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1 Inleiding 

Voor dijkverbeteringsproject de Aa heeft het waterschap verschillende maatregelen 

om de dijk te verbeteren afgewogen. Voor delen van het dijktraject is door het 

projectteam het voorkeursalternatief uitgewerkt in het ontwerp en zijn de 

werkzaamheden meegenomen in groot onderhoud. Voor dijkvakken 9c, 9d en 10 

worden een apart rapport opgesteld voor de uitwerking van de variantenafweging. 

Voor dijkvak 6 wordt de variantenafweging en het voorkeursalternatief in dit rapport 

besproken.    

2 Achtergrondinformatie dijkverbeteringsproject De Aa 

De vier dijktrajecten P042, P043, P049 en P001 bevinden zich in de gemeente 

Stichtse Vecht, provincie Utrecht en vormen samen het dijkverbeteringsproject De Aa 

(zie bijlage 1 voor kaart projectgebied). Uit de toetsing van 2012 en de 

daaropvolgende scope bepaling blijkt dat ongeveer 6 kilometer van de dijk niet 

voldoet aan de daaraan gestelde veiligheidseisen. Waternet zal namens Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de dijk verbeteren om weer aan de normen te voldoen 

[Lit 2]. 

 

De drie dijktrajecten zijn opgedeeld in 10 dijkvakken, met elk zijn eigen kenmerken, 

omgevingsaspecten en veiligheidsopgave.  

3 Dijkvak 6 

3.1 Beschrijving dijkvak 6 

Dijkvak 6 loopt van metrering 580 tot metrering 1150 en is 570 meter lang. Dijkvak 6 

ligt in landelijk gebied. Er staat geen bebouwing in dit dijkvak. Over de gehele lengte 

staat aan beide kanten van de kruin een bomenrij, voornamelijk knotwilgen. 

Daarnaast staan er bomen op het binnentalud. Over het gehele traject ligt een 

teensloot aan de binnenzijde van de dijk (zie Figuur 1). 

3.2 Veiligheidsopgave dijkvak 6 

Op deze locatie is de dijk afgekeurd op hoogte en stabiliteit binnenwaarts. Dit 

betekent dat de dijk niet hoog genoeg en niet sterk genoeg meer is. De dijk zelf is te 

laag, de kruin van de dijk is op veel plekken te smal en het binnentalud is erg steil. 

Tijdens inspecties is gebleken dat er op meerdere plekken ernstige lekkage is. 

Mogelijk zijn er naast de vele boomwortels ook gaten gegraven door ratten. 

 

Om de dijk weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen, wordt de dijk op hoogte 

gebracht voor de komende 30 jaar en versterkt aan de binnenkant om de 

binnenwaartse stabiliteit te kunnen garanderen.  
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Figuur 1 Locatie dijkvak 6 

4 Van dijkverbeteringsvarianten tot voorkeursalternatief 

4.1 Variantenafwegingsproces 

Om de dijk te verbeteren en weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen, zijn 

meerdere oplossingen mogelijk. Voor dijkverbetering De Aa zijn verschillende 

varianten voor het verbeteren van de dijk onderzocht en afgewogen. Alle kansrijke 

varianten die afgewogen en beoordeeld, zorgen ervoor dat de dijk weer voldoet aan 

de veiligheidsnormen. Met andere woorden: alleen varianten die de dijk weer laten 

voldoen aan waterveiligheid zijn meegenomen in de afweging.  

 

Alle waarden en functies die bij de waterkering horen, moeten zoveel mogelijk 

gewaarborgd zijn. Dat wil zeggen dat bij de afweging een balans wordt gezocht 

tussen de technische maatregelen enerzijds en maatschappelijke waarden, functies 

en belangen anderzijds. Op basis van de waarden en functies zijn  

beoordelingscriteria vastgesteld, die voor deze dijktrajecten langs de Aa 

onderscheidend zijn.  

 

De beoordeling van de verschillende criteria heeft plaatsgevonden door experts met 

inhoudelijke kennis van de criteria. Op basis van de beoordelingscriteria is 

vervolgens per dijkvak afgewogen welke de beste variant per dijkvak is, oftewel het 

voorkeursalternatief (VKA). Het VKA komt dus naar voren op basis van een integrale 

analyse waarbij naar meerdere criteria gekeken wordt, een zogenaamde multicriteria 

analyse (MCA) (zie Figuur 2). 
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Figuur 2 Van kansrijke varianten naar het voorkeursalternatief 

 

Voor de meeste dijkvakken staat dit proces en de uitkomst beschreven in de 

variantennota [Lit1]. Voor enkele dijkvakken moest er nader onderzoek gedaan 

worden. Het nadere onderzoek voor dijkvak 6 is verwerkt in deze memo en daarbij 

ook het uiteindelijke voorkeursalternatief.  

4.1.1 Vervolgstappen 

Het voorkeursalternatief van dijkvak 6 wordt ter vaststelling aan het dagelijks bestuur 

van het waterschap voorgelegd. Daarna wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in 

het ontwerp en aan het bestuur voorgelegd in het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Dit 

ontwerp dijkverbeteringsplan komt ter inzage te liggen.  

4.2 Kansrijke alternatieven 

Voor dijkvak 6 zijn er meerdere varianten die voldoen aan de eisen op het gebied van 

waterveiligheid in beeld gebracht. De varianten zijn beoordeeld, de effecten ervan 

beschreven en vervolgens afgewogen. In Bijlage 2 staat de effectenbeschrijving per 

variant, per criteria. 

4.2.1 Variant 1: ‘Ophogen en versterken binnentalud (inclusief sloot vergraven)’. 
In deze variant wordt de huidige kruin opgehoogd met grond om de dijk weer aan de 

hoogte te laten voldoen (zie Figuur 3 ). De teensloot zal gedempt en verderop 

opnieuw gegraven moeten worden om de dijk weer aan de stabiliteit te laten voldoen. 

De bomen die op de dijk staan zullen in dit geval zeer waarschijnlijk verwijderd 

moeten worden. 

 

 
Figuur 3 Variant 1:’Ophogen en versterken binnentalud (inclusief sloot vergraven)’ 
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Tabel 1 Voor- en nadelen van variant 1 
Voordelen van variant 1 Nadelen van variant 1 

De eindsituatie (een dijk in grond, zonder 
bomen) is goed te beheren.  

Over meer dan 600 meter staan er bomen 
aan beide kanten van de kruin van de dijk, 
die bij een grondoplossing de ophoging 
waarschijnlijk niet overleven en gekapt 
moeten worden.  

Mogelijkheid tot herplant van knotwilgen in 
de steunberm 

Het versterken van het binnentalud en het 
vergraven van de teensloot zorgt voor  
ruimtebeslag op een landbouwperceel. Extra 
ruimtebeslag is ca. 2000 m2. 

Kaderrichtlijn Water (KRW)-waarden kunnen 
behouden blijven in de oevers niet 
veranderd worden.  

Er moet een nieuwe sloot gegraven worden, 
waarschijnlijk dieper dan 30 cm. Hiervoor 
moet inventariserend archeologisch 
veldonderzoek gedaan worden. 

Voor soorten in de oeverrand (zowel de Aa 
als sloot) geen negatief effect, indien er 
geen beschoeiing aangebracht wordt. Er 
worden geen NNN-waarden aangetast.  

Uitvoeringstechnisch is ophogen in grond op 
deze locatie moeilijk. Er staan heel veel 
bomen op de kruin. Indien de bomen worden 
gekapt, blijven er wortels achter in de dijk. 
Met alleen het kappen en het frezen van de 
stobben blijft er een grote kans op lekkage 
door aanwezige boomwortels. Om de dijk 
goed waterdicht te maken moet de dijk 
grotendeels afgegraven worden en opnieuw 
opgebouwd.  

Beperkte invloed op weilandperceel en 
ruimtegebruik van weilandperceel 

Indien de bomen blijven staan is de 
uitvoering wellicht nog moeilijker. 
Werkzaamheden worden lastiger uit te 
voeren en daardoor zijn waarschijnlijk de 
kosten hoger. Daarnaast is er een grote 
kans dat de bomen binnen korte tijd dood 
gaan door de kleiophoging. 

 Voor soorten in de oever rand van de sloot 
(waterspitsmuis) hebben de 
werkzaamheden mogelijk een negatief 
effect. Er moet een ontheffing Wet 
Natuurbescherming aangevraagd worden 
vanwege het tijdelijk effect op de soorten in 
de sloot. 

4.2.2 Variant 2: ‘Ophogen en versterken binnentalud (met beschoeiing in teensloot)’ 
Hetzelfde als variant 1, maar het binnentalud wordt afgewerkt worden met een 

beschoeiing in de dijkzijde van de teensloot (zie Figuur 4). Deze variant is uitgewerkt 

omdat aangenomen werd dat bij met het plaatsen van de beschoeiing de teensloot 

op de huidige locatie zou kunnen blijven. Berekeningen hebben echter aangetoond 

dat de teensloot alsnog (deels) vergraven moet worden alvorens er een beschoeiing 

in geplaatst kan worden zoals te zien in figuur 2. 
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Figuur 4 Variant 2: ‘Ophogen en versterken binnentalud (met beschoeiing in 
teensloot)’ 
 

Voordelen van variant 2 Nadelen van variant 2 

Het plaatsen van beschoeiing zal het 
landschappelijk karakter iets veranderen, 
maar past nog bij het landelijk karakter. 

De beschoeiing in de sloot moet ook 
beheerd en onderhouden worden. Dit levert 
extra kosten voor beheer en onderhoud op. 

KRW-waarden in de Aa kunnen behouden 
blijven.  

Over meer dan 600 meter staan er bomen 
aan beide kanten van de kruin van de dijk, 
die bij een grondoplossing de ophoging 
waarschijnlijk niet overleven en gekapt 
moeten worden. Daarnaast is bij deze 
variant geen mogelijkheid tot herplant  onder 
aan de dijk vanwege de beschoeiing.  
 

Minder ruimte beslag dan bij variant 1. Er is ruimtebeslag op het landbouwperceel, 
wel minder dan in variant 1. 

 Uitvoeringstechnisch is ophogen in grond op 
deze locatie moeilijk. Er staan heel veel 
bomen op de kruin. Indien de bomen worden 
gekapt, blijven er wortels achter in de dijk. 
Met alleen het kappen en het frezen van de 
stobben blijft er een grote kans op lekkage 
door aanwezige boomwortels. Om de dijk 
goed waterdicht te maken moet de dijk 
grotendeels afgegraven worden en opnieuw 
opgebouwd.  

 Indien de bomen blijven staan is de 
uitvoering wellicht nog moeilijker. 
Werkzaamheden worden lastiger uit te 
voeren en daardoor zijn waarschijnlijk de 
kosten hoger. Daarnaast is er een grote 
kans dat de bomen binnen korte tijd dood 
gaan door de kleiophoging. 

 Voor soorten in de oever rand van de sloot 
(waterspitsmuis) hebben de 
werkzaamheden mogelijk negatief effect. 
Beschoeiing is een harde overgang van land 
naar water, dus slechter voor biodiversiteit 
(vanwege beperking op migratie tussen 
water en land en omdat gradiënt voor 
oeverplanten mist).  
Er moet een ontheffing Wet 
Natuurbescherming aangevraagd worden 
vanwege het effect op de soorten in de 
sloot. 
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4.2.3 Variant 3: ‘Constructieve oplossing (damwand)’ 
De waterkerende constructie in de vorm van een damwand komt aan de oeverrand 

van de Aa te liggen (zie Figuur 5). De hoogte van de damwand komt op NAP +0,10m 

te liggen. 

 

 
Figuur 5 Variant 3: ‘Constructieve oplossing (damwand)’ 
  

 
Voordelen van variant 3 Nadelen van variant 3 

Er is geen ruimtebeslag op het 
landbouwperceel. 
 

Hoge kosten beheer en onderhoud en 
slechtere inspectie mogelijkheden dan bij 
grond. De uitbreidbaarheid is veel minder 
goed bij een dijk in grond. 

De bomen op de kruin en in het talud 
kunnen bespaard worden indien ze niet te 
dicht bij de oever staan en er geen 
verstoring van de waterhuishouding 
plaatsvindt. 

Er moeten bomen verwijderd te worden, 
maar alleen die aan de oeverrand. 

 Deze variant heeft een kleine impact op de 
huidige landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. Het verandert 
het landelijk karakter van de omgeving.  

 Negatief impact op KRW-waarden in de Aa 
en mogelijk aanwezig soorten in de 
oeverrand.  

 De damwand heeft ook mogelijk een 
negatief effect op de NNN-waarden van het 
type waarvoor de Aa is aangewezen: zoete 
plas (N04.02). Minimaal 75% van de 
oeverlengte moet een natuurlijke oever zijn. 
Indien de dijkverbetering leidt tot afname 
oppervlakte van natuurtypen binnen de 
NNN, dan wordt aanbevolen om het plan 
voor te leggen aan de Provincie Utrecht.  

 Indien alle bomen bespaard moeten worden, 
is tijdens de uitvoering de damwand niet 
makkelijk strak genoeg in de dijk te krijgen.  

 De aanvoer materialen & materieel tijdens 
de uitvoering is veel moeilijker, damwanden 
van 8 of 10 meter zijn moeilijker aan te 
voeren. 

 Voor soorten in de oever rand van de Aa 
(waterspitsmuis) hebben de 
werkzaamheden mogelijk negatief effect. De 
damwand is een harde overgang van land 
naar water, dus slechter voor biodiversiteit 
(vanwege beperking op migratie tussen 
water en land en omdat gradiënt voor 
oeverplanten mist).  
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Er moet een ontheffing Wet 
Natuurbescherming aangevraagd worden 
vanwege het effect op de soorten in de 
oeverrand 

4.2.4 Variant 4: ‘Verleggen dijk’ naar een hoger gedeelte 

De dijk komt op een nieuwe locatie te liggen en vervangt de huidige dijk (zie figuur 6). 

Voor de ligging van de nieuwe referentielijn, en dus de nieuwe dijk zie ook de groene 

stippenlijn in Figuur 6. Omdat het achterland al hoog ligt is de ophoging die nodig is 

niet veel (gemiddeld zo’n 20 cm).  
 

 

Figuur 6 Mogelijke locatie nieuwe dijk op basis van de hoogte van het achterland 

 

 
Voordelen van variant 4 Nadelen van variant 4 

De dijk op de nieuwe locatie is makkelijker te 
beheren en uit te breiden dan nu, want er 
staan geen bomen meer op de kering. De 
kruin kan dan een stuk breder gemaakt 
worden.  

Ruimtebeslag halverwege het perceel. 
Waarschijnlijk komt dit gedeelte van het 
perceel op lange termijn ‘in het boezemland’ 
te liggen, waardoor mogelijk minder goed of 
niet toegankelijk voor de perceeleigenaar en 
niet meer gebruikt kan worden als 
weilandperceel. Ruimtebeslag is ca. 30.000 
m2. (Zie Figuur 7).  

De bomen op de oude dijk kunnen 
behouden blijven. 

De dijk is in de eerste instantie minder 
herkenbaar in het landschap omdat het 
verplaatst wordt naar een hoger gedeelte en 
niet meer langs de Aa ligt.  

KRW-waarden kunnen behouden blijven en 
geen effect op beschermde soorten in 
oevers.  

Mogelijk kans op extra zettingen op verse 
grond. Op sommige plaatsen moet de 
nieuwe dijk 0,60 m omhoog, gemiddeld moet 
de nieuwe dijk 0,20 m omhoog.  

Door de nieuwe locatie van de dijk wordt er 
een buitendijks gebied gecreëerd. Dit gebied 
zou een nat natuurgebied zoals een 
uiterwaard kunnen vormen die kenmerkend 
zijn voor dit gebied. 
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Deze variant heeft ook voorkeur bij de 
gemeente en provincie.  

 

Er vinden geen graafwerkzaamheden plaats. 
Dus er is geen archeologisch vooronderzoek 
nodig. 

 

Geen bomen op locatie van de nieuwe dijk 
die werkzaamheden moeilijk maken. 

 

  

 

 

 
Figuur 7 Ruimtebeslag variant 4: ‘Verleggen dijk’ naar hoger gedeelte 

4.3 Draagvlak van de omgeving 

Perceeleigenaar 

De varianten 1 t/m 4 zijn besproken en doorgenomen met de perceeleigenaar. 

Daarbij is aangegeven dat variant 4 als beste uit de MCA kwam. De perceeleigenaar 

heeft aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar variant 3: damwand, omdat er dan 

geen ruimtebeslag op het perceel is. Of voor variant 2: ophogen in grond en 

beschoeiing in teensloot. Variant 1 is ook mogelijk, maar hierbij is er ruimtebeslag op 

het perceel en dat heeft de perceeleigenaar liever niet ondanks eventuele financiële 

compensatie hiervoor. Er is geen draagvlak voor variant 4, omdat een deel van het 

perceel op de lange termijn in het boezemland komt te liggen en verwacht wordt dat 

het minder toegankelijk wordt. Er is nog besproken of het waterschap het gedeelte 

van het perceel dat in het boezemland komt te liggen,  kan kopen. Dit gedeelte zou 

op den duur overstroombaar boezemland worden en extra berging in de boezem 

creëren en de mogelijkheid voor nieuwe natuurontwikkeling. Hier was geen draagvlak 

voor bij de perceeleigenaar. 

Uit de gesprekken kwam duidelijk naar voren dat ruimtebeslag nadelig wordt ervaren 

en dat de perceeleigenaar de voorkeur heeft aan het ophogen van dijk op de huidige 

locatie. Van de eigenaar mogen de bomen gekapt worden.  

 

Knotgroep Breukelen 

De knotgroep Breukelen heeft tijdens gesprekken en bij de dijksafari te kennen 

gegeven de bomen graag te behouden. Dit vanuit het landschappelijk oogpunt en het 

behoud van natuur. Hun voorkeur gaat deels naar een damwand en deels naar 

ophogen tussen de bomen in. 
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Gemeente Stichtse Vecht 

Vanuit landschappelijk oogpunt wil de gemeente zoveel mogelijk bomen behouden. 

Dit is het geval bij variant 3: damwand of bij variant 4. Ze geven aan dat als de 

bomen gekapt moeten worden hier wel een kapvergunning voor aangevraagd moet 

worden (waarschijnlijk daarnaast ook een kapmelding onder Wet Natuurbescherming 

houtopstand/klein landschapselement). Hiervoor moet het waterschapeen goede 

onderbouwing van de varianten kunnen tonen. 

 

Provincie 

De Provincie heeft als voorkeur variant 4: ‘verleggen dijk’. Dit biedt namelijk de 
mogelijkheid om de bomen te behouden, een nieuwe uiterwaard te creëren, of het 

bestaande NNN-gebied te versterken. De geomorfologie zou behouden blijven en er 

vindt veel minder grondverzet plaats. Bij de andere varianten moeten er bomen 

verwijderd worden. Dit geeft een aanzienlijke aantasting van het landschap. Deze 

plek is geomorfologisch erg waardevol. Gevraagd wordt om de varianten zo goed 

mogelijk uit te werken. Indien een variant gekozen wordt waarbij bomen verwijderd 

moeten worden, wordt in het geval van natuurcompensatie aangegeven dat dat bij 

voorkeur gebeurt in de vorm van het creëren van oeverlandjes met zomerklokjes, 

projecten zoals enkele jaren geleden verder noordelijk in het gebied zijn uitgevoerd. 

 

Natuurwetloket 

Het natuurwetloket heeft de varianten beoordeeld op basis van de uitgangspunten 

vanuit de Wet natuurbescherming. Vanuit de Wet natuurbescherming gaat de 

voorkeur uit naar een variant die het minst negatieve effect heeft op de beschermde 

soorten. Dit is ook voorwaarde om een ontheffing te krijgen. In dijkvak 6 is dit variant 

4. 

4.4 Draagvlak intern Waternet 

Waterkeringen (beheer en onderhoud) 

Vanuit de dijkbeheerder is het meeste draagvlak voor variant 4: ‘verleggen dijk’. De 
dijk op de nieuwe locatie is makkelijker te beheren en uit te breiden dan nu, want er 

staan geen bomen meer op de kering. De kruin kan dan een stuk breder gemaakt 

worden. Daarnaast eist de waterkering beheerder dat de dijk toegankelijk is bij een 

calamiteit en dus een gewenste kruinbreedte van 3,0m of een smallere kruin met een 

inspectie pad van 3,0m.  

 

Waterberging in de boezem – Waterkwantiteit 

In dit gedeelte van de boezem is behoefte aan extra waterberging. Met name in dit 

gebied draagt extra waterberging bij aan het beheersbaar houden van de 

waterstanden. Team boezemsysteem heeft een korte memo hierover geschreven 

[Lit. 3]. Het vergroten van de hoeveelheid waterberging door het verleggen van een 

dijk (variant 4) langs de rivier de Aa past daarom goed binnen de kaders van het 

Boezemplan AGV 1.0 [ 

 

Waterkwaliteit 

Vanuit Kaderrichtlijn Water (KRW) biedt het creëren van extra overstroombaar 

boezemland ook kansen. Door extra boezemland te creëren en op termijn 

overstroombaar te laten worden, kunnen we meer waternatuur laten ontstaan die 

bijdraagt aan het halen van de goede ecologische toestand.  
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Daarnaast is biodiversiteit één van de aandachtspunten van het coalitieakkoord 

‘Waterbetrokken’. Het toevoegen van extra (overstroombaar) boezemland (variant 4) 
draagt bij aan diverse nieuwe leefmilieus die de biodiversiteit kunnen vergroten [Lit. 

3]. 

5 Kosten van de varianten 

Voor dijkvak 6 zijn de kosten voor de varianten zijn beeld gebracht.  

In onderstaande tabel staan de verhoudingen van de kosten van de verschillende 

varianten op basis geraamde kengetallen: 

 
 Varianten 

Kosten 1.Ophogen 
en 
versterken 
binnentalud 
(inclusief 
sloot 
vergraven) 

2.Ophogen 
en 
versterken 
binnentalud 
(met 
beschoeiing 
in 
teensloot) 

3.Damwand 
als 
vervangend
e 
waterkering 

4. Dijk 
verleggen: 
naar een 
hoger 
gedeelte 

Uitvoerings
kosten + 
vergoeding 
schade 

1x 1,1x 2,2x 0,8x 
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6 Het voorkeursalternatief voor dijkvak 6 

 

  

Het voorkeursalternatief na afweging van de beoordelingscriteria, de 

effectenbeschrijving en het in kaart brengen van de verschillende belangen is 

voor dijkvak 6: variant 1 ‘Ophogen en versterken binnentalud (inclusief sloot 

vergraven)’. Uit de MCA komt variant 4 ‘Dijk verleggen: naar een hoger gedeelte 

als best naar voren’, maar hiervoor is helemaal geen draagvlak bij de 

perceeleigenaar. Daarom is de voorkeursvariant variant 1. Het ontwerp wordt 

zoveel aangepast dat negatieve effecten van deze variant zo veel mogelijk 

gemitigeerd of gecompenseerd kunnen worden.  

 

Deze variant heeft de voorkeur want:  

 De dijkbeheerder heeft de voorkeur om de dijk te versterken in grond.  

o Grond is goed beheerbaar en makkelijk te onderhouden.  

o Tegen het einde van zijn levensduur, is de dijk goed uitbreidbaar.  

o Het eventueel falen is goed zichtbaar bij inspectie.  

 De dijk is op deze locatie makkelijk te beheren en uit te breiden.  

 Deze variant heeft een beperkt ruimtebeslag. Tijdens het ontwerp wordt 

gekeken of het mogelijk is om het ruimtebeslag verder te beperken. 

Hoogstwaarschijnlijk moet op enkele locaties de teensloot vergraven worden. 

 Deze variant heeft draagvlak bij de perceeleigenaar. 

 Er is ruimte voor het verplaatsen of herplanten van bomen in de steunberm 

tegen de teensloot. 

 

Nadelen van deze variant zijn:  

 De bomen op de kruin zullen grotendeels verwijderd moeten worden. De 

bomen op het binnentalud ook, maar in het ontwerp wordt gekeken of de 

bomen die nu op het binnentalud staan teruggeplant kunnen worden op de 

nieuwe berm. Dit gebeurt in afstemming met de dijkbeheer. 

 Het is onduidelijk welke bomenrij door de provincie, gemeente en 

knotwilggroep als waardevol beschouwd wordt. Wel zal een kapvergunning 

bij de gemeente aangevraagd moeten worden voor de te kappen bomen. En 

waarschijnlijk daarnaast ook een kapmelding onder Wet natuurbescherming 

houtopstand/klein landschapselement. 

 De oude teensloot wordt hoogstwaarschijnlijk worden gedempt. Er moet een 

nieuwe sloot gegraven worden, waarschijnlijk dieper dan 30 cm. Hiervoor 

moet inventariserend veldonderzoek archeologie gedaan worden.  

 Tijdelijk effect op beschermde soorten in de oeverrand van de teensloot 

(waterspitsmuis) door het dempen van de sloot. Hiervoor zal een ontheffing 

Wet natuurbescherming aangevraagd moeten worden. 

 Er staan veel bomen op de dijk. Met alleen het kappen en het frezen van de 

stobben wordt waarschijnlijk niet het gewenste resultaat behaald. 

Waarschijnlijk moeten ook de wortels verwijderd worden. 

 De ruimte voor natuur (waar nu de bomen staan) wordt iets minder. 
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Bijlage 2: Multicriteria tabel dijkvak 6 

 

Nr Criteria  Maatregelen 

  

1.Ophogen 
en 
versterken 
binnentalud 
(inclusief 
sloot 
vergraven)  

2.Ophogen 
en 
versterken 
binnentalud 
(met 
beschoeiing 
in teensloot) 

3.Damwand 
als 
vervangende 
waterkering 

4. Dijk 
verleggen: 
naar een 
hoger 
gedeelte 
 

Voorkeur 
volgens dit 
criteria 

 Toelichting 

1 Beheer  Beheer  0 -1 -2 2 
 

1. Grond: De huidige dijk moet waarschijnlijk 
helemaal afgegraven worden en opnieuw grond 
aangebracht. De eindsituatie is goed te beheren.  

2. Grond + beschoeiing: Het hangt af van 
beschoeiing, de beschoeiing moet ook 
bijgehouden worden. Meer kosten voor beheer en 
onderhoud. 

3. Damwand: Hoge kosten beheer en onderhoud, 
slechte inspectie mogelijkheden, verwachte 
maatschappelijke weerstand in landelijke gebied. 
Uitbreidbaarheid is slecht. 

4. Dijk verleggen: naar een hoger gedeelte: Er moet 
gezocht worden naar logische locatie en gebruik 
maken van hoogtes in maaiveld. Makkelijker te 
beheren en uit te breiden dan nu, want er staan 
geen bomen meer op de kering. De kruin kan dat 
een stuk breder gemaakt worden.  

Uitbreidbaarheid 1 -1 -2 2 
 

2 Gebruik Wonen -1 0 0 -2 1 Damwand 
2 grond + 
beschoeiing 

1. Grond: Ruimtebeslag op 1 perceel. Er staat geen 
bebouwing. Geen op- en afritten. Ruimtebeslag is 
ca. 2000 m2 

2. Grond + beschoeiing: Idem als grond, beperkte 
ruimtebeslag die wordt voorkomen door de 
beschoeiing in de sloot. 

3. Damwand buitenom: Geen ruimtebeslag op het 
perceel. 

4. Dijk verleggen naar hoger land: Ruimtebeslag 
halverwege het perceel. Waarschijnlijk wordt het 
‘in het boezemland’ gebied dan wel minder goed of 
niet toegankelijk voor de perceeleigenaar. 
Ruimtebeslag is ca. 30.000 m2. 

 

Werken -1 0 0 -2 1 Damwand  
2 Steunberm en 
beschoeiing 

1. Grond: Sloot moet vergraven worden, 
ruimtebeslag op perceel van veehouder.  

2. Grond + beschoeiing: Geen ruimtebeslag op 
percelen 

3. Damwand: geen invloed op percelen van 
veehouder.  

4. Dijk verleggen naar hoger land: Ruimtebeslag op 
perceel van agrariër. 

Recreatie 0 0 0 0 
 

N.v.t. 

3 Infrastructuur Kabels en leidingen 0 0 0 0 
 

Geen kabels en leidingen aanwezig binnen het 
plangebied 
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Waterhuishouding  0 0 0 0 1 Ophogen 
kruin 
2 Dijk verleggen 
+ teensloot bij 
boezem  

1. Grond: In de drie eerste gevallen is er geen effect 
op de waterkwantiteit in de boezem. Mits de 
huidige waterlijn gehandhaafd wordt. Bij het 
vergraven van de teensloot of het plaatsen van de 
beschoeiing is er geen effect op de 
waterhuishouding in de polder mits de oppervlakte 
van het water onveranderd blijft. 

2. Grond + beschoeiing: Idem 
3. Damwand: Idem 
4. Dijk verleggen naar hoger land: De consequenties 

zijn afhankelijk hoe wordt omgegaan met het 
waterpeil in de teensloot.  
Indien de huidige teensloot onderdeel wordt van 
de boezem, dan zal het peil 1,40 omhoog moeten. 
De bomen overleven dit waarschijnlijk niet. 
(Hiervoor moet een gat gemaakt worden in de 
huidige kering). Als er voor deze optie wordt 
gekozen dan, dan is er meer berging in de boezem 
en kan er gekozen worden voor dempen van 
zijarmen van de Aa. 
Indien de huidige teensloot geen onderdeel wordt 
van de boezem, en het wordt op het huidige 
polderpeil gehouden, dan wordt het een mini-
polder met eigen pomp/gemaal. Bomen kunnen 
blijven, maar minder berging in de huidige polder 
(dit moet gecompenseerd worden). Wie gaat deze 
mini-polder onderhouden? Evt. Via een inlaat 
betrekken bij de oude polder? 

4 Omgeving 
  

Landschap & 
cultuurhistorie 

0 0 -2 -1 1 
Grond/Verlegge
n dijk 
2 Damwand 

1. Grond + sloot vergraven: Heeft geen impact op de 
huidige landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden. De dijk blijft herkenbaar in het landschap 
en kan na ophoging de scheiding tussen rivier en 
land en de landschappelijke geschiedenis en 
landschappelijke kenmerken zelfs meer zichtbaar 
maken (positief). Ophogingen zijn niet zodanig dat 
het zicht op de Aa ontnomen wordt. Er zijn geen 
monumenten in dit dijkvak.  

2. Grond + beschoeiing: Idem. Het plaatsen van 
beschoeiing zal het iets veranderen, maar past 
nog bij het landelijk karakter. 

3. Damwand: Heeft een kleine impact op de huidige 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 
Het verandert het landelijk karakter van de 
omgeving.  

4. Dijk verleggen naar hoger land: Dijk is in de eerste 
instantie minder herkenbaar in het landschap 
omdat het verplaatst wordt naar een hoger 
gedeelte en niet meer aan de Aa ligt. Aan de 
andere kant geeft het de kans om een uiterwaard 
te creëren die kenmerkend zijn voor dit gebied. 

Archeologie -1 -1 0 0 1 Damwand/ 
Verleggen 
2 Grond 

1. Grond + sloot vergraven: De oude teensloot wordt 
gedempt. Er moet een nieuwe sloot gegraven 
worden, waarschijnlijk dieper dan 30 cm. Hiervoor 
moet dan inventariserend veldonderzoek gedaan 
worden. 
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2. Grond + beschoeiing: Idem 
3. Damwand: Er vinden geen graafwerkzaamheden 

plaats. 
4. Dijk verleggen naar hoger land: Er vinden geen 

graafwerkzaamheden plaats.  

Natuur -1 -1 -2 2 1. Dijk 
verleggen 

1. Grond + sloot: KRW-waarden kunnen behouden 
blijven. Er zitten geen beschermde soorten in de 
bomen die gekapt moeten worden. Voor soorten in 
de oever rand van de Aa en de sloot 
(waterspitsmuis) hebben de werkzaamheden 
mogelijk negatief effect. Geen NNN-waarden 
worden aangetast. 

2. Grond + beschoeiing: KRW-waarden kunnen 
behouden blijven. Er zitten geen beschermde 
soorten in de bomen die gekapt moeten worden. 
Voor soorten in de oever rand van de Aa en sloot 
(waterspitsmuis) hebben de werkzaamheden 
mogelijk negatief effect. Beschoeiing is een harde 
overgang van land naar water, dus slechter voor 
biodiversiteit (vanwege beperking op migratie 
tussen water en land en omdat gradiënt voor 
oeverplanten mist). Geen NNN-waarden worden 
aangetast. 

3. Damwand: Negatief impact op KRW-waarden en 
aanwezig beschermde soort in de oeverrand 
(waterspitsmuis). Damwand heeft ook negatief 
effect op de NNN-waarden van het type waarvoor 
de Aa is aangewezen: zoete plas (N04.02). 
Minimaal 75% van de oeverlengte moet een 
natuurlijke oever zijn. Indien de dijkverbetering 
leidt tot afname oppervlakte van natuurtypen 
binnen de NNN, dan wordt aanbevolen om het 
plan voor te leggen aan de Provincie Utrecht.  

4. Dijk verleggen naar hoger land: KRW-waarden 
kunnen behouden blijven en geen effect op 
beschermde soorten. Deze variant heeft ook 
voorkeur van de provincie omdat er een buitendijks 
natuurgebied gecreëerd kan worden.  

  Bomen -2 -2 -1 0  1. Grond + sloot vergraven: Over meer dan 600 
meter staan er bomen aan beide kanten van de 
kruin van de dijk, die bij een grondoplossing de 
ophoging waarschijnlijk niet zouden overleven en 
gekapt moeten worden.  

2. Grond+ beschoeiing: Idem 
3. Damwand: Minder bomen hoeven verwijderd te 

worden, alleen mogelijk die aan de oeverrand.  
4. Dijk verleggen naar hoger land: Bomen kunnen 

behouden blijven.  

5 Uitvoering Risico's -2 -2 -1 -1 1. 
Dijkverlegging 
2 Grond 
3 Grond + 
beschoeiing 
4 Damwand 

1. Grond + sloot: Indien de bomen worden gekapt, is 
de uitvoering niet probleem, als de bomen blijven 
staan wordt het moeilijk. Kan het überhaupt? 
Werkzaamheden worden lastiger en meerprijs. Er 
staan heel veel bomen op, alle wortels verwijderen 
is heel lastig. Met alleen het kappen en het frezen 
van de stobben wordt waarschijnlijk niet het 
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gewenste resultaat behaalt. Waarschijnlijk moeten 
de wortels toch verwijderd worden. 

2. Grond + beschoeiing: Indien de bomen worden 
gekapt, is de uitvoering niet probleem, als de 
bomen blijven staan wordt het moeilijk. Kan het 
überhaupt? Werkzaamheden orden lastiger en 
meerprijs. Er staan heel veel bomen op, alle 
wortels verwijderen is heel lastig. Met alleen het 
kappen en het frezen van de stobben wordt 
waarschijnlijk niet het gewenste resultaat behaalt. 
Waarschijnlijk moeten de wortels toch verwijderd 
worden. Huidige kruin is erg smal 

3. Damwand: Indien de bomen bespaard moeten 
worden, krijg je de damwand niet strak genoeg in 
de dijk. Aanvoer materialen & materieel is veel 
moeilijker, damwanden van 8 of 10 meter zijn 
moeilijker aan te voeren. 

4. Dijk verleggen naar hoger land: Mogelijk kans op 
extra zettingen op verse grond. We moeten op 
sommige plaatsen 0,60 m omhoog, gemiddeld 
moeten we 0,20 m omhoog.  

Omgevingshinder 0 0 0 0 Hetzelfde 1. Grond + sloot: Bereikbaarheid geen risico 
2. Grond + beschoeiing: Bereikbaarheid geen risico 
3. Damwand: Bereikbaarheid geen risico 
4. Dijk verleggen naar hoger land: Bereikbaarheid 

geen risico 

 Totaal  -7 -8 -10 0   
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