versterking leidt tot een berm van 21 meter en heeft
daarmee een negatief effect t.o.v. het stabiliteitsscherm. Bij dit
alternatief raakt de teen van de binnenberm de tuin bij Waalbanddijk
23. Ook gaat dit ten koste van enkele beplantingen;
Bij het stabiliteitsscherm wordt de berm ingepast in het bestaande
maaiveld, waardoor de effecten op tuinen en beplanting beperkt zijn.
Cultuurhistorie en archeologie: Alle alternatieven overlappen deels
met een stroomgordel buitendijks (hoge verwachting voor Romeinse
tijd – Middeleeuwen). Aangezien er voornamelijk grond opgebracht
wordt, zijn archeologische effecten beperkt.










binnenwaarts alternatief leidt tot een toename van de binnenberm
en scoort derhalve lager op de beheerbaarheid.
Grondeigendom: het binnenwaarts alternatief leidt tot extra
ruimtebeslag op gronden van particulieren. Hier dient een zakelijk
recht gevestigd te worden. De alternatieven met stabiliteitsscherm is
vrijwel geheel te realiseren op eigendom van het waterschap.
Vergunbaarheid: geen noemenswaardig verschillen.
Kabels en leidingen: geen effecten.
Duurzaamheid: het stabiliteitsscherm heeft de laagste
milieubelasting. Bij de binnenwaartse 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.

Effecten

Stakeholders



Geen bijzonderheden op dit moment.






Rivierkunde: opstuwing bij de verschillende alternatieven is beperkt
(inschatting <1 mm), dit aangezien de verplaatsing richting het
buitendijks gebied beperkt is. Bij het stabiliteitsscherm, hoogte
buitenwaarts in grond verschuift de kruin ca. 2 meter;
Natuur: Bij het binnenwaarts alternatief in grond moeten enkele
bomen worden gekapt. Deze bomen hebben echter geen grote
natuurwaarden, waardoor het effect beperkt is. De andere
alternatieven hebben nagenoeg geen impact;
Uitbreidbaarheid: oplossing in grond heeft de voorkeur omdat het
lastiger is om een stabiliteitsscherm uit te breiden.
Beheerbaarheid: Bij de alternatieven met scherm is er sprake van een
beperkt areaal dat binnendijks beheert hoeft te worden. Het

Kosten
De LCC kosten voor alle alternatieven liggen dicht bij elkaar en zijn niet
onderscheidend. Een binnenwaartse versterking in grond betekend geen
dure constructie, maar wel aanzienlijke vastgoedkosten. Een
stabiliteitsscherm met hoogte buitenwaarts betekend meer grondverzet
dan een stabiliteitsscherm met hoogte binnenwaarts maar lagere
vastgoedkosten. Hierdoor ontlopen de alternatieven weinig in LCC kosten.
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Alternatieven in beeld
Schetsontwerp Stabiliteitsscherm, hoogte buitenwaarts
Stabiliteitsscherm, hoogte buitenwaarts is een alternatief,
waardoor het huidige profiel grotendeels gehandhaafd blijft. Dit
betreft een verankerde stalen damwand in de binnenberm. Alleen
vanwege de hoogteopgave vindt een kleine verhoging aan
buitendijkse zijde plaats. Met dit alternatief, worden binnendijkse
waarden gespaard maar wordt voor het inbrengen van het
stabiliteitsscherm wel aan de binnenkant gewerkt.

Opmerking: voor dit alternatief is een schetsontwerp gemaakt
met contourlijnen van de dijkversterking. Hierbij is er nog niet
gekeken hoe huizen en percelen ingepast worden. We streven er
naar om huizen te behouden en zien momenteel nog geen
aanleiding waarom dit niet zal lukken. We streven ook naar een
goede en wenselijke aansluiting op en waar nodig aanpassing
van percelen.
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Schetsontwerp Binnenwaarts in grond
Binnenwaarts in grond betekent een verbreding van de dijk in
binnenwaartse richting met een langere berm en enige verschuiving van de
kruin. Met dit alternatie, worden buitendijkse waarden gespaard.

Opmerking: voor dit alternatief is een schetsontwerp gemaakt met
contourlijnen van de dijkversterking. Hierbij is er nog niet gekeken hoe
huizen en percelen ingepast worden. We streven er naar om huizen te
behouden en zien momenteel nog geen aanleiding waarom dit niet zal
lukken. We streven ook naar een goede en wenselijke aansluiting op en
waar nodig aanpassing van percelen.
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Schetsontwerp Stabiliteitsscherm, hoogte binnenwaarts
Stabiliteitsscherm, hoogte binnenwaarts is een alternatief, waardoor het
huidige profiel grotendeels gehandhaafd blijft. Dit betreft een verankerde
stalen damwand in de binnenberm. Alleen vanwege de hoogteopgave
vindt een kleine verhoging aan binnendijkse zijde plaats. Met dit
alternatief wordt het buitentalud gehandhaafd blijven en worden
buitendijkse waarden bespaard.

Opmerking: voor dit alternatief is een schetsontwerp gemaakt met
contourlijnen van de dijkversterking. Hierbij is er nog niet gekeken hoe
huizen en percelen ingepast worden. We streven er naar om huizen te
behouden en zien momenteel nog geen aanleiding waarom dit niet zal
lukken. We streven ook naar een goede en wenselijke aansluiting op
en waar nodig aanpassing van percelen.
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Meetgegevens
Algemeen Locatie

Eenheid

Geovak

30

Van dijkpaal

DT125+070

Tot dijkpaal

DT128+050

Kenmerken dijk Huidige kruinhoogte (gemiddeld)

m + NAP

12,87

Maaiveld binnendijks (representatief)

m + NAP

6,6

Kerende hoogte huidige dijk

m

6,3

m

6-8

Kenmerken ondergrond Deklaagdikte achterland
Samenstelling ondergrond ter hoogte van achterland

klei zandig, klei siltig en zand

Hoogte Binnenwaartse versterking
Benodigde kruinhoogte in 2075

m + NAP

13,34

Benodigde kruinhoogte bij oplevering

m + NAP

13,49

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

m

0,6

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

m

0,5

Benodigde kruinhoogte in 2075

m + NAP

13,20

Benodigde kruinhoogte bij oplevering

m + NAP

13,45

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

m

0,6

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

m

0,5

m

18

Buitenwaartse versterking

Bouwstenen Macrostabiliteit:
Bermlengte bij binnenwaartse versterking
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Bermlengte bij buitenwaartse versterking

m

10,5

Voorkeurslocatie damwand bij constructieve versterking
Verwachte lengte damwand bij constructieve versterking

m

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

heterogene deklaag
achterland, tussenzandlaag
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