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1 Inleiding en doel variantenanalyse dijkvak 9c, 9d en 10 

De drie dijktrajecten P042, P043 en P049 bevinden zich in de gemeente Stichtse 

Vecht, provincie Utrecht en vormen samen het dijkverbeteringsproject de Aa. Uit de 

toetsing van 2012 en de daaropvolgende scopebepaling 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 [meer hierover staat ook in de startnotitie Lit 1]. 

De drie dijktrajecten zijn opgedeeld in 9 dijkvakken, met elk zijn eigen kenmerken, 

omgevingsaspecten en veiligheidsopgave.  

 

Vóór het opstellen van het ontwerp-dijkverbeteringsplan wordt een variantenanalyse 

gemaakt. Op basis van de afweging wordt uiteindelijk een voorkeursalternatief 

gekozen, die uitgewerkt wordt in het ontwerp-dijkverbeteringsplan.   

In het uiteindelijke plan moeten alle waarden en functies die bij de waterkering horen, 

zoveel mogelijk gewaarborgd zijn. Dat wil zeggen dat er bij de variantenanalyse een 

balans wordt gezocht tussen de technische maatregelen enerzijds en 

maatschappelijke waarden, functies en belangen anderzijds.  

Deze memo betreft dijkvak 9c, 9d (dijktraject P49) en 10 (dijktraject 001). Voor 

dijkvak 9c en 9d is al een voorkeursvariant bepaald, namelijk een constructieve 

oplossing. Er is hierin nog wel de keuze te maken welke soort constructie. Vanwege 

de omgeving (veel woningen en dicht bij de kering) is besloten om dit te bepalen met 

een multicriteria analyse (MCA). Na het vaststellen van de soort constructie kan het 

ontwerp voor deze dijkvakken uitgewerkt worden. 

Dijkvak 10 is later aan het project toegevoegd. Hiervoor moet nog een 

voorkeursvariant bepaald worden. In dit rapport wordt een afweging gemaakt om tot 

een voorkeursvariant voor dijkvak 10 te komen. 
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2 Werkwijze: Komen tot een voorkeursalternatief 

2.1 Afwegingsproces 

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

meerdere oplossingen mogelijk. Deze verschillende oplossingen zijn per dijkvak 

geïnventariseerd: de zogeheten mogelijke oplossingen. Welke oplossingen dat zijn 

hangt af van de veiligheidsopgave van het dijkvak. 

 

De eerste afweging wordt gedaan (zeef 1). Hierbij wordt afgewogen of de oplossing 

ervoor zorgt dat de dijk na toepassing weer voldoet aan de waterveiligheid. De 

oplossingen die hieraan voldoen gaan door naar de volgende afweging, dit zijn de 

zogeheten kansrijke oplossingen.  

 

De kansrijke oplossingen worden hierna nog een keer afgewogen. Dit is een 

afweging op basis van de meerdere criteria, namelijk de omgevingsaspecten en de 

huidige functies en waarden van de dijk (zeef 2). Deze criteria worden verwerkt in de 

multicriteria tabel, zie ook paragraaf 3.3 en 4.3.  

Er is per criterium een deskundige gevraagd. Voorafgaand aan de variantensessie 

hebben de deskundigen hun beoordeling van de varianten voor het desbetreffende 

criterium gegeven.  

 

Op basis van de effectenbeschrijving en de beoordeling van de criteria komt een 

uiteindelijk een voorkeursvariant per dijkvak naar voren. Alle stappen van mogelijke 

oplossingen naar het uiteindelijke voorkeursalternatief staan ook in figuur 1.  

 

Nadat de voorkeursvariant per dijkvak is bepaald, is een stap teruggedaan en 

integraal bekeken of de varianten per dijkvak ook nog de beste zijn in relatie tot de 

aansluitende dijkvakken. 

2.2 Proces bij dijkvak 9c en 9d 

Voor dijkvak 9c en 9d zijn bovenstaande stappen al in een eerder stadium doorlopen. 

Er is al een voorkeursalternatief bepaald, namelijk een constructieve oplossing. 

Besloten is om vanwege de dichtbijgelegen woningen nog een MCA toe te passen bij 

het bepalen van de soort constructie. Hiervoor zijn alleen de soorten constructie 

meegenomen. Zie ook figuur 1.  

 
Figuur 1 Afwegingsproces dijkvak 9c en 9d 
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2.3 Proces bij dijkvak 10 

Voor dijkvak 10 is op basis van de veiligheidsopgave bepaald welke varianten de dijk 

weer aan de normen van waterveiligheid laten voldoen. Deze varianten zijn 

vervolgens afgewogen op basis van een MCA waaruit een voorkeursvariant naar 

voren komt. Zie ook figuur 2 voor het proces. 

 

 
Figuur 2 Afwegingsproces dijkvak 10 

 

2.4 Beoordeling van de varianten 

De beoordeling van de varianten is als volgt: 

  

++ Sterk positieve impact van de variant op het criterium 

+ Licht positieve impact van de variant op het criterium 

0 Geen impact van de variant op het criterium 

- Licht negatieve impact van de variant op het criterium 

- - Sterke negatieve impact van de variant op het criterium 
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3 Dijkvakken 9c en 9d  

3.1 Dijkvakoverzicht 

De dijk loopt hier langs de oever van de Aa. De dijk loopt hier door de achtertuinen 

met panden, waaronder woningen die dicht bij de dijk staan. Op sommige plekken 

staan bomen in de tuinen. Dijkvak 9c is ongeveer 170 meter lang en dijkvak 9d is 

ongeveer 120 meter lang. De dijk is hier afgekeurd op hoogte en niet-waterkerende 

objecten (NWO’s). 
 

Tijdens de eerdere variantenafweging is voor deze twee dijkvakken de variant 

‘Constructieve oplossing (damwand)’ als voorkeursalternatief naar voren gekomen.  
 ‘Ophogen kruin (met grond)’ is afgevallen vanwege het ruimtebeslag op de 

tuinen en de verwachte uitvoeringsrisico’s en hinder tijdens de uitvoering.  
 Verlegging leggerlijn naar de weg’ is afgevallen in dijkvak 9c want de weg ligt 

hier zo laag, dat die ongeveer 80 cm omhoog zou moeten. Dit zou problemen 
geven met de aansluiting op de inritten en aanwezige kabels en leidingen.  

 Verlegging leggerlijn naar de weg’ is afgevallen in dijkvak 9d om hier 
onvoldoende draagvlak voor is (de woningen zouden in het boezemland 
geplaatst worden). 

 

Wat resteert is de keuze van welke materialen de constructieve oplossing gemaakt 

kan worden. Daar wordt nu een afweging in gemaakt.  

 

 
Figuur 3.Dijkvak 9c en 9d. Op de gele lijn ligt nu de referentielijn van de dijk. 

Huidige beschoeiing 

Op veel plekken is er hier beschoeiing aanwezig. De staatvan de beschoeiing wisselt 

per locatie. Uitgangspunt is dat de nieuwe constructie op de locatie komt van de 

huidige beschoeiing. Dit omdat de berging van de boezem niet mag afnemen. Het 

afsluiten van de inham is daarom niet mogelijk. In het gebied is onvoldoende ruimte 

voor compensatie.  

De huidige beschoeiing is geplaatst door en in beheer bij de perceeleigenaar tegen 

afkalving. Bij het plaatsen van de constructie met functie voor de dijk zal het beheer 

en onderhoud bij het waterschap komen te liggen. De damwand en bijbehorende 

onderhoudsplicht worden opgenomen in de legger van het waterschap. Ook worden 

de afspraken vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst tussen de perceeleigenaar 

en het waterschap.   
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3.2 Kansrijke varianten dijkvak 9c en 9d 

Dijkvak 9c en 9d hebben een verschillende opbouw van de bodem, daarom zijn er 

verschillende varianten mogelijk. 

Uitgangspunt voor alle constructies is dat de bovenkant van de constructie op NAP 

+0,10 m. komt. De hoogte boven het maaiveld hangt af van de hoogte van de tuin, dit 

zal gemiddeld 20 cm zijn. 

3.2.1 Kansrijke varianten dijkvak 9 c 

 Variant 1: Kunststof damwand vergelijkbaar met 
een Prolock type Omega met houten palen (zie 
figuur 4 en 5). 

o Levensduur van deze variant: +/- 60 jaar 

 
Figuur 5. Variant 1 en 2 Kunststof damwand Omega 

 

 Variant 2: Kunststof damwand vergelijkbaar met 
Prolock type Omega met stalen buispalen (zie 
figuur 5 en 6) 

o Als variant 1, maar met stalen palen 
i.p.v. houten palen. 

o Palen zullen op het zand gefundeerd 
worden.  

o Levensduur: +/- 60 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 Variant 3: Stalen damwand 
o De damwand wordt gestaffeld uitgevoerd met twee dubbele planken 

van 3,5m lang en één dubbele lange plank van 9m lang.  
o De damwand zal op het zand gefundeerd worden. 
o Levensduur: +/- 100 jaar 

Figuur 4 Kunststof damwand 
Omega met houten palen 

Figuur 6 Kunststof damwand 
Omega met stalen palen 
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Figuur 7 Variant 3: Stalen damwand 

3.2.2 Kansrijke varianten dijkvak 9d 

 

Voor dijkvak 9d zijn de kansrijke varianten: 

 Variant 2: ‘Kunststof damwand vergelijkbaar met een Prolock type Omega met 
stalen buispalen’  

 Variant 3: ‘Stalen damwand’ 
Variant 1 ‘Kunststof damwand Omega met houten palen’ voldoet in dijkvak 9d niet 
aan de constructieve sterkte en vervormingseis. 

3.3 Afgevallen varianten dijkvak 9c en 9d 

 Houten Damwand 
Afgevallen door: gebrek aan constructieve sterkte en voldoet niet aan 
vervormingseis 

 Houten palen met schotten 

Afgevallen door: voldoet wel aan constructieve sterkte, maar niet aan 
vervormingseis 

 Kunststof damwand vergelijkbaar met Prolock type Sigma, zowel met houten als 
met stalen buispalen 

o Dit is een lichtere damwand dan de Omega 
Afgevallen door: gebrek aan constructieve sterkte en voldoet niet aan 
vervormingseis 

3.4 Multicriteria tabel dijkvak 9c en 9d  

Dit zijn de criteria waaraan de kansrijke varianten worden getoetst. In tegenstelling 

tot de MCA-tabel bij de eerdere afweging, wordt hier meer op perceelniveau 

gekeken, en komen niet onderscheidende criteria te vervallen. 

 
Tabel 1 Multicriteria tabel dijkvak 9c en9d 

Criteria  Toelichting  Deskundige 

1. Beheer Beheer De varianten worden beoordeeld op basis van de uitvoerbaarheid van beheer en 

onderhoud. 

Dagelijks beheerder 

waterkeringen 

Uitbreid- 

baarheid 

De varianten worden beoordeeld op basis van hoe deze aangepast kunnen worden 

aan de huidige en toekomstige veiligheidseisen. 

Dagelijks beheerder 

waterkeringen 

2. Gebruik 

 

Wonen Met name betrekking op woonbeleving/genot.  

Eventueel direct effect op het woongenot wordt in de beoordeling meegenomen. Dit 

is een vooral belangrijk bij de woningen die dicht langs de dijk staan.  

Omgevingsmanager 
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 Beperkingen 

vanuit de legger 

Beperkingen vanuit  het toekomstige leggerprofiel type constructie bepaalt 

hoeveelheid grond die voor de dijk geclaimd moet worden in de legger. 

  

Geotechnisch 

adviseur  

3 

Infrastructuur 

Water- 

huishouding 

De effecten op de waterhuishouding worden beoordeeld. De beoordeling is op basis 

van de effecten op oppervlaktewater en grondwater op perceelniveau. 

Technisch manager 

 Kabels en 

leidingen 

De varianten worden beoordeeld op de impact op de bestaande kabels en leidingen. 

Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar het doorsnijden van de kabels en leidingen 

door wanden en de uitvoerbaarheid van de varianten. 

Technisch manager 

4. Omgeving Landschap, 

cultuurhistorie 

en archeologie  

Dit criterium is in dit stadium niet onderscheidend. 

Voor archeologie geldt als aandachtspunt: Bij vergravingen van dieper dan dertig 

centimeter van het maaiveldkunnen archeologische sporen verloren gaan.  

 

Natuur Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

De varianten worden beoordeeld, op de mate waarin deze invloed hebben op het 

NNN. De beoordeling vindt plaats bij de vakken naast het NNN.  

Beschermde flora en fauna 

De varianten worden beoordeeld op de mate waarin natuurwaarden (die beschermd 

worden door de Natuurbeschermingswet) beïnvloed worden. Hierin worden ook 

mitigerende maatregelen meegenomen. De beoordeling vindt plaats op basis van:  

- de effecten tijdens de aanlegfase 

- de effecten na realisatie, dus de permanente situatie 

Waterkwaliteit 

De invloed op waterkwaliteit wordt beoordeeld. Onder waterkwaliteit valt onder meer 

de mate van vertroebeling en de effecten op de doelen Kaderrichtlijn Water (KRW).  

Natuurwetloket 

5. Uitvoering Risico’s De varianten worden beoordeeld op basis van complexiteit en omvang van 

werkzaamheden. Dit vormt een maat voor de uitvoeringsrisico’s. Er wordt vooral 
gekeken naar de uitvoerbaarheid van de varianten (aanbreng en verwijderen huidige 

beschoeiing) 

Opzichter uitvoering 

 

Daarnaast zijn de kosten en de levensduur van de varianten inzichtelijk gemaakt. 

Ook wordt op basis van de gesprekken met de bewoners die hebben plaatsgevonden 

na de MCA, het verwachte draagvlak onder de bewoners geschetst. 

3.5 Beoordeling varianten dijkvak 9c en 9d 

In tabel 2 staat de beoordeling van de varianten op de verschillende criteria voor 

dijkvak 9c. In bijlage 1 is de onderbouwing van deze beoordeling gegeven en zijn de 

effecten van de verschillende varianten verder toegelicht. 

 
Tabel 2 Multicriteria tabel dijkvak 9c 

Dijkvak 9 

Beoordelingscriteria 
Sub-criteria  

Variant 1: 

Kunststof 

damwand Omega 

met houten palen   

Variant 2: 

Kunststof 

damwand Omega 

met stalen palen 

Variant 3: Stalen 

damwand 

1. Beheer 
Beheer +1 +1 +2 

Uitbreidbaarheid 0 0 0 

2. Gebruik  

Wonen -1 -1 -2 

Beperkingen vanuit 

Keur/legger 
0 0 +1 

3. Infrastructuur 
Kabels en leidingen 0 0 0 

Waterhuishouding -2 -2 -2 

4. Omgeving Natuur 0 0 0 
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5. Uitvoering  Risico’s -2 +2 -1 

Kosten Kosten 1x 1,3 x 1,3x 

 

Toelichting op de criteria 

Sommige criteria zoals natuur en kabels en leidingen zijn niet onderscheidend. De 

effecten van de constructie zijn hetzelfde voor elk materiaal. 

 

Kosten 

In bovenstaande tabel zijn de verhoudingen tussen de kosten opgenomen. Dit zijn de 

verhoudingen tussen kosten op basis van kengetallen. De kosten zijn gepresenteerd 

in vergelijking met de goedkoopste variant (1x). 

 

Draagvlak 

Na de variantenafweging op basis van de MCA hebben  gesprekken plaatsgevonden 

met allebewoners. In deze gesprekken zijn de verschillende varianten toegelicht en is 

uitgelegd waarom de kunststof damwand (vergelijkbaar met Proclock type Omega) 

als voorkeursalternatief naar voren komt. De bewoners gaven aan de keuze voor een 

constructie te begrijpen. Daarnaast gaven ze voornamelijk hun zorgen mee over de 

mogelijke hinder tijdens de uitvoering en ten aanzien van objecten. Ook de 

waterhuishouding op de percelen na het aanbrengen van de constructie is een 

zorgpunt van de bewoners.  

 

In tabel 3 staat de beoordeling van de varianten op de verschillende criteria voor 

dijkvak 9d. In bijlage 2 staat de onderbouwing van deze beoordeling en zijn de 

effecten van de verschillende varianten verder toegelicht. 

 
Tabel 3 Multicriteria tabel dijkvak 9d 

Dijkvak 9d 

Beoordelingscriteria 
 Sub-criteria 

Variant 2: Kunststof 

damwand Omega met 

stalen palen 

Variant 3: Stalen 

damwand 

1. Beheer 
Beheer +1 +2 

Uitbreidbaarheid 0 0 

2. Gebruik  

Wonen -1 -2 

Beperkingen vanuit 

de Keur/legger 
0 +1 

3 Infrastructuur  
Kabels en leidingen -1 0 

Waterhuishouding -2 -2 

4. Omgeving Natuur 0 0 

5. Uitvoering  Risico’s +2 -1 

Kosten Kosten 1x 1x 

 

Toelichting op de criteria 

Sommige criteria zoals natuur en waterhuishouding zijn niet onderscheidend. De 

effecten van de constructie zijn hetzelfde voor elk materiaal. 

 

Kosten 
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In bovenstaande tabel zijn de verhoudingen tussen de kosten opgenomen. Dit zijn de 

verhoudingen tussen kosten op basis van kostenkengetallen. De kosten zijn 

gepresenteerd in vergelijking met de goedkoopste variant (1x). 

  

Draagvlak 

Na de variantenafweging op basis van de MCA hebben  gesprekken plaatsgevonden 

met alle bewoners. In deze gesprekken zijn de verschillende varianten toegelicht en 

is uitgelegd waarom de kunststof damwand (vergelijkbaar met type Omega) als 

voorkeursalternatief naar voren komt. De bewoners gaven aan de keuze voor een 

constructie te begrijpen. Daarnaast gaven ze voornamelijk hun zorgen mee over de 

hinder tijdens de uitvoering. Ook de waterhuishouding na het aanbrengen van de 

constructie is een zorgpunt van de bewoners. Deze zorgen spelen in dit dijkvak 9d 

extra omdat in het aansluitende dijkvak, dijkvak 10, de dijk ook opgehoogd moet 

worden. De percelen worden hierdoor aan alle kanten ingesloten. Kritiekpunt van 

twee perceeleigenaren is dat zij recent zelf een houten beschoeiing hebben geplaatst 

die nu vervangen gaat worden door de damwand. 

3.6 Voorkeursvariant dijkvak 9c en 9d 

Uit de variantenafweging komt bij beide dijkvakken de kunststof damwand met stalen 

buispalen als voorkeursvariant naar voren. Bij de afweging van de varianten is extra 

rekening gehouden met het gevolg voor de omwonenden. Dit is omdat de woningen 

zo dicht bij de dijk staan.  

 De kunststof damwand is makkelijker inpasbaar in de omgeving vanwege 
de uitstraling.  

 Daarnaast heeft de kunststof damwand minder ruimbeslag nodig tijdens de 
uitvoering en is daardoor makkelijker in te brengen en met minder trillingen.  

 De kunststof damwand is makkelijker te beheren voor het dagelijks beheer 
en onderhoud dan het huidige grondlichaam in de tuinen.  

 Aandachtspunt vanuit de dijkbeheerder is de levensduur van de kunststof 
damwand. Een stalen damwand heeft een bewezen lange levensduur. De 
stalen palen hebben een langere levensduur dan houten palen.  

 Aandachtspunt is de waterhuishouding. Dit aandachtspunt geldt voor alle 
soorten constructies: de oppervlakte-afwatering wordt verstoord doordat de 
bovenkant van de damwand boven het aanliggend terrein uit komt. Er zijn 
maatregelen voor afwatering nodig. De grondwaterstroming wordt ook 
mogelijk beïnvloed. Hiervoor zijn mogelijk mitigerende maatregelen nodig. 
Hydrologisch onderzoek zal dit verder uitwijzen.  

 In dijkvak 9d zijn kabels en leidingen een aandachtspunt: er is 1 kruisende 
midden--spanningskabel aanwezig en 1 waterleiding. Mogelijk is hiervoor 
een overkluizing nodig. 

 Aandachtspunt is ook de inpassing van de damwand tussen dijkvak 9c en 
9d. Hier wordt in het ontwerp verder naar gekeken. Dit gedeelte van de 
boezem kan niet gedempt worden zonder compensatie elders in de 
boezem.  
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4 Dijkvak 10 

4.1 Dijkvakoverzicht 

Dijkvak 10 is onderdeel van dijktraject de Groote Heycop P001. Tussen metrering 0-

55 is een damwand aangebracht (groene lijn). Op metrering 40 is een schotbalksluis 

aangebracht. Metrering 55-125 is afgekeurd op hoogte (oranje lijn) en metrering 125- 

160 is afgekeurd op hoogte en stabiliteit buitenwaarts (rode lijn). Tussen m130 en 

160 staan bomen op de dijk en een bosje vlak achter de dijk. Tussen metrering 160-

180 ligt een brug, de Galgenwaardse brug (groene lijn). Aan de overkant ligt de 

Ruwielsekade – Galgerwaard, deze is in beheer bij Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden. 

 

Het traject waarvoor een dijkverbeteringsvariant gekozen wordt, ligt tussen metrering 

55 en 160 (de oranje en rode lijn in figuur 8). 

 

 
Figuur 8 Dijkvak 10, het rode en oranje traject zijn afgekeurd 

4.2 Kansrijke varianten dijkvak 10 

4.2.1 Kansrijke varianten dijkvak 10 bij de weg (oranje traject) 

 

In dit gedeelte loopt de weg Oud Aa. Hier is de dijk alleen afgekeurd op hoogte. 

De volgende twee varianten zijn kansrijk en kunnen ervoor zorgen dat de dijk weer 

aan de hoogte-eis voldoet: 

 

 Variant 1: Ophogen van de weg  

De weg wordt hier opgehoogd naar NAP +0,40m.  

De ophoging is ongeveer 15-20 cm. Hierbij wordt uitgegaan van een levensduur van 

30 jaar. Zie figuur 9. 
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Figuur 9. Variant 1: Ophogen weg 

 Variant 2: Constructieve oplossing: Hoogtescherm 

Een constructieve oplossing langs de oever kan in dit geval bestaan uit een 

hoogtescherm. De hoogte aan de bovenkant van de constructie komt op NAP 

+0,10m. Zie figuur 10. 

Voor wat betreft materialen staan de volgende opties nog open: 
o Houten palenrij 

Levensduur ongeveer 25 jaar 
o Kunststof damwand 

Levensduur ongeveer 60 jaar 
o Stalen damwand 

Levensduur 100 jaar 

 

 
Figuur 10 Variant 2: Constructieve oplossing hoogtescherm 
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4.2.2 Kansrijke varianten dijkvak 10b bij het bosje (rode traject in figuur 8) 

In dit traject moeten zowel de hoogte als het stabiliteitsprobleem opgelost worden. 

De kansrijk varianten zijn: 

 

 Variant 3: Ophogen langs de 
oever en beschoeiing 
aanbrengen/vervangen 

 

De dijk wordt hier opgehoogd naar 

NAP +0,40m. Er wordt een nieuwe 

beschoeiing aangebracht. 

 

 

 

 

 

 

 Variant 4a: Ophogen weg en verleggen referentielijn 

De dijk wordt hier verplaatst van de oever naar de weg (zie rode stippenlijn figuur 

12). De weg moet dan ongeveer 80 cm opgehoogd worden om aan de hoogte 

voldoen. Vanwege de restbreedte van de dijk hoeft er geen extra maatregel voor de 

stabiliteit genomen te worden. 

 

 
Figuur 12 Variant 4a (rode stippenlijn) en 4b (blauwe stippenlijn): Ophogen en 
referentielijn verleggen 

 

 Variant 4b: Ophogen bosje en verleggen referentielijn 

Deze is variant is vergelijkbaar met variant 4a. Alleen wordt hier de dijk verplaatst 

van de oever naar de kant van de weg en door het bosje heen (zie blauwe stippenlijn 

fig. 13). De dijk moet op deze nieuwe locatie ongeveer 80 cm opgehoogd worden. 

Vanwege de restbreedte van de dijk hoeft er geen extra maatregel voor de stabiliteit 

genomen te worden. 

Langs het bosje aan de kant van de weg bevinden zich enkele parkeerplaatsen.  

 

 

 

  

Figuur 11 Variant 3: Ophogen en 
beschoeiing 
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 Variant 5 Constructieve oplossing: 
Hoogtescherm 

De hoogte aan de bovenkant van de 

constructie komt op NAP +0,10 m. De 

constructie lost het hoogte en 

stabiliteitsprobleem buitenwaarts op. 

Net als bij variant 2 zijn er meerdere 

materialen mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Variant 6: Ophogen en taludverzwaring 

Het buitentalud wordt aan de boezemkant verzwaard, bv door steenbestorting of 

taludverflauwing. De dijk zelf wordt hier opgehoogd naar NAP +0,40m. 

 

 
Figuur 14. Variant 6: Ophogen en taludverzwaring 

  

Figuur 13 Variant 5: Constructieve 
oplossing: hoogtescherm 
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4.3 Multicriteria tabel dijkvak 10  

Voor de afweging van de varianten voor dijkvak 10 worden dezelfde criteria gebruikt 

als bij de afweging van dijkvakken 1 t/m 8 (Variantennota Dijkverbetering de Aa, 

20.011637). 

 
Tabel 4 Multicriteria tabel dijkvak 10 

Criteria  Toelichting  Deskundige 

1. Beheer Beheer De varianten worden beoordeeld op basis van de uitvoerbaarheid van beheer en 

onderhoud. 

Dagelijks beheerder 

waterkeringen 

Uitbreid- 

baarheid 

De varianten worden beoordeeld op basis van hoe deze aangepast kunnen worden 

aan de huidige en toekomstige veiligheidseisen. 

Dagelijks beheerder 

waterkeringen 

2. Gebruik 

 

 

 

Wonen, 

werken en 

recreatie  

Met name betrekking op woonbeleving/genot.  

Eventueel direct effect op het woongenot wordt in de beoordeling meegenomen. 

Dit is een vooral belangrijk bij de woningen die dicht langs de dijk staan. Hierbij is 

extra aandacht voor monumentale panden. Er wordt gekeken naar het 

ruimtebeslag (m2) (op panden en percelen), hoogte, kaalslag van openbaar en 

privaat groen en privacy. 

Daarnaast wordt er gekeken naar de toegankelijkheid van functies (op- en afritten). 

 

Potentieel negatieve effecten plaatsing nieuwe dijk op economisch 

gewin/gezondheid bedrijf. 

De effecten voor de (agrarische) bedrijven in de omgeving van de dijk worden hier 

beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar o.a. het ruimtegebruik.  

De effecten van de varianten beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar wandelen, de 

bereikbaarheid, de impact op de omgeving en de beleving van het landschap. 

Omgevingsmanager 

 

3 

Infrastructuur 

Water- 

huishouding 

De effecten op de waterhuishouding worden beoordeeld. De beoordeling is op 

basis van de effecten op oppervlak oppervlaktewater en grondwater. Hierbij wordt 

ook gekeken naar de boezemknelpunten kaart en de verhangkaart bij de Keur. 

Technisch manager 

 Kabels en 

leidingen 

De varianten worden beoordeeld op de impact op de bestaande kabels en 

leidingen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar het doorsnijden van de kabels 

en leidingen door wanden.  

Technisch manager 

4. Omgeving Landschap, 

cultuur-

historie en 

archeologie 

De varianten hebben mogelijk effecten op de landschappelijke waarden van het 

gebied. En worden beoordeeld op de eventuele (visuele) invloed op: 

- Het bestaande landschap 

- De voor het landschap karakteristieke elementen 

- En de (beschermde) landschappelijke waarden.  

 

De effecten op landschap hangen samen met de cultuurhistorie. De varianten 

worden beoordeeld op:  

- Mate waarin de samenhang van het landschap en de landschappelijke 

waarden worden beïnvloed 

- Mate waarin de ingreep aansluit bij de bestaande ruimtelijke opbouw, 

patronen en structuren in het landschap. 

De varianten worden beoordeeld op de effecten van het alternatief op de 

aanwezige cultuurhistorische waarden. Dit gebeurt op basis van de effecten op 

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en elementen van de dijk zelf ten opzichte 

van de bestaande situatie.  

 

Bij vergravingen van dieper dan dertig centimeter van het maaiveld bestaat kunnen 

archeologische sporen verloren gaan. Op basis van beschikbare kaarten worden 

de effecten van de varianten bekeken en beoordeeld. De beoordeling vindt plaats 

Planvorming 
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op basis van de effecten op de bekende en verwachte archeologische waarden ten 

opzichte van de bestaande situatie. 

Natuur Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

De varianten worden beoordeeld, op de mate waarin deze invloed hebben op het 

NNN. De beoordeling vindt plaats bij de vakken naast het NNN. Op basis van het 

ruimtebeslag van het alternatief en de hinder in de aanlegfase. Effecten op het 

NNN worden inzichtelijk gemaakt door natuuronderzoek. Toetsing aan het 

beleidskader en bestaande situatie. 

 

Beschermde flora en fauna 

De varianten worden beoordeeld op de mate waarin natuurwaarden (die 

beschermd worden door de Natuurbeschermingswet) beïnvloed worden. Hierin 

worden ook mitigerende maatregelen meegenomen. De beoordeling vindt plaats 

op basis van:  

- de effecten tijdens de aanlegfase; 

- de effecten na realisatie, dus de permanente situatie. 

Toetsing gebeurt aan de hand van het beleidskader en de autonome ontwikkeling. 

 

Waterkwaliteit 

De invloed op waterkwaliteit wordt beoordeeld. Onder waterkwaliteit valt onder 

meer de mate van vertroebeling en de effecten op de doelen Kaderrichtlijn Water 

(KRW).  

 

Bomen 

De impact van de varianten op het aantal bomen wordt beoordeeld. 

 

Natuurwetloket 

5. Uitvoering Risico’s De varianten worden beoordeeld op basis van complexiteit en omvang van 

werkzaamheden. Dit vormt een maat voor uitvoeringsrisico’s. 
Opzichter uitvoering 

 Omgevings-

hinder 

De varianten worden beoordeeld op basis van omgevingshinder tijdens de 

aanlegfase. De beoordeling van de effecten vindt plaats op de criteria:  

1. Verkeersafwikkeling/bereikbaarheid: Bereikbaarheid duidt op het gemak 

waarmee bestemmingen kunnen worden bereikt. Onderzocht wordt welke 

effecten de alternatieven hebben op de bereikbaarheid van het plangebied.  

2. Milieuhinder tijdens bouwfase (geluid/ stof). 

3. Ruimte voor uitvoering. 

 

Het aspect verkeersveiligheid wordt niet als zodanig meegenomen in de 

beoordeling van de omgevingshinder doordat de varianten hierin niet 

onderscheidend zijn. Bij de uitvoering wordt in alle gevallen de verkeersveiligheid 

gewaarborgd. Daarom wordt dit aspect niet meegewogen in de beoordeling van 

omgevingshinder. Verkeersveiligheid is wel een aandachtspunt bij het aspect 

draagvlak. 

Opzichter uitvoering 

 

Kosten 

In bovenstaande tabel zijn de verhoudingen tussen de kosten opgenomen. Dit zijn de 

verhouding tussen kosten op basis van kengetallen. De kosten zijn gepresenteerd in 

vergelijking met de goedkoopste variant (1x). 

4.4 Beoordeling varianten “dijkvak 10 bij de weg” en “dijkvak 10 langs het bosje”  

In tabel 5 staat de beoordeling van de varianten op de verschillende criteria voor 

dijkvak 10 =. In bijlage 3 staat de onderbouwing van deze beoordeling en zijn de 

effecten van de verschillende varianten verder toegelicht. 
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Tabel 5 Multicriteria tabel dijkvak 10 bij de weg 

Dijkvak 10b, de 

weg 
 Sub-criteria 

Variant 1: Ophogen 

van de weg 

Variant 2: 

Constructieve 

oplossing: 

Hoogtescherm 

1. Beheer 
Beheer 0 -2 

Uitbreidbaarheid 0 -2 

2. Gebruik 
Wonen, werken en 

recreatie 
-2 0

*

 

3. Infrastructuur 
Kabels en leidingen 0 -1 

Waterhuishouding 0 -1 

4. Omgeving 

Landschap, 

cultuurhistorie & 

archeologie 

0 -1 

Natuur 0 -1 

5. Uitvoering 
Risico’s +1 +2 

Omgevingshinder -1 +2 

Kosten  1x 4-5x 

 

Draagvlak 

Na de variantenafweging op basis van de MCA hebben er gesprekken 

plaatsgevonden met de bewoners. Tijdens deze gesprekken zijn bovenstaande 

varianten besproken. Eén van de bewoners deelde zijn zorgen over de 

waterhuishouding op zijn perceel als in dijkvak 10 de rijbaan opgehoogd wordt. De 

percelen worden hierdoor aan alle kanten ingesloten.  

 

In tabel 6 staat de beoordeling van de varianten op de verschillende criteria voor 

dijkvak 10 bij het bosje. In bijlage 4 is de onderbouwing van deze beoordeling 

gegeven en zijn de effecten van de verschillende varianten verder toegelicht. 

 
Tabel 6 Multicriteria tabel dijkvak 10 bij het bosje 

Criteria Sub-criteria 

Variant 3. 

Ophogen 

langs de 

oever en 

beschoeiing 

Variant 4a 

Ophogen 

weg en 

verleggen 

referentielijn 

Variant 4b: 

Ophogen 

bosje en 

verleggen 

referentielijn 

Variant 5 

Constructieve 

oplossing: 

Hoogtescherm 

Variant 6 

Ophogen en 

taludverzwaring 

1. Beheer 
Beheer 0 -1 +1 -1 +1 

Uitbreidbaarheid 0 +1 +1 -1 +1 

2. Gebruik  
Wonen, werken en 

recreatie 
0 -1 -1 0 0 
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3 

Infrastructuur 

Kabels en 

leidingen 
0 -2 -2 -2 -1 

Waterhuishouding 0 -1 0 -1 
-2 

  

4. Omgeving 

Landschap, 

cultuurhistorie & 

archeologie 

0 -1 -1 0 0 

Natuur -1 0 +1 0 +1 

6. Uitvoering 
Risico’s +1 +2 +2 -1 -2 

Omgevingshinder +1 -2 +1 +2 +2 

Kosten  1x 1x ? 4-5x 1x 

 

Draagvlak 

Na de variantenafweging op basis van de MCA hebben er gesprekken 

plaatsgevonden met de direct aanwonenden. Tijdens deze gesprekken zijn 

bovenstaande varianten besproken. De wens van de bewoners is om de 

parkeerplaatsen bij het bosje te behouden. Daarnaast werd door de direct 

aanwonenden de wens uitgesproken om de knotwilgen die nu op de dijk staan te 

behouden.  

4.5 Voorkeursvarianten dijkvak 10 

Uit de variantenafweging komt naar voren dat de voorkeursvariant ter hoogte van de 

weg is: Variant 1: Ophogen van de weg. 

 Op deze locatie is een ophoging van de dijk en de rijbaan inpasbaar en 
heeft minder negatieve effecten dan variant 2: Damwand. 

 Wel is er als aandachtpunt de inpassing bij de tuinen, vooral bij de 
woningen ter hoogte van Oud Aa 2.  

 Daarnaast kan er tijdens de uitvoering hinder ontstaan voor de 
aanwonenden en is de bereikbaarheid van de woningen een 
aandachtspunt.  

 

Ter hoogte van het bosje is de voorkeursvariant: Variant 3. Ophogen langs de oever 

en beschoeiing.  

 Op deze locatie is een ophoging van de dijk mogelijk en inpasbaar.  

 Mogelijk zullen de bomen op de dijk gekapt moeten worden voor de 
werkzaamheden. Er wordt een bomeneffecten analyse uitgevoerd om in 
beeld te brengen welke bomen geraakt worden.  

 Aandachtspunt is de beperkte ruimte voor de aansluiting met de weg die 
ook opgehoogd gaat worden.  
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Bijlage 1. Ingevulde Multicriteria tabel dijkvak 9c 

 

Dijkvak 9c   

Variant 1: 

Kunststof 

damwand Omega 

met houten palen  

  

Variant 2: 

Kunststof 

damwand Omega 

met stalen palen 

Variant 3: Stalen 

damwand 

Toelichting 

1. Beheer 

Beheer +1 +1 +2 
• Kunststof met houten palen: verbetering t.o.v. grondlichaam, gevoelsmatig gaan de palen wat minder lang mee. 
• Kunststof met stalen palen: stevige eenduidige constructie t.o.v. grondlichaam. Lange levensduur. 
• Stalen damwand: ++ gescoord i.v.m. bewezen lange levensduur. Bij kunststof is dat nog maar de vraag. 

Uitbreidbaarheid 0 0 0 

• Kunststof met houten palen: Lastig uit te breiden. Daarentegen is een grondvariant op die locatie ook lastig uit te breiden door de 
opstallen. 

• Kunststof met stalen palen: idem 
• Stalen damwand: idem 

2. Gebruik 

Wonen -1 -1 -2 

• Kunststof met houten palen: Damwanden sluiten niet aan op het gevoel van leven in een natuurlijke omgeving. Hout wordt over 
het algemeen als meest ‘natuurlijk’ beschouwd.  

• Kunststof met stalen palen: Vergelijkbaar met variant 1, ware het niet dat staal waarschijnlijk minder gewaardeerd wordt dan hout 
(‘minder natuurlijk, ‘meer glinstering’). Afwerking met hout moet nader beschouw worden in het ontwerp. 

• Stalen damwand: stalen damwand wordt vooral geaffineerd met bouwplaats/ grof geschut. Het plaatsen hiervan in achtertuin zal 
negatief vallen bij bewoners.  

Beperkingen vanuit 

de legger 
0 0 +1 

• Kunststof met houten palen: Leggerprofiel wordt aangepast aan de constructieve oplossing. Deze constructie is sterk genoeg tot 
een bepaalde verticale  ontgraving  

• Kunststof met stalen palen: Leggerprofiel wordt aangepast aan de constructieve oplossing. Deze constructie is sterk genoeg tot 
een bepaalde verticale  ontgraving 

• Stalen damwand: Leggerprofiel wordt aangepast aan de constructieve oplossing. Bij deze constructie is een diepere ontgraving 
mogelijk dan bij beide kunststof damwanden.  

3 Infrastructuur  

Kabels en leidingen 0 0 0 

• Kunststof met houten palen: in traject 9c zijn geen essentiële kruisende kabels en leidingen 
• Kunststof met stalen palen: in traject 9c zijn geen essentiële kruisende kabels en leidingen 
• Stalen damwand: in traject 9c zijn geen essentiële kruisende kabels en leidingen  

Waterhuishouding -2 -2 -2 

• Kunststof met houten palen: Oppervlakte afwatering wordt verstoord doordat bovenkant van het scherm boven het aanliggend 
terrein uit komt. Maatregelen afwateringen zijn nodig. Scherm wordt ca. 3,5m diep.  Hierdoor wordt mogelijk de 
grondwaterstroming beïnvloed. Hiervoor zijn mogelijk mitigerende maatregelen nodig. (Afhankelijk van hydrologisch 
onderzoek) T.o.v. overige varianten maakt dit geen verschil  

• Kunststof met stalen palen: Oppervlakte afwatering wordt verstoord doordat bovenkant van het scherm boven het aanliggend 
terrein uit komt. Maatregelen afwateringen zijn nodig. Scherm wordt ca. 3,5m diep.  Hierdoor wordt mogelijk de 
grondwaterstroming beïnvloed. Hiervoor zijn mogelijk mitigerende maatregelen nodig. (Afhankelijk van hydrologisch 
onderzoek) T.o.v. overige varianten maakt dit geen verschil  

• Stalen damwand: Oppervlakte afwatering wordt verstoord doordat bovenkant van het scherm boven het aanliggend terrein uit 
komt. Maatregelen afwateringen zijn nodig. Door damwand gestaffeld uit te voeren wordt invloed op grondwaterhuishouding 
beperkt. Wel zijn mogelijk mitigerende maatregelen nodig. (Afhankelijk van hydrologisch onderzoek). T.o.v. overige 
varianten maakt dit geen verschil door een gestaffelde uitvoering van de damwand.  

4. Omgeving 

Natuur 0 0 0 

• Kunststof met houten palen: 
• NNN: De aard en omvang van de voorgenomen dijkverbetering heeft geen negatieve invloed op de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Deze leidt hier niet tot afname van oppervlakte NNN-gebied, 
zijnde natuurtypen moeras en vochtig- en helling hakhout. De aard en omvang van de voorgenomen 
ontwikkeling, heeft geen negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
weidevogelrandzones. 

• Wnb soorten: uit het ecologisch onderzoek komt naar voren dat er geen beschermde soorten worden 
verwacht in dit dijkvak (Natuurtoets Dijkverbetering de Aa Breukelen, LievenseCSO, 2018). Het potentieel 
aanwezige habitat voor beschermde soorten verandert niet tot de uitvoering van de dijkverbetering en 
daarom blijft deze conclusie geldig. 

• Wnb gebieden: Er is geen sprake van effecten op Natura 2000-gebieden. 
• KRW: geen verslechtering van de waterkwaliteit te verwachten omdat huidige oeverconstructie ook al een 

harde overgang is van land naar water.  
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• Biodiversiteit: er liggen hier geen kansen om de biodiversiteit te verbeteren door bijvoorbeeld een 
bloemrijke dijk aan te leggen. 

• Kunststof met stalen palen: idem 
• Stalen damwand: idem 

5. uitvoering Risico’s -2 +2 -1 

Kunststof met houten palen: Risico van vervormen en risico levensduur. 
Kunststof met stalen palen: Weinig ruimtebeslag voor constructie en voor uitvoering nodig, eerder geaccepteerd door omgeving door 
uitstraling, minder last van trillingen bij inbrengen buizen en damwand. 
Stalen damwand: Veel ruimtebeslag (Breed) voor de constructie zelf en voor uitvoering, niet mooi, veel meer hinder (trillingen) en moeite 
om aan te brengen 

Kosten  1x 1,3 x 1,3x  

Totale score  -4 0 -2  
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Bijlage 2 Ingevulde Multicriteria tabel dijkvak 9d 

Dijkvak 9d  Sub-criteria 

Variant 2: 

Kunststof 

damwand Omega 

met stalen palen 

Variant 3: Stalen 

damwand 
Toelichting 

1. Beheer 

Beheer +1 +2 
• Kunststof met stalen palen: stevige eenduidige constructie t.o.v. grondlichaam. Lange levensduur. 
• Stalen damwand: ++ gescoord i.v.m. bewezen lange levensduur. Bij kunststof is dat nog maar de vraag. 

Uitbreidbaarheid 0 0 
• Kunststof met stalen palen: Lastig uit te breiden. Daarentegen is een grondvariant op die locatie ook lastig uit te breiden door de opstallen. 
• Stalen damwand: idem 

2. Gebruik  

Wonen -1 -2 

• Kunststof met stalen palen: Kunststof damwand is iets minder in het oog springend dan de stalen damwand. Verder wel degelijk impact op woongenot 
bewoners.  

• Stalen damwand: stalen damwand wordt vooral geaffineerd met bouwplaats/ grof geschut. Het plaatsen hiervan in achtertuin zal negatief vallen bij 
bewoners.  

Beperkingen vanuit 

de legger 
0 +1 

• Kunststof met stalen palen: Leggerprofiel wordt aangepast aan de constructieve oplossing. Deze constructie is sterk genoeg tot een bepaalde verticale  
ontgraving. 

• Stalen damwand: Leggerprofiel wordt aangepast aan de constructieve oplossing. Bij deze constructie is een diepere ontgraving mogelijk dan bij de 
kunststof damwand. 

3 Infrastructuur  

Kabels en leidingen -1 0  

• Kunststof met stalen palen: 1 kruisende Ms kabel aanwezig en 1 waterleiding. Beïnvloeding door palen mogelijk, e.e.a. afhankelijk van exacte 
diepteligging van de kabel.  Afhankelijk van voorwaarden nutsbedrijven kunnen mogelijk enkele palen niet worden geplaatst. Hiervoor is een 
overkluizing nodig waarschijnlijk in een alternatieve constructie.  

• Stalen damwand: 1 kruisende Ms kabel aanwezig en 1 waterleiding. Beïnvloeding door damplanken mogelijk, e.e.a. afhankelijk van exacte 
diepteligging van de kabel of leiding.  Afhankelijk van voorwaarden nutsbedrijven kunnen mogelijk enkele diepere planken niet worden geplaatst. 
Hiervoor is een overkluizing nodig waarschijnlijk. In staal in combinatie met een gording en lassen is dit goed uitvoerbaar.  

Waterhuishouding -2 -2 

• Kunststof met stalen palen: Oppervlakte afwatering wordt verstoord doordat bovenkant van het scherm boven het aanliggend terrein uit komt. 
Maatregelen afwateringen zijn nodig. Scherm wordt ca. 3,5m diep.  Hierdoor wordt mogelijk de grondwaterstroming beïnvloed. Hiervoor zijn 
mogelijk mitigerende maatregelen nodig. (Afhankelijk van hydrologisch onderzoek) T.o.v. overige varianten maakt dit geen verschil  

• Stalen damwand: Oppervlakte afwatering wordt verstoord doordat bovenkant van het scherm boven het aanliggend terrein uit komt. Maatregelen 
afwateringen zijn nodig. Door damwand gestaffeld uit te voeren wordt invloed op grondwaterhuishouding beperkt. Wel zijn mogelijk mitigerende 
maatregelen nodig. (Afhankelijk van hydrologisch onderzoek) T.o.v. overige varianten maakt dit geen verschil door een gestaffelde uitvoering van 
de damwand  

4. Omgeving Natuur 0 0 

• Kunststof met stalen palen:  
• NNN: De aard en omvang van de voorgenomen dijkverbetering heeft geen negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het NNN. Deze leidt hier niet tot afname van oppervlakte NNN-gebied, zijnde natuurtypen moeras en vochtig- en 
helling hakhout. De aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling, heeft geen negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken 
en waarden van de weidevogelrandzones. 

• Wnb soorten: uit het ecologisch onderzoek komt naar voren dat er geen beschermde soorten worden verwacht in dit dijkvak 
(Natuurtoets Dijkverbetering de Aa Breukelen, LievenseCSO, 2018). Het potentieel aanwezige habitat voor beschermde soorten 
verandert niet tot de uitvoering van de dijkverbetering en daarom blijft deze conclusie geldig. 

• Wnb gebieden: Er is geen sprake van effecten op Natura 2000-gebieden. 
• KRW: geen verslechtering van de waterkwaliteit te verwachten omdat huidige oeverconstructie ook al een harde overgang is van 

land naar water.  
• •Biodiversiteit: er liggen hier geen kansen om de biodiversiteit te verbeteren door bijvoorbeeld een bloemrijke dijk aan te leggen 

• Stalen damwand: idem 

6. Uitvoering Risico’s +2 -1 
• Kunststof met stalen palen: weinig ruimtebeslag, eerder geaccepteerd door omgeving door uitstraling, hoeft wellicht niet verankerd te worden door stijve 

stalen palen?? Makkelijker dan stalen damwand om bochten en hoeken te maken. 
• Stalen damwand: Veel ruimtebeslag (Breed), niet mooi, veel meer hinder (trillingen) en moeite om aan te brengen 

Kosten  1x 1x  

Totale score  -1 -2  
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Bijlage 3 Ingevulde Multicriteria tabel dijkvak 10 langs de weg 

Dijkvak 10b, de 

weg 
 Sub-criteria 

Variant 1 Ophogen 

van de weg 

Variant 2 

Constructieve 

oplossing: 

Hoogtescherm 

Toelichting 

1. Beheer 

Beheer 0 -2 

• Ophogen van de weg: Goed te inspecteren zettingen worden snel opgemerkt, reparaties gemakkelijk uit te voeren. 
• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: Inspectiemogelijkheid is beperkt. Bij schade al snel hoge kosten. 

  

Uitbreidbaarheid 0 -2 
• Ophogen van de weg: Prima uit te breiden. 
• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: Uitbreidbaarheid is onvoldoende en wanneer dit wel mogelijk is erg duur. 

  

2. Gebruik 

  

Wonen, werken en 

recreatie 
-2 0

*

 

• Ophogen van de weg: Ophogen weg vraagt ophogen opritten, deels voortuinen (overlast en steilere oprit). Uitzicht vanuit voorzijde woning op water 
wordt minder (vrij dicht op weg gebouwd). Ophogen weg heeft als voordeel dat natuurlijk karakter van de weg niet geraakt wordt.  

• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: Hoogtescherm heeft inbreuk op het karakter/uitzicht van de straat. Meer nadruk op het feit dat het kan 

overstromen. Minder toegankelijkheid van het water. 
*
Reken met hout (0), kunststof of staal (-1).  

3 Infrastructuur 

Kabels en leidingen 0 -1 

• Ophogen van de weg: gezien geringe ophoging is de verwachting dat huidige kabels en leidingen kunnen blijven liggen. Evt. is wel van uit nutsbedrijf 
vernieuwing gewenst. 

• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: 1 kruisende Ms kabel aanwezig en 1 waterleiding. Beïnvloeding door damplanken mogelijk, e.e.a. afhankelijk 
van exacte diepteligging van de kabel of leiding.  Afhankelijk van voorwaarden nutsbedrijven kunnen mogelijk enkele diepere planken niet worden 
geplaatst. Hiervoor is een overkluizing nodig. Mogelijk is er nog enige beïnvloeding van kabels in de bermen.   

Waterhuishouding 0 -1 

• Ophogen van de weg: Profiel in ophoging kan overeenkomstig huidig profiel ontworpen worden, waarmee afwatering niet wordt gewijzigd.  
• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: Huidig wegprofiel ligt boven wegprofiel, waarmee afwatering op dit moment niet wordt verstoord. Op lange 

termijn kan door zakking van weg wel verstoring ontstaan. De damwand kan mogelijk de grondwaterhuishouding verstoren. Door damwand 
gestaffeld uit te voeren wordt de beïnvloeding op grondwaterhuishouding beperkt.  Bijkomend dat panden ruime afstand van kering zijn gelegen 
waarbij naar verwachting de grondwaterhuishouding hier niet wordt beïnvloed.  

4. Omgeving 

Landschap, 

cultuurhistorie & 

archeologie 

0 -1 

• Ophogen van de weg: Heeft minimale impact op de huidige landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De dijk is hier niet echt herkenbaar als 
dijklichaam en meer een kade, Na ophoging is de situatie min of meer hetzelfde. Ophogingen zijn niet zodanig dat het zicht op de Aa ontnomen wordt. 

• Constructieve oplossing: heeft een kleine impact op de huidige landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het verandert het landelijk karakter van 
de omgeving, maar in de omgeving is er al beschoeiing.  

• Bij alle varianten vinden er geen graafwerkzaamheden plaats. 

Natuur 0 -1 
• Ophogen van de weg: geen invloed mits bomen gespaard worden (veldbezoek Wnb moet afhankelijk van gekozen variant nog worden gebracht) 
• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: KRW-verslechtering van ecologie oever, moet gecompenseerd elders in het waterlichaam, verder neutraal  

5. Uitvoering 

Risico’s +1 +2 
• Ophogen van de weg: Korte levensduur 30 jaar 
• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: Lange levensduur 30-100 jaar  

Omgevingshinder -1 +2 
• Ophogen van de weg: Opritten aanpassen, overlast, opritten te steil voor bewoners. 
• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: nihil  

Kosten  1x 4-5x  

Totale score  -2 -4  
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Bijlage 4 Ingevulde Multicriteria tabel dijkvak 10 langs het bosje 

Criteria  Sub-criteria 

Variant 3. 

Ophogen langs 

de oever en 

beschoeiing 

Variant 4a 

Ophogen weg en 

verleggen 

referentielijn 

Variant 4b: 

Ophogen bosje en 

verleggen 

referentielijn 

Variant 5 

Constructieve 

oplossing: 

Hoogtescherm 

Variant 6 

Ophogen en 

taludverzwaring 
Toelichting 

1. Beheer 

Beheer 0 -1 +1 -1 +1 

• Ophogen langs de oever en beschoeiing: Situatie blijft ongewijzigd, er lijkt nu ook een 
beschoeiing aanwezig te zijn. 

• Ophogen weg en verleggen referentielijn: Mogelijk discussie met aanwonende i.v.m. 
afwatering/toegang tot percelen. 

• Ophogen bos en verleggen referentielijn: Is mogelijk, maar dan geen tuimelkade, kruin moet 
minstent 2 meter breed zijn.  

• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: Hoogtescherm lijkt op deze locatie onnodig i.v.m. de 
beschikbare ruimte. 

• Ophogen langs de oever en taludverzwaring: Wanneer er een taludverzwaring in de vorm van 
stortsteen /rietoever wordt aangelegd zou dit ecologisch gezien een meerwaarde hebben 
de onderhoudskosten van deze variant zijn laag.  

Uitbreidbaarheid 0 +1 +1 -1 +1 

• Ophogen langs de oever en beschoeiing: variant is redelijk uit te breiden door de oever te 
verhogen. De beschoeiing kan dat gelaten worden voor wat het is. 

• Ophogen weg en verleggen referentielijn: Door meer beschikbare ruimte is er ook meer 
uitbreidingsmogelijkheid. 

• Ophogen bos en verleggen referentielijn: Door meer beschikbare ruimte is er ook meer 
uitbreidingsmogelijkheid. 

• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: Hoogtescherm is niet zomaar uit te breiden. 
• Ophogen langs de oever en taludverzwaring: Deze variant is prima uit te breiden qua hoogte en 

stabiliteit buitenwaarts.  

2. Gebruik  
Wonen, werken 

en recreatie 
0 -1 -1 0 0 

• Ophogen langs de oever en beschoeiing: situatie lijkt beperkt te veranderen; en blijft een 

groene hoek (
*
wat gebeurt er met de bomen bij ophoging, bij kap (-1)?). Ophogen leidt ook 

tot ophogen rijbaan (wordt dit een drempel?).    
• Ophogen weg en verleggen referentielijn: voortuinen opgehoogd leidt tot overlast en steile 

opritten en minder lichtinval bewoners. Door het verleggen van de dijk richting de weg 
mogelijk beperkingen vanuit de Keur/legger in de voortuinen. Daarnaast kan afwatering 
richting de tuinen plaatsvinden. 

• Ophogen bosje en verleggen referentielijn: Door de leggerwijziging naar rand bosje mogelijk 
beperkingen in de voortuinen. En parkeerplaatsen langs het bosje gaan waarschijnlijk 
verloren 

• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: situatie lijkt beperkt te veranderen; blijft een groene 
hoek; wel minder ‘natuurlijke uitstraling’ vanaf brug en minder toegankelijkheid water. 

• Ophogen langs de oever en taludverzwaring: situatie lijkt beperkt te veranderen; blijft een 
groene hoek; heeft mogelijk impact op toegankelijkheid waterrecreatie. Ophogen leidt ook 
tot ophogen rijbaan (wordt dit een drempel?). Aansluiting op weg is aandachtspunt.  

3 

Infrastructuur  

Kabels en 

leidingen 
0 -2 -2 -2 -1 

• Ophogen langs de oever en beschoeiing: Aanwezig slechts kruisende kabels en leidingen. 
Verwachting is gezien beperkte ophoging dat geen verlegging en/of aanpassing nodig.  
Momenteel is al een beschoeiing aanwezig als deze alleen vervangen wordt is verwachte 
impact op kabels en leidingen gering.  

• Ophogen weg en verleggen referentielijn: Geschatte benodigde ophoging ca. 0,60m. In deze 
ophoging liggen vrijwel alle kabels en leidingen. Gezien verwachte diepteligging dienen 
kabels en leidingen verlegd of opgehaald te worden.  

• Ophogen bosje en verleggen referentielijn: Geschatte benodigde ophoging ca. 0,60m. In deze 
ophoging liggen vrijwel alle kabels en leidingen. Gezien verwachte diepteligging dienen 
kabels en leidingen verlegd of opgehaald te worden.  

• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: In totaal liggen binnen dit tracé 5 kruisende kabels of 
leidingen. Diepteligging hiervan is onbekend. Verwachting dat de langere planken de 
nutsvoorziening kunnen raken. Door middel van een overkluizing is dit oplosbaar, echter in 
dit geval liggen een aantal kabels/ leidingen bij elkaar waardoor een grote en waarschijnlijk 
zware overkluizing nodig is.  

• Ophogen langs de oever en taludverzwaring: Een taludverzwaring zal mogelijk de kabels en 
leidingen beïnvloeden. Dit is zeer afhankelijk van de exacte diepteligging.   
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Waterhuishouding 0 -1 0 -1 
-2 

  

• Ophogen langs de oever en beschoeiing: Momenteel is een kade met een beschoeiing 
aanwezig. Met een kadeophoging en vervanging van de beschoeiing is er geen wijziging in 
de waterhuishouding.  

• Ophogen weg en verleggen referentielijn: In de huidige situatie is de afwatering naar de 
bermen. Met een ophoging zal deze situatie niet wijzigen. Het ophogen van de weg met ca. 
0,80 m zal wel grote aanpassingen nodig zijn in de opritten en tuinen, wat afwatering 
enigszins zal beïnvloeden.  

• Ophogen bos en verleggen referentielijn: In de huidige situatie is de afwatering naar de 
bermen. Met een ophoging zal deze situatie niet wijzigen. Het ophogen van de weg met ca. 
0,80 m zal wel grote aanpassingen nodig zijn in de opritten en tuinen, wat afwatering 
enigszins zal beïnvloeden.  

• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: De damwand kan mogelijk de 
grondwaterhuishouding verstoren. Door damwand gestaffeld uit te voeren wordt de 
beïnvloeding op grondwaterhuishouding beperkt.  Daar de panden ruime afstand van 
kering gelegen zijn wordt naar verwachting de grondwaterhuishouding bij de panden niet 
wordt beïnvloed.  

• Ophogen langs de oever en taludverzwaring: Deze locatie is als knelpunt gedefinieerd t.a.v. het 
hydraulisch profiel van de boezem. Een taludverzwaring zal het hydraulisch profiel 
verkleinen.   

4. Omgeving 

Landschap, 

cultuurhistorie & 

archeologie 

0 -1 -1 0 0 

• Ophogen langs de oever en beschoeiing: Heeft minimale impact op de huidige landschappelijke 
en cultuurhistorische waarden. De dijk is hier niet echt herkenbaar als dijklichaam en meer 
een kade. Na ophoging is de situatie min of meer hetzelfde. Ophogingen zijn niet zodanig dat 
het zicht op de Aa ontnomen wordt. 

• Ophogen weg/bosje en verleggen referentielijn: Heeft kleine impact op de huidige 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De dijk wijkt af van de oever en daardoor 
minder herkenbaar als dijklichaam. 

• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: heeft een kleine impact op de huidige landschappelijke 
en cultuurhistorische waarden. Het verandert het landelijk karakter van de omgeving, maar 
hier is er al beschoeiing. 

• Ophogen langs de oever en taludverzwaring: Heeft minimale impact op de huidige 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De dijk is hier niet echt herkenbaar als 
dijklichaam en meer een kade. Na ophoging is de situatie min of meer hetzelfde. Ophogingen 
zijn niet zodanig dat het zicht op de Aa ontnomen wordt. 

Natuur -1 +1 +1 0 +1 

• Ophogen langs de oever en beschoeiing: Er is al beschoeiing aanwezig, dus geen KRW-
verslechtering van ecologie oever. Bomen kunnen waarschijnlijk niet behouden worden. 

• Ophogen weg en verleggen referentielijn: Bomen kunnen waarschijnlijk niet behouden worden. 
(Veldbezoek Wnb moet afhankelijk van gekozen variant nog worden gebracht) misschien een 
kans voor verbetering biodiversiteit (als grond wordt aangebracht dan kan dit deel bloemrijk 
worden gemaakt). Daarnaast mogelijk de kans om een klein boezemland te creëren 

• Ophogen bosje en verleggen referentielijn: Bomen kunnen waarschijnlijk niet behouden worden. 
(Veldbezoek Wnb moet afhankelijk van gekozen variant nog worden gebracht) misschien een 
kans voor verbetering biodiversiteit (als grond wordt aangebracht dan kan dit deel bloemrijk 
worden gemaakt). Daarnaast mogelijk de kans om een klein boezemland te creëren.  

• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: KRW-verslechtering van ecologie oever, moet 
gecompenseerd elders in het waterlichaam, verder neutraal. Er is al een beschoeiing. 

• Ophogen langs de oever en taludverzwaring: mogelijk moeten de bomen gekapt worden. KRW-
verflauwing van de oever verbetert de habitat voor planten en dieren en draagt hierbij bij aan 
KRW-doelstelling 

5. Uitvoering  

Risico’s +1 -1 -1 -1 -2 

• Ophogen langs de oever en beschoeiing: er is hier al beschoeiing aanwezig. Vervanging is 
uitvoerbaar. 

• Ophogen weg en verleggen referentielijn: Inpassing van de opritten en tuinen gaat moeilijk zijn 
vanwege de ophoging van de weg met 0,80m. 

• Ophogen bosje en verleggen referentielijn: Inpassing van de opritten en tuinen gaat moeilijk 
zijn vanwege de ophoging van de weg met 0,80m. 

• Constructieve oplossing: Hoogtescherm:  Hoogtescherm op NAP + 0,10m. Talud moet 
aangepast worden om hierop aan te sluiten.   

• Ophogen langs de oever en taludverzwaring: korte levensduur, talud moet vaker aangevuld 
worden.  

Omgevingshinder +1 -2 -1 +2 +2 
• Ophogen langs de oever en beschoeiing: Is makkelijk uit te voeren, weinig hinder voor 

omwonenden.  



  

 

  
 

 

 
18 juni 2021 - Variantennota dijkvak 9c, 9d en 10 - 1 29/29 

 

  
 

• Ophogen weg en verleggen referentielijn: de weg moet ongeveer 80cm omhoog, inpassing 
opritten wordt moeilijk en hinder tijdens uitvoering 

• Ophogen bos en verleggen referentielijn: de grond moet ongeveer 80cm omhoog, inpassing 
opritten wordt moeilijk en hinder tijdens uitvoering, wel iets verder bij de huizen vandaan. 

• Constructieve oplossing: Hoogtescherm: Uitvoerbaar op deze locatie weinig hinder voor 
omwonenden.  

• Ophogen langs de oever en taludverzwaring: Uitvoerbaar op deze locatie weinig hinder voor 
omwonenden.  

•  
Kosten  1x 1x ? 4-5x 1x  

Totale score  +1 -7 -2 -4 0  
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