Schetsontwerp Eldik DT089.

Huidige situatie



Locatie Eldik, dijkpaal DT089.
Locatie Eldik, dijkpaal DT 089



Ontwerpopgave



Loopt van DT085. tot DT095+050.
Situatie beschrijving / afbakening
o De dijk langs Eldik is een rechte dijk met binnendijks enkele oude
wielen. Buitendijks liggen enkele oude strangen in de uitwaarden.
De uitwaarden bestaan voornamelijk uit grasland. Binnendijks zijn
er voornamelijk boomkwekerijen en boomgaarden langs de dijk te
zien.
o Het buitentalud heeft een harde bekleding.
Opgave
Hoogtetekort
Stabiliteit binnenwaarts
Stabiliteit buitenwaarts
Pipingmaatregelen

Ja / Nee
Nee
Ja
Nee
Nee



Natuur
o Buitendijks ligt Natura 2000 gebied. Direct buitendijks (grenzend
aan de dijk) zijn leefgebieden voor beschermde broedvogels
aanwezig (o.a. voor de Tapuit, boomkruiper en sperwer). Tevens
kan het buitendijks gebied dienen als foerageergebied (o.a. voor
ganzen).
o Buitendijks zijn er ook waarnemingen van de bever. Zijn
leefgebied is niet direct aan de dijk, voornamelijk rondom de
plassen en strangen in de uiterwaarden.
Rivierkunde en oppervlaktewater
o Buitendijks liggen enkele oude strangen en wielen. Binnendijks
net ten westen van dijkpaal DT089. ligt een oude wiel vrij dicht
aan de teen van de dijk.
Kabels en leidingen
o Ter hoogte van dijkpaal DT089 kruist een waterleiding de dijk.
Parallel aan de dijk, langs de kruin ligt een data kabel.
o Binnendijks op circa 70 meter ligt parallel aan de dijk een
laagspanningskabel tussen DT087. en DT089..
Grondeigendom en stakeholders
o Binnendijks wiel ter hoogte van DT087. is in eigendom van het
waterschap. De overige gronde, zowel binnendijks als buitendijks
zijn in particuliere eigendom.

Ruimtelijke kwaliteit, landschapskenmerken incl. aanwezige bebouwing
en wegen
o De dijk heeft een lange rechtstand. Hierin is een rationele
dijkaanleg zichtbaar die heeft plaatsgevonden in 1827, ter
vervanging van oude dijk die nu binnenwaarts ligt. De lange
rechtstand was ook handig vanwege de acces functies richting het
hoornwerk Ochten.
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o Momenteel is het een min of meer eenvormig traject aan de
buitenzijde met aan de binnenzijde afwisseling van hedendaagse
boomteelt en oude wielen, een boomgaard en bebouwing.
Archeologie
Er zijn geen archeologische verwachtingswaarde aanwezig.
Cultuurhistorie
o Binnendijks ter hoogte van DT088., vlak aan de teen van de dijk
ligt een vindplaats uit historische bron (historische bebouwing).

voorkomen dat er een grote afwisseling ontstaat van stukken met en
zonder leeflaag (en dus met of zonder grondgebruik op de berm)
Het is mogelijk dat hier de verstekringsopgave vervalt na een
probabilistische analyse (planuitwerking). Dan moet nog wel beoordeeld
worden of de huidige bekleding op het binnentalud ook voldoende
weerstand biedt tegen overslag.

Beschouwde alternatieven
Onderbouwing ontwerpkeuze VKA
Alternatief buitenwaarts in grond heeft de voorkeur omdat dit alternatief
landschappelijk het beste is in te passen, weinig waarden aan tast, de
laagste kosten heeft en in de toekomst goed uitbreidbaar is.
Alternatief
Voorkeur
LCC kosten*
Buitenwaarts in grond Voorkeursalternatief 100%
Stabiliteitsscherm
147%
* Goedkoopste alternatief is 100%, overige alternatieven in procentuele afwijking.

Bij dit VKA ligt de binnenteen vast en bij optimalisatie schuift de
buitenteen meer of minder naar binnen. Door de buitenwaartse
verschuiving ontstaat een bredere berm van circa 10 meter aan de
binnenzijde. Hier is zowel de uitvoering met een leeflaag als zonder
leeflaag mogelijk. Vooralsnog gaan we niet uit van een leeflaag. Hierdoor
blijft de lange rechtstand het meest intact. Er is ook overwogen om enkel
bij DT092+020m tot DT095+060m een leeflaag toe te passen. Hiermee
komt er 10m boomgaard bij. Echter het is niet een hele grote berm en om
uniformiteit te behouden kiezen we hier nu niet voor. Evenals dat we
tussen DT087. en DT089.. Niet een wig toepassen. Als er vanuit de
omgeving animo is om wel een leeflaag toe te passen op de berm, dat kan
het gesprek daarover worden aangegaan en dan is het de uitdaging om te

Buitenwaarts in grond wil zeggen een dijkverbreding naar de buitenzijde,
naar de rivier toe. De hoogteopgave wordt aan de buitendijkse zijde
opgelost waar zich geen kwetsbare waarden bevinden. Voor piping zijn
geen maatregelen nodig.
Stabiliteitsscherm bestaat uit een verankerde stalen damwand aan de
binnenzijde. Het huidige profiel blijft grotendeels gehandhaafd. Nadeel is
dat de waterkering lastig uitbreidbaarheid is. Er is enige verflauwing van
het binnentalud nodig, vanwege overslagbestendigheid en
beheerbaarheid. Voor piping zijn geen maatregelen nodig.
Binnenwaarts in grond is niet beschouwd, omdat een binnenwaartse
versterking tot een grotere berm leidt wat landschappelijk ongewenst is
en minstens een leeflaag nodig is om dit te compenseren, veel waarden
worden binnendijks aangetast (17+6m landinwaarts) en er zullen de
nodige maatwerk oplossingen nodig zijn. De kosten zullen dan ook
vergelijkbaar zijn met het gekozen VKA.
Innovatieve oplossing is niet nader beschouwd, omdat grond oplossingen
goed inpasbaar is.

Landschappelijke criteria


Bij een buitendijkse versterking ontstaat aan de binnenzijde een berm
van ca. 10 meter lang. De kruin verschuift ca. 6 meter in buitendijkse
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richting. Daardoor de gehele dijk opnieuw wordt opgebouwd heeft dit
alternatief een landschappelijke impact. Vooralsnog is het
uitgangspunt dat er geen leeflaag toegepast wordt en de berm
bloemrijk wordt ingericht (beheer bij WSRL).
Bij het stabiliteitsscherm is er sprake van een kortere berm van ca. 5
meter. Overige waarden kunnen worden ingepast.
Cultuurhistorie en archeologie: Geen effecten op historische
waarden.

Effecten












Rivierkunde: opstuwing bij een buitendijkse versterking is naar
verwachting gering (<1 mm) gezien de grote afstand tot de rivier. Bij
een stabiliteitsscherm zijn er geen effecten.
Natuur: De buitendijkse uiterwaard heeft een lage ecologische
potentie vanwege het intensieve agrarisch gebruik. Een buitendijks
alternatief leidt nauwelijks tot effecten. Ook bij het stabiliteitsscherm
zijn geen effecten te verwachten.
Uitbreidbaarheid: Een oplossing in grond heeft de voorkeur omdat
het lastiger is om een stabiliteitsscherm uit te breiden.
Beheerbaarheid: geen noemenswaardige verschillen.
Grondeigendom: een buitendijkse versterking leidt tot ca. 5 meter
extra ruimtebeslag op gronden van particulieren. Een
stabiliteitsscherm is nagenoeg geheel realiseerbaar op gronden in
eigendom van het waterschap.
Vergunbaarheid: geen noemenswaardig verschillen.
Kabels en leidingen: geen bijzonderheden. De waterleiding is niet
groot in diameter en goed inpasbaar in alle alternatieven.
Duurzaamheid: meest duurzaam is het stabiliteitsscherm. Het
buitenwaartse alternatief is minder duurzaam omdat er meer
grondverzet nodig is.
Veiligheid en minimale hinder tijdens uitvoering: geen
noemenswaardig verschil.





Uitvoerbaarheid: geen noemenswaardige verschillen.
Specifieke projectrisico’s: geen.

Stakeholders
Ontwikkelingen Dekker.

Kosten
LCC kosten voor een oplossing in grond zijn lager dan voor een oplossing
met een stabiliteitsscherm. Dit komt voornamelijk door de lengte en dikte
van het benodigde scherm ter plaatse (15 meter damwand AZ38-700N).
Dit weegt niet op tegen de langere berm en bijbehorende kosten voor
grondverzet en vastgoed. Omdat er bij de oplossing in grond geen
pipingmaatregel (heavescherm) nodig is, is het verschil in kosten met het
stabiliteitsscherm bij dit dijkvak groter dan bij andere dijkvakken.
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Alternatieven in beeld
Schetsontwerp Buitenwaarts in grond
Buitenwaarts in grond wil zeggen een dijkverbreding naar de
buitenzijde, naar de rivier toe. De hoogteopgave wordt aan
de buitendijkse zijde opgelost waar zich geen kwetsbare
waarden bevinden. Voor piping zijn geen maatregelen nodig.
Er is met grote zekerheid voldoende weerstand tegen piping
in het voorland aanwezig.
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
Stabiliteitsscherm bestaat uit een verankerde stalen
damwand aan de binnenzijde. Het huidige profiel blijft
grotendeels gehandhaafd. Er is enige verflauwing van het
binnentalud nodig, vanwege overslagbestendigheid en
beheerbaarheid. Voor piping zijn geen maatregelen nodig. Er
is met grote zekerheid voldoende weerstand tegen piping in
het voorland aanwezig
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
Binnen dit ontwerpdocument vallen meerdere geovakken. De meetgegevens worden weergegeven per geovak in een aparte tabel.
Algemeen Locatie

Eenheid

Geovak

20

Van dijkpaal

DT085+025

Tot dijkpaal

DT087+020

Kenmerken dijk Huidige kruinhoogte (gemiddeld)

m + NAP

14,08

Maaiveld binnendijks (representatief)

m + NAP

6,2

Kerende hoogte huidige dijk

m

7,9

m

3-5

Kenmerken ondergrond Deklaagdikte achterland
Samenstelling ondergrond ter hoogte van achterland

zand en klei

Hoogte Binnenwaartse versterking
Benodigde kruinhoogte in 2075

m + NAP

13,65

Benodigde kruinhoogte bij oplevering

m + NAP

13,80

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

m

-0,3

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

m

-0,5

Benodigde kruinhoogte in 2075

m + NAP

13,55

Benodigde kruinhoogte bij oplevering

m + NAP

13,80

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

m

-0,4

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

m

-0,6

Buitenwaartse versterking
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Bouwstenen Macrostabiliteit:
Bermlengte bij binnenwaartse versterking

m

10

Bermlengte bij buitenwaartse versterking

m

2,5

Voorkeurslocatie damwand bij constructieve versterking
Verwachte lengte damwand bij constructieve versterking

Talud
m

15

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

ja

Overige aandachtspunten ten aanzien van dijkopbouw en ondergrond
achterland

wiel opgevuld met klei, en
zand, tot grote diep
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Algemeen Locatie

Eenheid

Geovak

21

Van dijkpaal

DT087+020

Tot dijkpaal

DT089+000

Kenmerken dijk Huidige kruinhoogte (gemiddeld)

m + NAP

13,91

Maaiveld binnendijks (representatief)

m + NAP

6,7

Kerende hoogte huidige dijk

m

7,2

m

3-5

Kenmerken ondergrond Deklaagdikte achterland
Samenstelling ondergrond ter hoogte van achterland

klei, siltig

Hoogte Binnenwaartse versterking
Benodigde kruinhoogte in 2075

m + NAP

13,65

Benodigde kruinhoogte bij oplevering

m + NAP

13,80

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

m

-0,3

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

m

-0,4

Benodigde kruinhoogte in 2075

m + NAP

13,55

Benodigde kruinhoogte bij oplevering

m + NAP

13,80

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

m

-0,3

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

m

-0,4

Bermlengte bij binnenwaartse versterking

m

17

Bermlengte bij buitenwaartse versterking

m

9,5

Buitenwaartse versterking

Bouwstenen Macrostabiliteit:

Voorkeurslocatie damwand bij constructieve versterking
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Talud
8

Verwachte lengte damwand bij constructieve versterking

m

14

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

van toepassing

Maatregel ontwerpen, toepassen van een beperkte lokale maatregel

Cat. 3A

van toepassing

Maatregel ontwerpen, toepassen van een grondoplossing

Cat. 3B

Maatregel ontwerpen, toepassen van een verticale maatregel

Cat. 3C

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
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Algemeen Locatie

Eenheid

Geovak

22

Van dijkpaal

DT089+000

Tot dijkpaal

DT091+075

Kenmerken dijk Huidige kruinhoogte (gemiddeld)

m + NAP

13,92

Maaiveld binnendijks (representatief)

m + NAP

7,3

Kerende hoogte huidige dijk

m

6,6

m

3-5

Kenmerken ondergrond Deklaagdikte achterland
Samenstelling ondergrond ter hoogte van achterland

klei, siltig, klei zandig

Hoogte Binnenwaartse versterking
Benodigde kruinhoogte in 2075

m + NAP

13,58

Benodigde kruinhoogte bij oplevering

m + NAP

13,73

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

m

-0,3

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

m

-0,4

Benodigde kruinhoogte in 2075

m + NAP

13,54

Benodigde kruinhoogte bij oplevering

m + NAP

13,79

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

m

-0,4

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

m

-0,4

Bermlengte bij binnenwaartse versterking

m

17

Bermlengte bij buitenwaartse versterking

m

9,5

Buitenwaartse versterking

Bouwstenen Macrostabiliteit:

Voorkeurslocatie damwand bij constructieve versterking
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Talud
10

Verwachte lengte damwand bij constructieve versterking

m

15

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

hoge conusweerstanden
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Algemeen Locatie

Eenheid

Geovak

23

Van dijkpaal

DT091+075

Tot dijkpaal

DT095+070

Kenmerken dijk Huidige kruinhoogte (gemiddeld)

m + NAP

13,94

Maaiveld binnendijks (representatief)

m + NAP

7,1

Kerende hoogte huidige dijk

m

6,8

m

2-3

Kenmerken ondergrond Deklaagdikte achterland
Samenstelling ondergrond ter hoogte van achterland

klei siltig in som

Hoogte Binnenwaartse versterking
Benodigde kruinhoogte in 2075

m + NAP

13,48

Benodigde kruinhoogte bij oplevering

m + NAP

13,63

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

m

-0,5

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

m

-0,5

Benodigde kruinhoogte in 2075

m + NAP

13,46

Benodigde kruinhoogte bij oplevering

m + NAP

13,71

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

m

-0,5

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

m

-0,5

Bermlengte bij binnenwaartse versterking

m

17

Bermlengte bij buitenwaartse versterking

m

9,5

Buitenwaartse versterking

Bouwstenen Macrostabiliteit:

Voorkeurslocatie damwand bij constructieve versterking
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Talud
12

Verwachte lengte damwand bij constructieve versterking

m

12

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

hoge conusweerstanden,
heterogeen achterland
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