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Voorwoord 

Voor u ligt het definitieve dijkverbeteringsplan van de dorpskern Baambrugge. 

Alle mensen die in ons gebied wonen, werken en recreëren hebben een 

gemeenschappelijk belang: ze willen niet verrast worden door water dat polders en 

huizen binnenstroomt. Dat we veilig kunnen leven onder zeeniveau, is een van de 

kerntaken van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Wij houden de staat van de dijken 

nauwlettend in de gaten, zodat iedereen droge voeten houdt.  

 

Uit toetsing bleek dat de dijk in de dorpskern van Baambrugge verbeterd moet 

worden. In opdracht van het waterschap hebben medewerkers van Waternet en 

betrokkenen de afgelopen tijd gewerkt aan een dijkverbeteringsplan. De dijk betreft 

een bijzondere situatie, met een historische dorpskern waarbij woningen dicht op de 

dijk zijn gesitueerd. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en weging van 

belangen.  

 

Oplossing 

De oever van de Angstel wordt de nieuwe dijk. Dit doen we door deze te vervangen 

voor een stalen damwandconstructie. Dit doen we omdat ophoging van de bestaande 

dijk niet mogelijk is zonder risico op schade aan woningen. Daarnaast is gekozen 

door het aanbrengen van een stalen damwandconstructie zónder verankering. Deze 

oplossing heeft de minst mogelijke impact op de omgeving.  

 

Uit de contacten met de bewoners en uit de zienswijzen bleken er veel zorgen te 

bestaan over de uitvoering van het project. Daarom zijn de gevolgen van de 

voorgenomen maatregelen aanvullend onderzocht. Er zijn persoonlijke gesprekken 

gevoerd om extra informatie te geven, de gevolgen op perceel niveau te bekijken en 

afspraken te maken. Naast de persoonlijk gesprekken is uitvoerig en constructief 

overlegd met de klankborgroep. Via deze weg wil ik hen namens het waterschap 

bedanken voor hun inzet.  

 

Dijkverbeteringsplan 

In dit dijkverbeteringsplan staat hoe we de dijk weer voldoende veilig maken. U leest 

alles over het nut en noodzaak van de dijkverbetering en de manier waarop we de 

dijk gaan verbeteren. Waternet gaat deze werkzaamheden uitvoeren in opdracht van 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Uiteraard gebeurt dat in goed overleg met alle 

betrokkenen en belanghebbenden.  

 

Tegelijk werken we ook voor andere delen in ons gebied aan 

dijkverbeteringsplannen. Onze aandacht voor veilige dijken laten we geen moment 

verslappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerard Korrel 

dagelijks bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 





  

 

  
 

 

 
29 mei 2019 - Dijkverbeteringsplan  - 2.0 7/32  

 

  
 

Hoe leest u dit plan? 

In dit plan staan de maatregelen die Waterschap Amstel, Gooi en Vecht uit wil laten 

voeren om de waterkering in de dorpskern Baambrugge weer hoog en sterk genoeg 

te maken voor de komende 30 jaar. Ook vindt u in het plan wat de consequenties van 

deze maatregelen zijn.  

 

Proces 

Het eerste hoofdstuk is een inleiding. Hier vindt u een algemene inleiding over het 

plangebied, de doelstelling van de dijkverbetering en het te doorlopen planproces. 

 

Ontwerpaspecten en maatregelen per traject 

In hoofdstuk 2 worden de ontwerpkaders beschreven. Hier staat meer dijk-technische 

informatie en welke andere aspecten in het ontwerp zijn meegenomen. De dijk is in 

de eerste plaats een waterkering. Daarnaast heeft de dijk meerdere waarden en 

functies zoals bijvoorbeeld voor bebouwing en het landschap. Met deze waarden en 

functies is zoveel mogelijk rekening gehouden in het ontwerpproces. 

 

In hoofdstuk 3 vindt u de beoogde maatregelen en een uitleg van wat deze 

maatregelen inhouden. De plantekening, bijlage B, hoort hierbij. Het hierop volgende 

hoofdstuk 4 omschrijft wat de gevolgen zijn van de maatregelen en wat we eraan 

doen om deze te beperken en te voorkomen. Het gaat hierbij om gevolgen voor: 

 
- Waterhuishouding dijk/polder 

- Infrastructuur (verkeer, kabels en leidingen) 

- Wonen, werken, agrarische percelen en recreatie 

- Landschap, Cultuur, Natuur (bomen) en Archeologische waarden 

Ook de uitvoering is een aandachtspunt bij de dijkverbetering. In hoofdstuk 4 leest u 

ook wat we doen om de uitvoering met zo min mogelijk hinder voor de omgeving te 

laten verlopen. Dit zijn maatregelen voor de bereikbaarheid, veiligheid en 

verminderen van hinder. Ook nemen we waar nodig maatregelen bij panden dicht op 

de dijk. Verder staan in dit hoofdstuk de maatregelen met betrekking tot flora en 

fauna en landschap en vindt u hier hoe we met u communiceren tijdens de 

uitvoering. 

 

Compensatie/schade 

Als het dijkverbeteringsplan is vastgesteld worden er op individueel niveau afspraken 

gemaakt over compensatie en schade, met eigenaren en/of gebruikers van percelen 

waar werkzaamheden plaatsvinden. Over de kaders van deze afspraken vindt u 

meer informatie in hoofdstuk 4 en de Richtlijnen Medegebruik, bijlage E.  

 

Planning en financiën 

Informatie over wanneer het werk wordt uitgevoerd en waar het totale project qua 

geld op is geraamd kunt u terugvinden in hoofdstuk 6. 
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Literatuur en bijlagen 

In de verschillende hoofdstukken wordt verwezen naar de literatuurlijst en naar 

diverse bijlagen zoals de plantekeningen, de richtlijnen medegebruik en relevante 

onderzoeken.  

Begrippen 

In dit dijkverbeteringsplan wordt gebruik gemaakt van woorden en technische 

vaktermen die betrekking hebben op de dijk. Onderstaand figuur licht een aantal 

basisbegrippen visueel toe. Verschillende vaktermen en technische begrippen zijn in 

de tekst gemarkeerd met een*. Een uitleg van deze begrippen is te vinden in bijlage 

A.
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In 2008 is de waterkering langs de Angstel getoetst [lit. 1]. Hieruit bleek dat de 

waterkering niet overal aan de veiligheidseisen voldeed en verbeterd moest worden. 

Een deel van deze verbetering heeft inmiddels plaatsgevonden door groot onderhoud 

in zomer/ najaar 2014 en in 2016. Het groot onderhoud bestond uit het ophogen van 

de waterkering.  

1.2 Plangebied 

De te verbeteren waterkering ligt in de dorpskern van Baambrugge, in de gemeente 

De Ronde Venen en in de provincie Utrecht. Het te verbeteren deel begint daar waar 

de Kleiweg overgaat in De Horn (ter hoogte van het hek naar het landbouwperceel) 

en eindigt ter hoogte van Binnenweg 1.  

Tabel 1.1 Dijktrajecten dorpskern Baambrugge 

Figuur 1: het plangebied 
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1.3 Doelstelling 

Doordat een normale ophoging van de dijk niet inpasbaar is in de dorpskern 

Baambrugge, wordt de verbetering van de waterkering in de dorpskern anders 

opgelost: door het aanleggen van een stalen damwandconstructie langs de 

waterkant. Deze stalen damwandconstructie zal fungeren als vervangende 

waterkering, daarmee vervalt de waterkerende functie van de huidige dijk die langs 

de weg loopt. De dijkfunctie wordt verplaatst van de weg naar de oever van de 

Angstel. 

Door aanleg van deze stalen damwandconstructie voldoet de dijk weer aan de 

veiligheidseisen voor een periode van 75 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met 

de bestaande waarden (o.a. landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie 

(LNCA) en functies van en langs de dijk. 

1.4 Planprocedure 

Startnotitie 

Op 13 januari 2016 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel Gooi & Vecht 

de startnotitie vastgesteld voor de dijkverbetering van de Angstelkade – Baambrugge 

[lit. 2]. De startnotitie gaf onder meer inzicht in de noodzaak van de dijkverbetering, 

de betrokken belangen, de waarden en functies van de dijk en de omgeving, de 

varianten, het afwegingskader, de geraamde kosten en de uitgangspunten voor de 

verdere planvorming. 

Dijkverbeteringsplan 

Voor een dijkverbetering worden verschillende stadia doorlopen. Dit 

dijkverbeteringsplan is onderdeel van het (plan)proces om de dijk te verbeteren. Op 

grond van artikel 5.4 van de Waterwet moet voor de aanleg of wijziging van een 

waterstaatswerk - zoals een dijk - een projectplan opgesteld worden. Het projectplan 

wordt door de beheerder (het waterschap) vastgesteld. Dit dijkverbeteringsplan is 

een projectplan in de zin van de Waterwet.  

Leggerwijziging 

De legger is een register waarin wordt vastgelegd hoe de vorm, afmeting of 

constructie van de dijk eruitziet. Het is een officieel document dat door het bestuur 

van het waterschap wordt vastgesteld. Ook worden de kern- en beschermingszones 

van de waterkering aangegeven in de legger. Voor deze zones gelden bepaalde 

verboden en geboden die zijn beschreven in de Keur AGV 2017 [lit. 3]. Zie hiervoor 

ook hoofdstuk 3.9. 
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Inspraak op het dijkverbeteringsplan en leggerwijziging 

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan en de ontwerp-legger worden ter inzage gelegd en 

belanghebbenden kunnen mondeling of schriftelijk een zienswijze kenbaar maken gedurende 

een periode van zes weken. 

Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zal de zienswijzen behandelen en, indien 

deze daartoe aanleiding geven, het plan of de legger aanpassen en verwerken in een definitief 

dijkverbeteringsplan en een definitieve legger. Vervolgens zal het bestuur het 

dijkverbeteringsplan en de legger vaststellen waarna het voor beroep ter inzage wordt gelegd. 

Belanghebbenden kunnen binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken beroep instellen 

bij de Rechtbank, eventueel gevolgd door hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is van toepassing op het ontwerp-

dijkverbeteringsplan. Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 

toepassing is, geldt voor het indienen van beroep dat: 

• de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;

• het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen

gronden zijn ingediend, en

• deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

M.e.r.-beoordeling

Volgens de wet milieubeheer dient het bevoegd gezag (het waterschap) na te gaan

of een activiteit zoals een dijkverbetering belangrijke nadelige milieugevolgen kan

hebben. Dit is in de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling onderzocht. In de notitie zijn

de milieueffecten als gevolg van de dijkverbetering beschreven. De dijkverbetering

leidt niet tot belangrijke nadelige milieueffecten. Er is geen aanleiding tot het

uitvoeren van een m.e.r.-procedure.

Op grond hiervan heeft het bestuur van AGV op 25 september 2017 besloten dat er 

geen m.e.r.- procedure noodzakelijk is. Dit besluit is samen met het ontwerp-

dijkverbeteringsplan ter inzage gelegd.  

m.e.r.-beoordelingsbesluit*

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de 

Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij 

belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in hun belang 

worden getroffen. Belanghebbenden konden wel hun bedenkingen tegen het m.e.r.-

beoordelingsbesluit kenbaar maken met een zienswijze op het ontwerp-dijkverbeteringsplan. 

1.5 Zienswijzen 

Op het ontwerp-dijkverbeteringsplan zijn 9 zienswijzen kenbaar gemaakt aan het 

bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht tijdens de periode van inzage. Het 

bestuur heeft de zienswijzen inhoudelijk beoordeeld. Alle zienswijzen zijn beantwoord 

in een persoonlijke brief. De zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen in het 
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dijkverbeteringsplan. Een overzicht van de wijzigingen staat in de Nota van 

wijzigingen. 



  

 

  
 

 

 
29 mei 2019 - Dijkverbeteringsplan  - 2.0 13/32  

 

  
 

2 Ontwerpkaders  

Basisuitgangspunt is een dijk te ontwerpen binnen maatschappelijk aanvaardbare 

kosten, die voor de komende 30 jaar voldoet aan de veiligheidsnormen, waarbij de 

huidige gebruiksfuncties worden gerespecteerd. Er wordt ook rekening gehouden 

met het toekomstig beheer en onderhoud van de dijk.  

 

In het proces om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen, zijn de 

volgende stappen doorlopen: 

1. Op basis van de veiligheidseisen voor de dijk en de bestaande waarden en 

functies zijn ontwerpkaders (uitgangspunten) voor de dijkverbetering opgesteld; 

2. Aan de hand van deze uitgangspunten zijn er varianten uitgewerkt; 

3. Vervolgens is er een afweging gemaakt tussen de varianten; 

4. Er is voor dit dijktraject een voorkeursvariant gekozen; 

5. Door toepassen van mitigerende en compenserende maatregelen worden 

eventuele nadelige effecten van de dijkverbetering voor natuur, milieu en 

landschap zoveel mogelijk beperkt. 

 

In dit hoofdstuk leest u meer over de ontwerpkaders die zijn gehanteerd bij het 

opstellen van dit plan. 

2.1 Ontwerpuitgangspunten dijkveiligheid 

De beide dijktrajecten zijn deels afgekeurd op stabiliteit en volledig op hoogte. Totaal 

is er 561 meter afgekeurd. 

 

Tabel 2.1 Overzicht veiligheidsprobleem dorpskern Baambrugge 

Deeltraject Lengt

e 

(m) 

Hoogte 

Voldoende 

Hoogte 

Onvoldoende 

Stabiliteit 

Voldoende 

Stabiliteit 

Onvoldoende 

Meters die 

Voldoen 

PO2-030B 352 0 352 200 152 0 

PO2-031B 209 0 209 159 50 0 

 

De primaire functie van een dijk is veiligheid bieden voor het achterland tegen 

overstroming. Oftewel: de dijk moet voldoende waterkerend vermogen bieden. 

De gewenste veiligheid van de dijk is afgestemd op de gevolgen van een 

overstroming of doorbraak. De veiligheidsnorm van de Angstelkade Baambrugge is 

veiligheidsklasse III. Bij deze veiligheidsklasse hoort een overschrijdingsfrequentie 

van het boezempeil* van 1/100 jaar. 

 

Het waterkerend vermogen van de dijk wordt bepaald door de hoogte van de kruin en 

de stabiliteit van het dijklichaam. Ook de aanwezigheid van zogenaamde 

‘waterkering vreemde elementen’ in de dijk, zoals bebouwing, kabels, leidingen en 

bomen spelen een rol.  
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2.1.1 Kruinhoogte 

Zowel de bodem onder de dijk als de dijk zelf bestaat uit samendrukbare lagen 

(voornamelijk klei en veen). Onder invloed van het eigen gewicht drukt de dijk 

zichzelf de slappe bodem in. De Angstelkade Baambrugge zakt hoogstens 0,5 cm 

per jaar. Voor voldoende veiligheid tegen overstroming dient de kruin van de dijk over 

het gehele dijktraject te voldoen aan de minimaal vereiste kruinhoogte van NAP + 

0,10 m.  

2.1.2 Stabiliteit 

Macrostabiliteit 

Onder stabiliteit van een dijk wordt de standzekerheid verstaan. De dijk ontleent zijn 

standzekerheid aan de schuifsterkte tussen het dijklichaam en de ondergrond. De 

dijk moet voldoende weerstand kunnen bieden tegen afschuiven. Als de belasting 

(waterdruk) op de dijk groter is dan de sterkte dan zal deze bezwijken. 

 

 

 

 

De veiligheid tegen afschuiven van het binnentalud* wordt aangetoond door middel  

van geotechnische berekeningen. De resultaten van deze berekeningen worden 

vergeleken met de eisen die volgen uit de norm. Hoe hoger de norm, hoe sterker de 

dijk moet zijn. 

 

 
  

Figuur 2 Afschuiven binnentalud: het met water verzadigde binnentalud 

verliest zijn samenhang en zakt onderuit 
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2.2 Overige ontwerpuitgangspunten 

Tabel 2.2 geeft een opsomming van de dijkveiligheid- en de overige 

ontwerpuitgangspunten. Het ontwerp wordt getoetst aan alle uitgangspunten en 

eventueel aangepast, zodat de uiteindelijke dijkverbeteringsmaatregelen 

maatschappelijk aanvaardbaar zijn. 

Tabel 2.2 Ontwerpuitgangspunten 

Te beschrijven aspecten en criteria 

Veiligheid dijk 

▪ Hoogte, breedte en stabiliteit van de waterkering

▪ Risico’s van dijkvreemde elementen moeten beheersbaar zijn

Waterstaatkundig 

▪ Beheersing van veranderende waterhuishouding door de waterkering

▪ Beheersing van gevolgen voor waterafvoer in de polder

Infrastructuur 

▪ Behouden van huidige verkeersfunctie en verkeerssituatie voor vaar- en

wegverkeer

▪ Afvoer van hemelwater

Wonen, werken en recreatie 

▪ Voorkomen van schade aan panden door wijziging waterkering

▪ Bereikbaarheid woningen, bedrijven, recreatiegebied (continuïteit van

bedrijfsvoering)

▪ Betrachten van zorgvuldigheid, behouden van veiligheid, voorkomen van

overlast en schade tijdens de uitvoering

▪ Recreatieve functies

Landschap & Cultuurhistorie 

▪ Bomen

▪ Beeld en landschappelijke structuur

Natuur 

▪ Behouden van huidige natuurwaarden en ecologische relaties

▪ Verstoring fauna en flora in de aanlegfase

Cultuurhistorie en archeologie 

▪ Rekening houden met cultuurhistorische en archeologische waarden

Beheer en Onderhoud 

▪ Beheerbaarheid

▪ Onderhoudsinspanning

▪ Duurzaamheid

Kosten 

▪ Ontwerpen en uitvoeren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

▪ Beheer en onderhoud

Planperiode 

▪ Onderhoudscyclus
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2.3 Afwegingskader 

In de startnotitie dijkverbetering Angstelkade - Baambrugge [lit. 2] heeft het 

waterschap aan de hand van een breed beoordelingskader een voorselectie van vier 

dijkverbeteringsvarianten gemaakt en deze tegen elkaar afgewogen.  

De kansrijke en realistische varianten en alternatieven waren: 

▪ Variant A Kruinverhoging (niet in Dorpsstraat)

▪ Variant B Binnenwaartse verbetering in grond (stabiliteitsmaatregel)

▪ Variant C Vervangende waterkering, diep gefundeerd scherm

▪ Variant D Dijkverlegging

Conclusie van de afweging was dat een oplossing met een diepgefundeerd scherm 

langs de Angstel (variant C) als beste variant inpasbaar is in het monumentale 

dorpsgezicht. In een eerder stadium was sprake van een kunststof scherm in 

combinatie met stalen buispalen die diep gefundeerd staan (Prolock scherm). Er is 

nu gekozen voor een stalen damwand. Dit heeft als voordeel dat er geen verankering 

nodig is. De tuinen blijven daardoor vrij van ankers. De gebruiksmogelijkheden van 

de tuineigenaren worden hierdoor zo min mogelijk beperkt. Hierover leest u meer in 

hoofdstuk 3.  
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3 Dijkverbeteringsmaatregelen 

Dit hoofdstuk beschrijft de maatregelen die nodig zijn om de dijk weer aan de 

veiligheidseisen te laten voldoen. De kering ter plaatse van de Dorpsstraat en de 

Kleiweg is 10-30 cm te laag. Omdat het niet mogelijk is de weg op te hogen zonder 

grote nadelen voor de woningen langs de weg en zonder verregaande aantasting 

van het beschermde dorpsgezicht, is gekozen voor het verplaatsen van de 

waterkering naar de oever van de Angstel. Hier wordt een stalen 

damwandconstructie geplaatst. Deze oplossing is ongevoelig voor zetting van de 

ondergrond. De weg en het terrein tussen de weg en de oever blijven wel een functie 

vervullen in de waterdichtheid van de waterkering. Hierna wordt nader ingegaan op 

de technische aspecten en de afwerking. 

3.1 Technische aspecten 

De stalen damwandconstructie zal over de gehele 561 meter lengte worden 

aangebracht. De damwandconstructie bestaat uit losse stalen planken die in elkaar 

vast worden getrild. De planken zullen gezamenlijk het water tegenhouden. De 

constructie wordt gestaffeld aangebracht. Dit betekent dat er een lange plank van 10 

meter de grond in gaat. Dan volgen er drie kortere planken van 5 meter en dan volgt 

er weer een lange plank. Dit patroon herhaalt zich steeds.  

De lange damwandplanken worden ingebracht tot op de pleistocene zandlaag op een 

diepte van -9,90m NAP. Deze zandlaag is een draagkrachtige laag waarop de 

damwand niet verder kan zakken. De hoogte van de gehele damwandconstructie is 

0,10m NAP. Deze hoogte is geborgd omdat de constructie niet kan zakken. Er is dus 

geen sprake van zetting van de constructie. De tussenliggende planken worden 

aangebracht op een diepte van -4,90m NAP. In de damwanden worden perforaties 

aangebracht met daarbij een drainkoffer achter de damwand ter voorkoming van 

verdroging van het achterland. 

De damwandconstructie wordt onverankerd aangelegd. Deze verankering is niet 

nodig omdat er een damwandprofiel wordt toegepast dat dik en sterk genoeg is. De 

damwandplanken zullen dus niet vervormen of wegzakken. 

3.2 Waterhuishouding in dijk en polder 

De damwand zal geen invloed hebben op de gemiddelde grondwaterstand in de dijk. 

De kortere damwanden zullen tot een diepte van -4,90m NAP worden aangebracht. 

Daardoor kan er geen uitwisseling meer plaatsvinden van het oppervlaktewater uit de 

Angstel richting het achterland. Ook onder de bodem van de Angstel zal de 

uitwisseling van grondwater moeilijker verlopen omdat de uitwisseling pas vanaf een 

diepte van -4,90m NAP mogelijk is. De damwanden zullen daarom geperforeerd 

worden onder het vaste bodempeil zodat er grondwaterstroming mogelijk is vanuit de 

Angstel naar het achterland en andersom.  

Onder invloed van het boezempeil treden er minder pieken en dalen in de 

grondwaterstand op. In de gemiddelde grondwaterstand zijn er geen significante 
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verschillen te verwachten. Dit kan worden aangetoond door monitoring van de 

grondwaterstand voor en na de uitvoering van de werkzaamheden. 

Daarom heeft Waternet sinds 2016 de jaarcyclus van de grondwaterstanden 

gemeten. Na de plaatsing van de damwand wordt dat voortgezet voor een periode 

van 5 jaar. Zodoende worden de verschillen in de grondwaterstand in kaart gebracht. 

Eventuele effecten op de omgeving worden nader geanalyseerd. 

De afwatering van sommige percelen vindt nu plaats via particuliere systemen. De 

bestaande systemen worden op kosten van het waterschap vervangen en aangepast 

aan de nieuwe damwandconstructie. Beheer en onderhoud van het 

hemelwaterafvoersysteem blijft na de dijkverbetering bij de bewoner. Langs de 

binnenzijde van de damwand wordt, indien de perceeleigenaar dit ook wenst, een 

drainstrook (grindkoffer) aangebracht op kosten van het waterschap. De drainstrook 

bevordert de afstroming van het hemelwater. Met elke perceeleigenaar worden 

individuele afspraken gemaakt over onder andere de noodzaak en aanleg van het 

hemelwaterafvoersysteem en de drainstrook. 

3.3 Afvoer van regenwater vanaf de daken 

Bij sommige percelen wordt het hemelwater dat op de daken valt door leidingen met 

een kleine diameter naar de Angstel afgevoerd. De nieuwe damwand doorsnijdt deze 

leidingen. Waar mogelijk worden de leidingen omgelegd naar de polderzijde (dus niet 

naar de Angstel). Bij 17 percelen is dit niet mogelijk. Bij deze percelen wordt indien 

noodzakelijk een verzamelleiding (met doorspuitvoorzieningen) achter de damwand 

gemaakt, waarop de leidingen vanaf de daken worden aangesloten. Tussen de 

verzamelleiding en de Angstel wordt per perceel 1 doorsteek in de damwand 

gemaakt.  

Op deze wijze kan iedere perceeleigenaar zorgdragen voor zijn eigen afvoersysteem 

zonder dat hij/zij afhankelijk is van een andere perceeleigenaar.  

Ondanks de (kleine) gaten in de damwand blijven de goede staat en werking van de 

waterkering voldoende beschermd. Voor elke doorsteek wordt een afsluiter 

aangebracht. Bij calamiteiten kan de doorsteek vanaf de Angstel worden dichtgezet. 

De rioolbuizen tussen de huizen en de Angstel blijven zoals voor de dijkverbetering in 

onderhoud en beheer van de betreffende perceeleigenaar. 

Er worden door bovenstaande oplossing, leidingen aangelegd in de 1,5 meter brede 

kernzone achter de damwand en door de waterkering. Dit betreft de volgende 

percelen: 

3.4 Afwerking van de damwandconstructie 

De bovenzijde van de damwandconstructie zal worden afgewerkt met een houten 

afwerking (deksloof). De deksloof (zie figuur 3) zorgt voor een mooiere en 

Straatnaam Huisnummer(s) 

Binnenweg 1 

Dorpsstraat 13,15, 17, 27, 29, 31, 33, 37, 43, 45 

Kleiweg 30, 32a, 32, 34, 36, 38 
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vriendelijkere uitstraling van de damwandconstructie. Aan de voorzijde (waterzijde) 

zullen houten gordingen worden aangebracht. 

 

 

Figuur 3: Voorbeeld van een deksloof. 

 

De hoogte van de constructie wordt NAP +0,1 meter en steekt daarmee 50 cm boven 

het water uit. Voor de meeste tuinen betekent dit dat de constructie lager ligt dan het 

niveau van de tuin.  

 

De damwand komt in principe op dezelfde plek te staan als de huidige beschoeiingen 

nu staan. De breedte van de Angstel verandert daardoor niet. Eventuele 

beschoeiingen die al aanwezig zijn worden waar mogelijk geheel verwijderd en 

anders tot aan de waterlijn gesloopt.  

 

3.5 (Geo)technische uitvoeringsaspecten 

De volgende (geo)technische aspecten hebben extra aandacht nodig tijdens de 

uitvoering. 

• De damwandplanken dienen op de juiste diepte aangebracht te worden. 

• De damwandplanken dienen zorgvuldig aan elkaar aangesloten te worden, 

zodat er geen water onbeheerst doorheen kan lekken en het als doorgaande 

waterkerende constructie zijn functie kan uitoefenen. 

• Het damwandscherm wordt geperforeerd onder de waterbodem om beheerst 

grondwater door te laten. Hierdoor wordt het risico op verdroging van de tuinen 

verkleind. 

• De hardhouten deksloof zal in een doorgaande verbinding afgewerkt worden. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia5vDGgpfUAhVM1xoKHTBICkAQjRwIBw&url=http://www.dewerkverzetter.nl/beschoeiingen.html&psig=AFQjCNEw_DVTuRs4Byqr2Iz2_l9ABIHfkA&ust=1496212944701969
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3.6 Voorkomen van schade bebouwing 

Schade door werkzaamheden wordt zoveel mogelijk voorkomen, maar kan niet 

worden uitgesloten. Daarom wordt er van alle betrokken panden een bouwkundige 

voor- én na opname gemaakt door een onafhankelijk expertisebureau. De resultaten 

van de opnamen worden digitaal beschikbaar gesteld aan de perceeleigenaren. 

Daarnaast wordt de vooropname gedeponeerd bij de notaris inclusief een 

gewaarmerkte akte van depot.  

 

Tijdens de werkzaamheden vindt monitoring van panden plaats door tussentijdse 

hoogtemetingen en door trillingsmetingen. Als er wijzigingen optreden door de 

werkzaamheden, wordt het werk stilgelegd en zal afhankelijk van de situatie een 

passende maatregel worden gezocht. 

 

3.7 Levensduur 

De ontwerplevensduur van de gehele constructie is 75 jaar. 

 

3.8 Review dijkversterking Angstelkade Baambrugge 

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan is op de aspecten van geotechniek en 

schaderisico’s onafhankelijk beoordeeld door adviesbureau Crux. In bijlage G is het 

Rapport Review dijkversterking Angstelkade Baambrugge toegevoegd. Hierin zijn de 

uitgangspunten, randvoorwaarden en gehanteerde rekenmethodiek voor het 

geotechnisch ontwerp van de damwandconstructie aan de oever van de Angstel 

beoordeeld. 

 

In dit rapport is ook aandacht besteed aan vragen van bewoners met betrekking tot 

het ontwerp. De effecten van de geplande werkzaamheden en de risico’s daarvan 

voor de betrokken bewoners zijn beoordeeld. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke 

alternatieven. Ook is gekeken of Waternet de berekeningen goed heeft uitgevoerd. 

3.9 Leggerwijziging 

3.9.1 Waarom een nieuwe legger? 

In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (ligging, 

dimensies) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. Dit wordt 

vastgelegd op leggerkaarten en tabellen. De legger bepaalt voor een belangrijk deel 

welke regels uit de Keur en de Waterwet ter plaatse gelden. Omdat de dijk wordt 

verplaatst en vervangen door een damwand, wijzigt de ligging, vorm, afmeting en 

constructie van de dijk. Deze wijzigingen, zoals in dit projectplan zijn opgenomen 

worden in de legger verwerkt. Voor de dijkverbetering maken we een projectplan én 

tegelijk een nieuwe legger zodat u hier gelijktijdig op kunt reageren. 

3.9.2 De Keur: wat is dat? 

In de Keur staan de regels van het waterschap. In de Keur staan verboden en 

geboden. Deze zijn bedoeld om de dijken sterk en veilig te houden. Voor een deel 

van de verboden activiteiten uit de Keur kan onder voorwaarden een vergunning 

worden verleend. Dat heet een watervergunning. De aanvrager krijgt hiermee 

toestemming om een bepaalde activiteit uit te voeren ondanks het ‘verbod’ in de 
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Keur. Alle vergunningaanvragen worden getoetst aan de beleidsregels. Daarnaast 

gelden er vrijstellingen. Dat betekent dat bepaalde activiteiten die verboden zijn in de 

Keur onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan, zonder dat daarvoor een 

watervergunning aangevraagd hoeft te worden. Deze voorwaarden staan in het 

‘Keurbesluit Vrijstellingen’. De Keur, het Keurbesluit Vrijstellingen en de bijbehorende 

beleidsregels zijn te vinden via: https://www.agv.nl/onze-taken/keur/ 

  

Om de functie van de waterkering te waarborgen en onderhoud mogelijk te houden 

zijn er zones aangewezen waarbinnen beperkingen gelden ten aanzien van het 

gebruik van de grond. In de kernzone van de dijk gelden de strengste verboden en in 

de buitenbeschermingszone minder strenge verboden. Op de bijgaande 

leggerkaarten [bijlagen C en D] staan de kernzone en beschermingszone 

aangegeven, zowel voor de bestaande als de nieuwe situatie.  

 

Daarnaast is een keurprofiel aangewezen die de vorm en afmeting van de dijk 

weergeeft in dwarsdoorsnede (deels onder de grond). Dit geeft het grondlichaam aan 

dat nodig is om de stabiliteit van de dijk te garanderen. Deze profielen zijn van 

belang bij vergunningverlening. Het is bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning 

in het profiel te graven of werken te maken. 

3.9.3 Leggerwijziging Baambrugge 

Voor de dijkverbetering zijn de keurprofielen van de dorpskern Baambrugge 

berekend. Zoals eerder toegelicht wordt de dijk verplaatst van de weg naar de 

oeverlijn. De kern- en beschermingszone worden daarom ook verplaatst naar het 

water toe. In de huidige situatie is de kernzone gesitueerd ter hoogte van de weg, en 

in de nieuwe situatie ter hoogte van de damwand. Aan de polderzijde van de 

Dorpsstraat en Kleiweg lag een kern- en een beschermingszone. Deze zones komen 

te vervallen. Daardoor gelden daar geen beperkingen meer.  

Het profiel van vrije ruimte (dat is ruimte die wordt gereserveerd voor toekomstige 

ophogingen en verbredingen) komt te vervallen, omdat het vanwege de nieuwe 

constructie niet meer nodig is. Het nieuwe leggerprofiel is zoveel mogelijk 

geoptimaliseerd wat betreft ruimtebeslag, zodat het (toekomstig) gebruik van de 

waterkering door aanwonenden zo min mogelijk wordt beperkt. De nieuwe profielen 

zijn te raadplegen in bijlage D. 

3.9.4 Overgangsrecht 

Door de leggerwijziging komen er bestaande woningen in de nieuwe kernzone en/of 

beschermingszone te liggen. Ook andere bestaande activiteiten zijn zonder 

vergunning strikt genomen niet toegestaan volgens de Keur, denk aan bomen en 

schuren. Het bestaande gebruik in de nieuwe zones van de dijk wordt echter 

gerespecteerd.  

3.9.5 Bomen en struiken 

  

Vanuit het waterschap geldt (vanuit het Keurbesluit) een zorgplicht voor bomen op 

alle soorten keringen. In afwijking van de regels van het Keurbesluit mogen in de 

strook van 1,5 meter achter de damwand (kruin/kernzone van de nieuwe legger) 

bomen en struiken worden (terug)geplant. Het is geen ideale situatie voor het 

waterschap maar omdat de damwand vanaf het water te inspecteren is, is de 

afwijking wel mogelijk onder voorwaarden.  

Het belangrijkste bij deze afwijking op de regels is dat in geval bij de dorpskern 

Baambrugge de goede staat en werking van de waterkering voldoende beschermd 

https://www.agv.nl/onze-taken/keur/
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blijven. Door deze afwijking wordt mede recht gedaan aan het bestaande beeld van 

de dorpskern en grotendeels aan de huidige tuinfunctie van de percelen.   

 

De bomen en struiken moeten wel aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• De boom en/of struik mag geen schade toebrengen aan de damwand 

(vervangende waterkering). Indien dit dreigt zal de boom en/of struik, in opdracht 

van het waterschap, door de eigenaar moeten worden verwijderd. 

• De boom en/of struik mag de inspectie van de waterkering door het waterschap 

niet hinderen. 

• Bij noodzakelijk onderhoud aan en of vervanging van de damwand moeten de 

bomen en/of struiken door de eigenaar verwijderd worden.  

• Beheer en onderhoud van de (terug)geplante bomen en/of struiken liggen bij de 

perceeleigenaar. 

 

Het dagelijks bestuur van het waterschap neemt gelijktijdig met de vaststelling van dit 

dijkverbeteringsplan, een apart besluit genomen over de afwijking op de regels van 

het Keurbesluit.  
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4 Omgeving 

In dit hoofdstuk staat hoe tijdens de dijkverbetering wordt omgegaan met 

verschillende omgevingsaspecten zoals communicatie, recreatie, vergunningen, 

natuur en kabels en leidingen.  

4.1 Communicatie 

Bewoners en ondernemers langs de dijk worden regelmatig geïnformeerd over het 

project. Zoals de laatste stand van zaken, waar en wanneer welke werkzaamheden 

plaatsvinden en de bereikbaarheid van woningen. Dit gebeurt bijvoorbeeld per brief, 

e-mail, WhatsApp en/of social media. Het juist en tijdig informeren van de omgeving 

wordt onderdeel van de opdracht voor de aannemer. 

 

Ook is tijdens het werk een opzichter van Waternet aanwezig en/of telefonisch 

bereikbaar. Het telefoonnummer van de betrokken Waternet medewerker wordt ruim 

voor de uitvoering aan betrokkenen gegeven.  

4.2 Uitvoeringsafspraken 

De uitvoering van de dijkverbetering leidt tot (beperkte) overlast voor de 

omwonenden en andere gebruikers van de dijk. Voorafgaand aan de uitvoering wordt 

met perceeleigenaren en gebruikers afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in 

uitvoeringsovereenkomsten.  

 

De bestaande situatie van de beplantingen (bosplantsoen, vaste planten en bomen) 

in de tuinen wordt getaxeerd. Deze tuintaxatie wordt uitgevoerd een onafhankelijk 

adviesbureau. De taxatie vormt een bijlage bij de uitvoeringsafspraken per perceel.  

 

Vlak voor de uitvoering op een particulier perceel komt Waternet met de aannemer 

op bezoek om de uitvoering nog een keer in detail te bespreken. Tijdens dit bezoek 

krijgt de eigenaar en/of gebruiker een toelichting op de werkzaamheden, planning en 

bereikbaarheid.  

4.3 Bomen 

Door de dijkverbetering zullen er 12 bomen moeten verdwijnen. De bomen moeten 

gekapt worden als:  

• ze in het tracé van de damwand staan en al door de bestaande beschoeiing 

heen gegroeid zijn;  

• de damwand niet geplaatst kan worden zonder de boom te kappen;  

• door het plaatsen van de damwand het wortelgestel dusdanig verstoord zou 

worden dat de boom geen overlevingskansen meer heeft.  

 

Voor de kap van bomen vindt compensatie door jonge aanplant plaats. 

 

Bij de volgende adressen zullen bomen gekapt worden (een overzichtskaart in bijlage 

H): 

• Kleiweg 36   1 boom 

• Kleiweg 32   3 bomen 

• Kleiweg 14   2 bomen 
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• Brugstraat 6 2 bomen  

• Dorpsstraat 3 2 bomen 

• Dorpsstraat 27 1 boom 

• Dorpsstraat 45 1 boom 

4.4 Natuur en ecologie 

Bij de dijkverbetering wordt rekening gehouden met de Wet natuurbescherming. Voor 

de dijkverbetering wordt gebruik gemaakt van de geldende gedragscode voor 

waterschappen (op dit moment nog de gedragscode Flora- en faunawet, UvW 2012). 

Dit betekent:  

• Voor de werkzaamheden onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van

beschermde diersoorten. In het najaar van 2013 is een ecologisch onderzoek

uitgevoerd [lit. 5]. Dit onderzoek is in 2017 geactualiseerd [lit. 6]. Voor de

aangetroffen soorten worden maatregelen opgenomen in een ecologisch

werkprotocol.

• Overdag werken om verstoring van

nachtdieren te voorkomen.

• Buiten broedseizoen werken.

Omdat de stalen damwandconstructie een 

harde oever is worden er fauna uittrede 

plaatsen (FUP’s zie foto) gemaakt zodat er 

in het voorjaar jonge watervogels de wal op 

kunnen komen. 

Figuur 4: foto van een fauna uittrede passage

4.5 Recreatie 

De uitvoering van het plan heeft mogelijk een tijdelijk effect op de (vaar)recreatie, 

waarbij de doorgaande recreatieroute tijdelijk wordt gestremd. 

De stremming vindt zoveel mogelijk plaats buiten het recreatieve vaarseizoen in 

overleg met de vaarwegbeheerder.  

4.6 Verkeer en bereikbaarheid tijdens de uitvoering 

Het werk wordt vanaf het water uitgevoerd. De wegen blijven daardoor goed 

bereikbaar voor bestemmingsverkeer, ook in de dorpskern. 

De Kleiweg, de Zuwe of de Binnenweg zullen zeer beperkt gebruikt worden ten 

behoeve van de aan- en afvoer van bouwmaterialen en materieel. Het overgrote deel 

van materiaal en materieel kan over de Angstel worden getransporteerd. 
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Van alle schadebeelden van de wegen wordt een rapportage met foto-opnamen 

gemaakt. Deze fotorapportage wordt ter kennisgeving aangeboden aan de 

wegbeheerder. 

4.7 Archeologie 

Er is een bureaustudie uitgevoerd naar het te verwachten effect op de 

archeologische waarden [lit. 4]. De te verwachten verstoring van eventuele 

archeologische resten is klein, omdat de ondergrond weinig wordt verstoord. 

In overleg met de gemeente wordt bepaald of het nodig is om bij lokale ontgravingen 

(bijvoorbeeld voor het verwijderen van de oude beschoeiing) archeologische 

begeleiding in te schakelen.  

4.8 Vergunningen 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn de volgende vergunningen nodig: 

Soort vergunning Waarvoor nodig? Afkorting 
vergunning 

Waar 
aanvragen? 

Omgevingsvergunning Bouwen, werk of 
werkzaamheden 

Wabo Gemeente De 
Ronde Venen 

Sloopmelding Slopen Gemeente De 
Ronde Venen 

Ontheffing APV Aanleg werkterrein/ 
bouwketen 

APV Gemeente De 
Ronde Venen 

Melding Besluit 
Bodemkwaliteit 

Grondstromen Bbk Gemeente De 
Ronde Venen / 
Meldpunt 
Bodemkwaliteit 

Graafmelding Werkzaamheden in 
de grond 

WION Kadaster 

Verkeersbesluit BABS Verkeersmaatregelen 
op het water 

BABS Waternet 

4.9 Kabels en leidingen 

Meerdere kabels en leidingen bevinden zich in het plangebied. Op een aantal 

plaatsen kruisen kabels en leidingen de Angstel. Met behulp van een KLIC-melding 

(Kabels en Leidingen Informatie Centrum) zijn de volgende kabels en leidingen 

geïnventariseerd:  

• Riolering (Gemeente De Ronde Venen)

• Gasleiding hoge druk (Stedin)

• Gasleiding lage druk (Stedin)

• Datakabels (KPN en Ziggo)

• Waterleiding (Vitens)

Op de plaatsen waar kruisende kabels of leidingen aanwezig zijn wordt met de 

nutsbedrijven afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de kabels en leidingen. 

Uitgangspunt is om geen kabels en leidingen te verleggen.   
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4.10 Opslag en bouwkeet 

De aannemer zoekt in de omgeving van de werkzaamheden ruimte worden voor 

opslag van materiaal, keten, materieel en een eventueel tijdelijk gronddepot. Op dit 

moment zijn over de verdere invulling hiervan nog geen zaken bekend.  
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5 Nadeelcompensatie 

5.1 Richtlijnen medegebruik 

Dijkverbeteringswerkzaamheden kunnen nadelige gevolgen hebben voor de 

pachters, grondeigenaren, bewoners en andere belanghebbenden. Daarom wordt 

door het waterschap bij een dijkverbetering voor veelvoorkomende schadegevallen 

op voorhand compensatie aangeboden. Dit is uitgewerkt in de notitie Richtlijnen 

Medegebruik [bijlage E]. Agrarische gewassenschade als gevolg van de 

werkzaamheden wordt bijvoorbeeld gecompenseerd volgens de normbedragen van 

LTO/Gasunie.  

 

Uitgangspunt bij de Richtlijnen Medegebruik is dat onevenredig nadeel wordt 

voorkomen. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt bekeken of het nadeel 

teniet gedaan of verminderd kan worden door het treffen van maatregelen of dat het 

op een andere wijze (in natura) kan worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door: 

• het verwijderen en herplaatsen van hekwerken en andere objecten; 

• het plaatsen van tijdelijke rasters en andere voorzieningen. 

 

Indien voorkomen of compensatie in natura niet mogelijk of zinvol is, kan er een 

financiële vergoeding worden toegekend ter compensatie van het onevenredig 

nadeel. In een beperkt aantal gevallen voorzien de Richtlijnen Medegebruik in 

toekenning van een financiële vergoeding, bijvoorbeeld in geval van extra 

ruimtebeslag bij verbreding van de dijk en ter compensatie van gewasschade.  

 

Na vaststelling van het dijkverbeteringsplan worden de details over de uitvoering op 

perceelniveau met de betreffende eigenaar besproken en worden afspraken ten 

aanzien van maatwerk (bijvoorbeeld ten aanzien van hekwerken, vergoedingen e.d.) 

vastgelegd. Een omschrijving van de werkwijze is opgenomen in de Richtlijnen 

Medegebruik.  

 

Het waterschap richt zich in principe tot de grondeigenaren binnen het werkgebied, 

ook als een perceel wordt gebruikt door huurders of pachters. Tenzij de eigenaar 

schriftelijk toestemming verleent om de afspraken direct met de gebruiker van de 

grond te maken.  

• Aan de hand van het dijkverbeteringsplan en (voor zover van toepassing) de 

grondtaxaties wordt een overeenkomst opgesteld.  

• Er wordt een afspraak gemaakt met de grondeigenaren om ter plaatse de 

overeenkomst door te nemen. In de overeenkomst is ruimte om 

perceelspecifieke afspraken op te nemen.  

• De overeenkomst wordt ondertekend door Dijkgraaf en de perceeleigenaar. 
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5.2 Schadevergoeding 

Er kan nadeel ontstaan dat redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de 

benadeelde(n) behoort te komen, en niet of niet voldoende anderszins is verzekerd. 

Op grond van artikel 7.14 van de Waterwet kan een benadeelde AGV verzoeken een 

schadevergoeding toe te kennen. In hoofdstuk 6 van de Keur AGV [lit. 3] zijn regels 

opgenomen waaraan een verzoek om schadevergoeding moet voldoen. Het gaat dan 

om een verzoek nadat de schade zich heeft voorgedaan. Meer informatie hierover is 

te vinden op www.agv.nl/aanvragen/schadevergoeding/. 

5.3 Gedoogplichten 

AGV streeft ernaar om in overleg met perceeleigenaren en gebruikers tot 

overeenstemming te komen over de uitvoering van de werkzaamheden en de wijze 

waarop met hun belangen wordt omgegaan. Indien geen overeenstemming kan 

worden bereikt, kan een perceeleigenaar of gebruiker echter wel worden verplicht om 

de uitvoering van een dijkverbetering te gedogen. 

5.4 Onafhankelijk advies nadeelcompensatie 

Onafhankelijk adviesbureau SAOZ heeft de gevolgen van de uitvoering van het 

rechtmatig vast te stellen dijkverbeteringsplan beoordeeld. Dit betekent dat eventuele 

nadelen, zoals waardevermindering van een onroerende zaak, als gevolg van de 

uitvoering van het dijkverbeteringsplan beoordeeld moeten worden op basis van 

artikel 7.14 Waterwet, het zogenaamde stelsel van nadeelcompensatie. De conclusie 

van SAOZ is dat de leggerwijziging per saldo geen onevenredig nadeel oplevert voor 

de bewoners. In bijlage F is de volledige rapportage opgenomen. 

 

Eventuele fysieke bouwschade (scheuren, zettingen) is niet beoordeeld in deze 

analyse. Dergelijke schade wordt namelijk beoordeeld op basis van artikel 6:162 BW 

onrechtmatige daad.  

http://www.agv.nl/aanvragen/schadevergoeding/
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6 Planningen en financiën  

6.1 Planning 

Onderstaande planning geeft de verschillende processtappen van de dijkverbetering 

weer.  

 

Planning 

September 2017 

t/m mei 2019 

• Communicatie omgeving 

• Aanpassen dijkverbeteringsplan 

Juni 2019 • Inwerkingtreding dijkverbeteringsplan bestuur Amstel, 

Gooi en Vecht 

• Verzenden zienswijzebeantwoordingen 

Oktober 2019 t/m 

juni 2020 

 

• Geplande start uitvoering  

• Start nazorg 

6.2 Financiën 

De kosten voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn gedekt door het krediet voor 

de uitvoering van het Actieprogramma voor de verbetering van de regionale 

waterkeringen. 

 

Voor dit project worden geen subsidies aangevraagd. 
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Bijlage A: Begrippenlijst 

 

 



 

Begrippenlijst 

 

 

 

Algemene begrippenlijst dijkverbeteringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleghoogte Kruinhoogte van de dijk onmiddellijk na het gereedkomen ervan. 

B.W.O. Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd. 

B.W.O. - Kering Kunstwerk ten behoeve van compartimentering van de 

watergangen bij calamiteiten. 

Beheer Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen 

dat de functies van de waterkering blijven voldoen aan de 

daarvoor vastgestelde eisen en normen. 

Beheergebied In de legger gespecificeerd areaal, dat als waterkering wordt 

aangemerkt en door de waterkeringbeheerder wordt beheerd. 

Berm Naast of tegen de dijk aangebrachte grond om de dijk te 

ondersteunen. 

Beschoeiing Constructie van hout, beton, kunststof of staal die een oever van 

bijvoorbeeld een sloot of waterkant beschermt tegen afkalven. 

Binnendijks De bewoonde zijde of polderzijde van de dijk 

Binnenkruin De rand waar de kruin overgaat in het binnentalud 

Binnentalud Het schuin aflopende deel aan de landzijde van de dijk. Zie 

afbeelding 

Boezem Het geheel van (van nature stilstaande) met elkaar verbonden 

watergangen die van het buitenwater zijn afgesloten, waarop 

water uit laag gelegen polders wordt uitgeslagen en/of waaruit 

water op laag gelegen polders wordt afgelaten en van waaruit het 

water kan worden uitgeslagen of geloosd naar het buitenwater. 

Boezemland Direct op de boezem afwaterend gebied. 

Boezempeil Waterstand in boezem. 

Boezemwaterkering Een langs een boezem gelegen grondlichaam, dat enerzijds de 

lager gelegen poldergebieden beschermt tegen hoger liggend 

boezemwater en anderzijds de boezem in stand houdt 

Buitendijks De kerende of de waterzijde van de dijk 

Buitengewoon 

onderhoud 

Ook vaak ‘groot' onderhoud genoemd: 

onderhoudswerkzaamheden van constructieve aard, zoals 

vervanging en reconstructie en voor waterkeringen ook ophoging 

en herstel van door verzakking ontstane scheuren en gaten. 



 

Begrippenlijst 

 

 

 

Buitentalud Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde. 

Compenserende 

maatregel 

Maatregel die gericht is op het vervangen van waarden die 

verloren gaan. 

Damwand Grondkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de 

grond geplaatste wand. 

Dijk Waterkerend grondlichaam. 

Erosie Afslijting door de invloed van het water op het dijklichaam. 

Fauna Dieren 

Flora Planten 

Flora- en Faunawet Nederlandse wet met als doel de bescherming en het behoud van 

de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende 

planten- en diersoorten. 

Gemaal Een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te 

brengen. 

Gevolgschade Effecten die een overstroming teweegbrengt, zoals slachtoffers, 

materiële schade, sociale ontwrichting, effecten op gezondheid en 

welbevinden, of effecten op natuur, landschap, cultuurhistorie en 

architectuur. 

Gewoon onderhoud Ingrepen zoals maaien, schonen, baggeren, snoeien, materiaal en 

vuil verwijderen en reparaties van schade veroorzaakt door 

bijvoorbeeld dieren en mensen. 

Grondwaterstand / 

grondwaterpeil  

De hoogte van het grondwater ten opzichte van een 

referentieniveau, bijvoorbeeld NAP.  

Inspraak Het betrekken van burgers bij het voorbereiden, vormen of 

uitvoeren van beleid van de overheid.  

Kade Dijk die minder dan 2 meter boven het omringende maaiveld 

uitkomt. 

Keur Verordening van het waterschap, waarin gebods- en 

verbodsbepalingen zijn opgenomen en waarvan de naleving door 

sancties kan worden afgedwongen. 

Kruin Het bovenste gedeelte van een dijk. Zie afbeelding 

Kruinhoogte Niveau of hoogte van de waterkering. 

Kunstwerk Door de mens gemaakt bouwkundig object, zoals een sluis.  

Kwel Uittreden van grondwater onder invloed van een 

waterstandsverschil. 

Kwelscherm Een kwelscherm is een kunstmatige maatregel om kwelwater 

tegen te houden. Een kwelscherm wordt meestal in of bij een dijk 

aangelegd. 

Legger Een register of administratiesysteem waar het waterschap de 

afmetingen en begrenzingen van al haar waterkeringen en 

watergangen in bijhoudt. 

Leggerprofiel Het voor de kering van water benodigde (theoretische) profiel van 

een waterkering, waarbinnen zich geen waterkeringvreemde 

elementen mogen bevinden. 

LNCA-Waarden De waarden van landschap, natuur, cultuur, archeologie zoals die 

worden meegewogen bij dijkverbetering. 
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Maaiveld Hoogte van het grondoppervlak, meestal aangegeven ten opzichte 

van NAP. 

Maatgevend 

boezempeil 

Maatgevend boezempeil Afgesproken maximale waterstand van de 

boezem.  

Maatgevende 

waterstand (of 

waterpeil)  

Hoogwaterstand die gemiddeld slechts één keer in een lange 

periode mag worden overschreden, bijvoorbeeld eens in de 

honderd jaar.  

m.e.r. Milieueffectrapportage 

m.e.r.-beoordeling Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te 

bepalen of er bij een voorgenomen activiteit, zoals bij deze 

dijkverbetering, mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen 

kunnen optreden. 

Mitigerende 

maatregel 

Verzachtende, effectbeperkende maatregel. 

NAP Normaal Amsterdams Peil, het nulpunt van hoogtemetingen in 

Nederland. 

Onderhoud Het in stand houden van waterkeringen in overeenstemming met 

de oorspronkelijke of in de legger bepaalde richting, vorm, 

afmeting en constructie en het vrijhouden daarvan van vuil en 

overmatige plantengroei. Zie ook buitengewoon en gewoon 

onderhoud. 

Overhoogte Extra hoogte van een waterkering boven de maatgevende 

hoogwaterstand, in verband met bodemdaling of 

zeespiegelstijging in de toekomst.  

Parallelle dijk Gedeeltelijke verhoging / versterking op een bestaand 

dijklichaam. 

Planperiode periode dat het ontwerp van de dijkverbetering voldoet aan de 

gestelde veiligheidseisen. 

Polder Op de boezem uitslaand of lozend gebied met geregelde 

waterstand. 

Profiel van vrije 

Ruimte 

De ruimte die naar het oordeel van het waterschap nodig is om 

zowel gewoon als buitengewoon onderhoud uit te kunnen voeren 

en om in de toekomst vereiste versterkingen van de waterkering 

uit te kunnen voeren. 

Regionale 

waterkeringen 

Niet-primaire waterkering. Door Gedeputeerde Staten wordt 

vastgesteld welke niet-primaire waterkeringen worden 

aangemerkt als regionale kering en aan welke criteria de regionale 

keringen dienen te voldoen. 

Secundaire 

Waterkering 

Waterkering van regionaal belang die beschermt tegen 

binnenwater. 

Sluis Een kunstwerk gelegen in een waterkering en in de eerste plaats 

bedoeld om water te keren. In de tweede plaats dient een sluis 

om water of schepen door te laten. 

Stortsteen Breuksteen op het buitentalud aangebracht ter bescherming van 

de oever. 

Stroomrug Een stroomrug is een oeverwal langs een verdwenen rivierloop, 

die zich kenmerkt door zijn van nature gevormde verhoogde 

ligging. 

Talud Hellend vlak van een dijklichaam.  



 

Begrippenlijst 

 

 

 

Een talud met helling 1:2 wil zeggen dat een (verticaal) 

hoogteverschil van 1 meter gelijkmatig over 2 meter (horizontaal) 

afloopt. Een taludhelling van 1:2 staat gelijk aan een helling van 

26 graden ten opzichte van een horizontale vlak. Een taludheling 

van 1:3, 1:6 en 1:10 staat respectievelijk gelijk aan 18 graden, 

10 graden en 6 graden ten opzichte van een horizontaal vlak. 

 

 

 

Teen De lijn die overeenkomt met de snijlijn van het waterkeringtalud 

met het horizontaal gelegen maaiveld dan wel met de bodem van 

het aangrenzende water. 

Teensloot / 

Kwelsloot 

Sloot aan de landzijde van de dijk die tot doel heeft kwelwater op 

te vangen en af te voeren. Zie afbeelding. 

Variantennota Nota die de effecten van dijkverbeteringsvarianten beschrijft en 

beoordeelt en een voorkeursalternatief aangeeft. Dit 

voorkeursalternatief is uitgewerkt in dit ontwerp-

dijkverbeteringsplan. 

Veendijk Op veen gefundeerde en uit veen opgebouwde dijk.  

Waakhoogte De minimale hoogte waaraan de dijk volgens de normen moet 

voldoen (ten opzichte van NAP) 

Waterhuishouding Natuurlijke of kunstmatige wijze waarop het aan- en afvoer van 

water in een gebied verloopt. 

Waterkerende 

constructie 

Constructie die onderdeel uitmaakt van een waterkering of de 

waterkering vervangt. 

Waterkering Kunstmatige hoogten en die (gedeelten van) natuurlijke hoogten 

of hooggelegen gronden, met inbegrip van daarin of daaraan 

aangebrachte werken, die een waterkerende of mede een 

waterkerende functie hebben. 

Verkeersbesluit  

 

Besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te 

plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke 

maatregel te treffen.  

Waterschap Overheidsinstantie die de waterhuishouding regelt in een bepaalde 

regio in Nederland, bijvoorbeeld een stroomgebied of 

afwateringsgebied. 

Waterbeheerplan  Wettelijk verplicht plan dat waterschappen eens in de zes jaar 

opstellen en waarin ze beschrijven hoe ze zorgen voor schoon 

water op het juiste peil en droge voeten in hun beheergebied.  

Wegbeheerder Overheidsinstelling die openbare wegen beheert.  

Zetting Verticale vervorming van grondlagen, hoofdzakelijk als gevolg van 

bovenbelasting, de eigen massa en/of het uittreden van water. 

Zienswijze Formele reactie van een belanghebbende op een ontwerp-

dijkverbeteringsplan. 

 

 

 

 

helling 1:6
helling 1:10

helling 1:3

helling 1:2
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Bijlage D: nieuwe leggertekeningen
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Bijlage E: Richtlijnen medegebruik 
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Richtlijnen Medegebruik  

Het uitvoeren van werkzaamheden op gronden in eigendom van derden bij de verbetering van 
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1 Inleiding 

Bij de uitvoering van dijkverbeteringsplannen krijgt AGV te maken met grondeigenaren en 

grondgebruikers. Dijken liggen niet altijd op grond in eigendom van AGV. En als AGV grond in 

eigendom heeft, zijn de gronden vaak in gebruik gegeven aan huurders, pachters of erfpachters. In 

deze notitie wordt beschreven hoe AGV omgaat met de belangen van grondeigenaren en 

gebruikers tijdens de uitvoering van dijkverbeteringsprojecten. Daarvoor wordt eerst de relevante 

wet- en regelgeving toegelicht. Daarna worden een aantal richtlijnen gegeven voor veel 

voorkomende situaties, de zogenaamde praktijkrichtlijnen.  

1.1 Doelstelling 

Doelstelling van deze notitie is om medewerkers van Waternet de nodige kennis en informatie te 

verschaffen om afspraken te kunnen maken die in overeenstemming zijn met de relevante wet- en 

regelgeving. En om een eenduidig beleid uit te dragen binnen verschillende projecten en zo te 

voldoen aan het gelijkheidsbeginsel.  
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2 Relevante wet- en regelgeving 

2.1 De Waterwet 

2.1.1 Het beperken van nadelige gevolgen (art 5.4 Waterwet) 

Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet is voor het aanleggen of wijzigen van een 

waterstaatswerk vereist dat AGV als beheerder een projectplan vaststelt. Er is sprake van wijziging 

van een waterstaatswerk indien het waterstaatswerk wijzigt qua vorm, afmeting of constructie. Dit 

wordt beoordeeld aan de hand van de legger. Als het waterstaatswerk niet in de legger is 

opgenomen, gelden de bepalingen van artikel 1.2 van de keur. Voor gevallen waar blijkt dat de 

leggergegevens evidente fouten bevatten (de oorspronkelijke dijk heeft nooit gelegen op de locatie 

die de legger aangeeft) wordt aanbevolen overleg te plegen met de afdeling Juridische Zaken. 

Een dijkverbeteringsplan is een projectplan in de zin van artikel 5.4 van de Waterwet. Volgens de 

Waterwet bevat een projectplan een omschrijving van het werk zelf, de wijze van uitvoering en een 

beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van 

nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. Het gaat om het inpassen van het plan in de 

omgeving. Alles waar het plan negatieve invloed op kan hebben moet worden benoemd. Daaronder 

vallen ook de nadelige gevolgen voor grondeigenaren en grondgebruikers. Vervolgens moet worden 

beschreven op welke manier die nadelige gevolgen kunnen worden beperkt. Het gaat daarbij zowel 

om tijdelijk gevolgen die de uitvoering met zich meebrengt, zoals hinder en bereikbaarheid, als om 

permanente gevolgen, zoals het verlies aan bruikbare grond. Tijdelijke overlast kan bijvoorbeeld 

worden beperkt door omleidroutes en informatieverschaffing over de uitvoering van de 

werkzaamheden. Permanente nadelige gevolgen moeten zoveel mogelijk in het ontwerp zelf 

worden voorkomen. Als permanente nadelige gevolgen niet voorkomen kunnen worden, kan 

eventueel een financiële compensatie worden aangeboden.  

Het voorkomen en beperken van nadelige gevolgen in de zin van artikel 5.4 lid 2 Waterwet ligt ten 

grondslag aan de richtlijnen medegebruik. Uitgangspunt is dat het perceel na de werkzaamheden 

wordt ingericht met het bestaande materiaal. Bijvoorbeeld worden de hekwerken teruggeplaatst of 

een tuinpad opnieuw bestraat. Wanneer werkzaamheden tot permanente nadelige gevolgen leiden, 

zal een financiële vergoeding worden aangeboden. Bijvoorbeeld als een teensloot wordt verplaatst 

of de watergang wordt verbreed waardoor de eigenaar (bruikbare) grond verliest.  

2.1.2 Schadevergoeding (art. 7.14 Waterwet) 

Onevenredig nadeel ten gevolge van een dijkverbetering komt in bepaalde gevallen voor 

vergoeding in aanmerking. Artikel 7.14 lid 1 van de Waterwet bepaalt dat: 

Aan degene die als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het 

kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, wordt op zijn verzoek door het betrokken 

bestuursorgaan een vergoeding toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel 

te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is 

verzekerd. 
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Niet ieder nadeel dat door de uitvoering van een dijkverbeteringsplan ontstaat, hoeft te worden 

gecompenseerd. Het moet gaan om onevenredige schade die uitstijgt boven het normaal 

maatschappelijk risico. Vooral schade als gevolg van een overheidshandelen dat voorzienbaar is 

geweest, valt onder het normaal maatschappelijk risico. De ophoging van een waterkering, 

bijvoorbeeld, is voorzienbaar dus valt deze schade onder het normaal maatschappelijk risico. 

Schade die daarmee samenhangt zoals omrijdschade of overlast komen daarom niet direct voor 

vergoeding in aanmerking. Maar onevenredige schade door bijvoorbeeld een slootverlegging komt 

wel voor vergoeding in aanmerking.  

In de Verordening Schadevergoeding AGV is nader uitgewerkt in welke gevallen door AGV een 

schadevergoeding op grond van artikel 7.14 van de Waterwet wordt toegekend en welke procedure 

daarbij wordt gevolgd. Om schade vergoed te krijgen moet de betrokkene zelf een verzoek 

indienen.  

De bestaande praktijk van AGV is dat bij een dijkverbetering aan grondeigenaren op voorhand 

compensatie in geld of natura wordt aangeboden en op deze manier wordt geprobeerd om 

minnelijk overeenstemming te bereiken. Dit gebeurt in het kader van artikel 5.4 Waterwet 

(beperken nadelige gevolgen project). Het gaat dan om schade waarvan op voorhand duidelijk is 

dat die zal ontstaan en waarvan duidelijk is dat deze voor vergoeding in aanmerking komt. 

Bijvoorbeeld bij het verleggen van de teensloot of bij het verbreden van een watergang op grond 

van een derde is op voorhand al duidelijk dat de eigenaar bruikbare grond verliest en daarvoor 

gecompenseerd moet worden. In deze richtlijnen wordt een overzicht gegeven van de meest 

voorkomende schadegevallen en de manier waarop deze schade wordt gecompenseerd. Voor 

overige schade moet de betrokkene zelf een beroep doen op de Verordening Schadevergoeding 

AGV. 

Normaal gesproken zal Waternet alle nadelige gevolgen van een project in kaart hebben en 

compenseren binnen het project. Het komt daardoor weinig voor dat na afloop van het project een 

verzoek om schadevergoeding wordt gedaan. De Verordening Schadevergoeding AGV vormt in feite 

een vangnet achteraf voor onvoorziene schade of voor mensen die vinden dat ze binnen het project 

te weinig zijn gecompenseerd.  

2.1.3 Gedoogplichten 

De Waterwet biedt de mogelijkheid om het werk uit te voeren ook als de grondeigenaar of 

gebruiker niet bereid is om medewerking te verlenen.  

Voor de uitvoering van dijkverbeteringsplannen zijn de volgende gedoogplichten van belang: 

- Gedoogplicht voor onderzoek en daarmee verband houdende werkzaamheden (art 5.21

Waterwet). Voordat een dijkverbetering uitgevoerd kan worden, moeten er vaak onderzoeken

worden verricht, zoals grondonderzoeken. Deze gedoogplicht is bedoeld voor meer ingrijpende

onderzoeken waarbij bijvoorbeeld gegraven moet worden of meetmiddelen moeten worden

aangebracht.
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- Gedoogplicht voor aanleg of wijziging van waterstaatwerken (art. 5.24 Waterwet). Met deze

gedoogplicht kan worden afgedwongen dat de werkzaamheden in het kader van een

dijkverbeteringsplan op grond van derden kunnen worden uitgevoerd.

2.1.3.1 Beschikking 

Beide gedoogplichten worden opgelegd bij beschikking (een besluit t.a.v. één belanghebbende), 

minimaal twee weken voor aanvang van het onderzoek, met uitzondering van spoedeisende 

gevallen. Op de beschikking zijn de regels van hoofdstuk 4 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

van toepassing.  

De werkwijze is als volgt: 

- Er wordt een concept beschikking voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Deze wordt vervolgens

verstuurd aan de rechthebbende.

- De rechthebbende krijgt de kans om mondeling of schriftelijk een zienswijze in te dienen over

de concept beschikking.

- Daarna wordt de definitieve beschikking aan het bestuur voorgelegd die vervolgens naar de

rechthebbende wordt verzonden.

- Vervolgens staan voor de rechthebbende de rechtsmiddelen open van de algemene wet

bestuursrecht. Dat betekent dat de betrokkene de mogelijkheid heeft om in bezwaar en

vervolgens in beroep te gaan. Het indienen van bezwaar of beroep schorst het besluit niet. Dat

betekent dat de werkzaamheden direct uitgevoerd kunnen worden. Als de betrokkene dit wil

tegenhouden kan deze om een voorlopige voorziening vragen bij de rechter.

2.1.3.2 Het evenredigheidsbeginsel 

Bij het opleggen van één van beide gedoogplichten is het evenredigheidsbeginsel van toepassing. 

Dat wil zeggen dat het moet gaan om onderzoek of werkzaamheden die redelijkerwijs nodig zijn 

voor de taakuitoefening van de beheerder.  

Wat betreft de gedoogplicht voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk (artikel 5.24 

Waterwet) geldt dat de gedoogplicht alleen kan worden opgelegd als de belangen van de 

rechthebbende onteigening niet vorderen. Volgens de jurisprudentie is dat het geval bij verlies van 

meer dan 10% van de grond. Dit zal bij een dijkverbetering niet snel aan de orde zijn omdat 

hooguit een sloot wordt verplaatst. 

Het evenredigheidsbeginsel brengt verder met zich mee dat deze verplichting alleen kan worden 

opgelegd als de rechthebbende geen toestemming verleent voor het onderzoek of het uitvoeren 

van de werkzaamheden. Een gedoogplicht kan dus pas worden opgelegd als na overleg met de 

rechthebbende geen overeenstemming is bereikt over de uitvoering van de werkzaamheden. Uit 

wetgeving en jurisprudentie blijkt niet hoe ver die onderhandelingsplicht moet gaan. Omdat het 

opleggen van de gedoogplicht een minder ingrijpend middel is dan onteigening hoeft de 

onderhandelingsplicht in ieder geval niet verder te gaan dan bij onteigening. Bij onteigening is 

vereist dat er minimaal een aanbod is gedaan. Het minimale vereiste waar de 
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onderhandelingsplicht aan moet voldoen voordat een gedoogplicht kan worden opgelegd is als 

volgt: 

- Er moet minimaal één gesprek zijn gevoerd met de rechthebbende (of er moeten genoeg

mogelijkheden voor een gesprek zijn aangeboden).

- Er moet een schriftelijk aanbod zijn gedaan.

Hierbij nog enkele aandachtspunten:

- Alleen schade die niet anderszins is vergoed komt voor vergoeding in aanmerking. Als er een

financiële compensatie is aangeboden wordt niet eveneens een compensatie in natura

aangeboden.

- Het is niet verplicht om een volledige schadeloosstelling uit te keren bij het opleggen van een

gedoogplicht (bij onteigening is dat wel het geval)

- Er mag bij het uitkeren van schadevergoeding geen sprake zijn van verrijking of staatsteun. De

vergoeding van de schade mag daarom niet hoger zijn dan de werkelijk geleden schade. Dit

geldt ook voor de vergoeding in natura. Oude zaken mogen bijvoorbeeld niet worden

vervangen voor nieuwe.

2.2 Regelgeving en beleid AGV voor het watersysteem 

2.2.1 De Keur 

De belangrijkste verordening voor het watersysteem is De Keur AGV 2011 met het bijbehorende 

Keurbesluit Vrijstellingen en beleidsregels. De Keur bevat regels ter bescherming van 

waterkeringen. Bepaalde handelingen zijn slechts toegestaan indien door AGV een watervergunning 

is verleend zoals het graven in de dijk, planten van bomen, struiken of afrasteringen, het 

aanleggen van tuinen, etc. In het Keurbesluit Vrijstellingen staat beschreven onder welke 

voorwaarden bepaalde activiteiten zijn toegestaan zonder dat een keurvergunning nodig is.  

Bij de uitvoering van dijkverbeteringen kan de beheerder zaken tegenkomen die zonder vergunning 

op de dijk staan. Alle zaken die in strijd met de bepalingen van de keur op de dijk staan en niet 

zijn vergund, worden niet door AGV teruggeplaatst.  

2.2.2 Beleidsuitgangspunten Onroerende Zaken AGV 

In de Beleidsuitgangspunten Onroerende Zaken AGV staat op hoofdlijnen hoe AGV omgaat met 

aankoop, verkoop en beheer van onroerende zaken. In de Praktijkrichtlijnen Onroerende zaken 

wordt een praktische uitwerking gegeven van de beleidsuitgangspunten.  

Volgens de beleidsuitgangspunten worden primaire en secundaire waterkeringen niet actief 

aangekocht. Volgens de praktijkrichtlijnen wordt hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt in 

de situatie dat door het uitvoeren van de dijkverbetering een onduidelijke eigendomsgrens zou 

ontstaan. Dit kan het geval zijn als AGV eigenaar is van de waterkering terwijl de verbetering op 

aanliggend particulier terrein plaatsvindt. In dit geval ligt het voor de hand dat de grond van de 

aangrenzende eigenaar wordt aangekocht zodat AGV ook na de verbetering eigenaar is van de 

gehele dijk. 
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3 Praktijkrichtlijnen  

Voor alle zaken op of langs de dijk geldt dat deze alleen worden teruggeplaatst indien dit in 

overeenstemming is met de keur of als er een Watervergunning is verleend.  

3.1 Sloten 

Als een teensloot wordt verplaatst is er vaak sprake van waardevermindering van de grond. Als er 

sprake is van permanente schade wordt er een financiële vergoeding uitgekeerd. Het gaat om een 

volledige schadeloosstelling (o.b.v. onteigeningswet en jurisprudentie) waarbij niet alleen 

vermogensschade maar ook eventuele inkomensschade wordt vergoed. De vergoeding wordt 

bepaald op basis van een onafhankelijke taxatie. De taxateur stelt een bedrag vast per vierkante 

meter. AGV berekent aan de hand van het dijkverbeteringsplan het precieze aantal vierkante 

meters.  

De oppervlakte wordt berekend vanaf midden oude sloot tot midden nieuwe sloot. 

Als een sloot wordt gedempt die dienst doet als erfafscheiding dan kan een vervangend standaard 

hekwerk (houten palen met schapengaas) worden aangeboden. 
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3.2 Bruggen, dammen, inlaten en stuwen 

Bestaande waterhuishoudkundige voorzieningen zoals een stuw of inlaat kunnen worden verhoogd, 

verlengd of anderszins aangepast. Indien de voorziening wordt aangelegd op grond in eigendom 

van derden en in het belang is van particulieren, is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor het 

onderhoud en eventueel toekomstige vervanging. Als de voorziening tevens of geheel in het belang 

is van AGV kunnen er nadere afspraken worden gemaakt over wie verantwoordelijk is voor het 

toekomstige onderhoud. 

3.3 Uitkomende grond 

De uitkomende grond wordt verwerkt in het project. Als de grond niet nodig is voor het project en 

de eigenaar de grond wil gebruiken wordt de grond afgevoerd naar een door de betrokkene aan te 

wijzen plaats maximaal 500 meter van het projectgebied, op voorwaarde dat deze plaats goed 

bereikbaar is. De betrokkene dient de grond zelf te verwerken en zorg te dragen voor de benodigde 

vergunningen. 

3.4 Hekwerken, afrasteringen, steigers en overige zaken 

Hekwerken, afrasteringen, steigers en overige zaken binnen het werkgebied worden indien nodig 

tijdelijk verwijderd, op het perceel van de eigenaar opgeslagen en na de werkzaamheden 

teruggeplaatst met inachtneming van de volgende aandachtspunten: 

• Zaken die in strijd met de bepalingen van de keur op de dijk staan en niet zijn vergund,

worden niet door AGV teruggeplaatst.

• Als een bepaalde zaak zonder de uitvoering van het dijkverbeteringsplan nog geruime tijd zijn

functie had kunnen vervullen, neemt AGV de materiaalkosten voor zijn rekening. Het gaat om

noodzakelijke aanpassingen om de zaak weer aan zijn functie te laten voldoen.

• Als het terugplaatsen van zaken niet mogelijk is omdat het materiaal aan vervanging toe is,

wordt voorafgaand aan de uitvoering samen met de eigenaar een verdeelsleutel vastgelegd

voor de vervangingskosten.

• Kostbare constructies op of langs de dijk (bijv. onderheide hekwerken) die niet gemakkelijk te

verwijderen en terug te plaatsen zijn door de technische uitvoering en omvang zullen niet

zonder meer op kosten van waternet worden verwijderd en teruggeplaatst. Per geval wordt

voorafgaand aan de uitvoering samen met de eigenaar een verdeelsleutel voor de kosten

vastgesteld.

• AGV kan binnen een project besluiten afrasteringen (palen met schapengaas) geheel te

vernieuwen indien dat kostenefficiënter is.

3.5 Opritten en verhardingen  

De afmetingen en het verhardingsmateriaal van opritten en bestratingen en toegangspaden worden 

zoveel mogelijk hersteld met het bestaande materiaal, met inachtneming van de volgende 

uitgangspunten: 

• De helling van de oprit wordt aangepast over een lengte als redelijkerwijs noodzakelijk is,

mede gelet op de gebruiksfunctie van de oprit. De bestaande helling van de oprit is daarbij

het uitgangspunt.



9 

• Opritten die voor de dijkverbetering geasfalteerd waren, worden opnieuw geasfalteerd.

AGV zorgt ervoor dat het nieuwe asfalt goed wordt aangeheeld op het bestaande asfalt.

• Voor de bestrating is terugplaatsen van het bestaande materiaal het uitgangspunt.

Eventuele aanpassingen komen voor rekening van het waterschap.

• Als terugplaatsen niet mogelijk is omdat het materiaal aan vervanging toe is, komen de

materiaalkosten voor rekening van de eigenaar.

• Eventuele gewenste uitbreidingen en/of verbeteringen, aan de oprit of verhardingen,

komen voor rekening van de eigenaar.

• Verhardingen waaronder terrassen en parkeerplaatsen worden aangepast op het nieuwe

talud van de dijk waardoor deze onder een helling worden teruggebracht. Het egaliseren en

of ophogen van de verhardingen op de nieuwe hoogte van de dijk, komt voor rekening van

de eigenaar.

3.6 Bomen 

Uitgangspunt is zoveel mogelijk bomen te behouden in het gebied ten behoeve van de LNC-

waarden en eventueel als verplichting uit de boswet of kapvergunning van de gemeente. Er worden 

daarom zoveel mogelijk bomen terug geplant op veilige afstand van de waterkering. Voor te 

kappen bomen wordt aan de grondeigenaar vervangende jonge aanplant aangeboden. Wat betreft 

de soort is de te kappen boom het uitgangspunt. In overleg met de grondeigenaar is een andere 

boomsoort mogelijk. Als er geen plaats is voor een nieuwe boom wordt er geen financiële 

compensatie aangeboden aan de grondeigenaar.  

3.7 Beplanting 

Indien voor uitvoeren van een dijkverbeteringsplan tuinbeplanting moet worden verwijderd, wordt 

aan de grondeigenaar een financiële tegemoetkoming aangeboden. Het gaat dus niet om een 

volledige schadevergoeding. De tegemoetkoming is gebaseerd op de kosten van de vervangende 

jonge aanplant binnen het werkgebied. De vergoeding kan worden bepaald door een hovenier die 

de beplanting binnen het werkgebied inventariseert en taxeert.  

Eventuele kosten voor het opnieuw aanplanten, door de eigenaar zelf of een hovenier, worden niet 

vergoed. Door AGV worden geen planten verplant of terug geplant als onderdeel van het project. 

Het staat de eigenaar daarnaast vrij zelf tuinbeplantingen te verplaatsen uit het werkgebied, voor 

de hoogte van de vergoeding maakt dit niet uit1.  

3.8 Agrarische gewassenschade 

Agrarische gewassenschade als gevolg van de werkzaamheden wordt gecompenseerd volgens de 

normbedragen per vierkante meter van de LTO en Gasunie. Entreegeld of andere vergoedingen 

worden niet toegekend. 

Bij de berekening van de gewassenschade wordt uitgegaan van het gehele werkgebied, inclusief 

eventuele werkstroken met uitzondering van het gedeelte grond waarvoor de eigenaar is 

gecompenseerd in verband met een slootverplaatsing.  

1 Let op: voor het hebben van een tuin nabij de dijk kan een Watervergunning vereist zijn. 
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3.9 Verminderde bereikbaarheid/omrijdschade/overlast 

Wat betreft deze vormen van nadeel geldt dat AGV probeert door middel van het treffen van 

maatregelen het nadeel te beperken. Bijvoorbeeld door middel van tijdelijke bebording, fasering 

van de werkzaamheden, afspraken met bedrijven over de bereikbaarheid voor toeleveranciers en 

klanten en afspraken met hulpdiensten. 

Indien een grondeigenaar van mening is dat desondanks sprake is van onevenredig nadeel, kan 

een beroep worden gedaan op de Verordening Schadevergoeding AGV. Deze vormen van nadeel 

worden niet op voorhand financieel gecompenseerd.  

3.10  Watercompensatie 

Toename van wateroppervlakte op een perceel door de aanleg of verbreding van wateren 

waaronder dijksloten door AGV kan in beginsel niet op een later moment worden opgevoerd als 

compensatie voor het dempen van water. Dit omdat de gerechtigde financieel gecompenseerd 

wordt voor de toename van de wateroppervlakte en de toename bevorderlijk is voor de 

waterhuishouding van het betreffende gebied. 

3.11  Subsidies / beheerovereenkomsten 

De uitvoering van een dijkverbeteringsplan kan tot gevolg hebben dat subsidies of vergoedingen op 

grond van (natuur)beheerovereenkomsten lager worden vastgesteld. Per geval wordt beoordeeld in 

hoeverre hiervoor een compensatie passend is en zo ja, of de compensatie op voorhand kan 

worden voldaan dan wel de grondeigenaar een beroep op Verordening Schadevergoeding AGV 

moet doen. 

3.12  Deskundigenkostenvergoeding 

Er worden in principe geen deskundigenkosten vergoed. De afspraken worden direct met de 

eigenaar gemaakt zonder tussenkomst van deskundigen. Als er daadwerkelijk een deskundige 

wordt ingeschakeld voor bemiddeling bij grondaankoop, dan kunnen eventueel de 

deskundigenkosten worden vergoed. Het moet dan wel gaan om een onafhankelijke deskundige en 

de vergoeding wordt vooraf bepaald op basis van een offerte.  

3.13  Werkwijze in projecten 

Afspraken over de uitvoering van dijkverbeteringsplannen worden in een overeenkomst vastgelegd, 

volgens het standaard format van AGV. De grondeigenaar verleent hiermee toestemming aan AGV 

de werkzaamheden op zijn grond uit te voeren, met inachtneming van de in de overeenkomst 

opgenomen afspraken. De werkwijze is als volgt: 

- AGV richt zich in principe tot de grondeigenaren binnen het werkgebied, ook als een perceel

wordt gebruikt door huurders of pachters, tenzij de eigenaar schriftelijk toestemming verleent

om de afspraken direct met de gebruiker van de grond te maken.

- Nadat het dijkverbeteringsplan is vastgesteld, worden de afspraken met grondeigenaren

ingepland.

- Aan de hand van het dijkverbeteringsplan en (voor zover van toepassing) de grondtaxaties en

het herplantplan wordt op voorhand de overeenkomst ingevuld. Zie bijlage 1 voor een
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voorbeeld van de uitvoeringsafspraken. In bijlage 2 is een lijst met bedragen opgenomen voor 

materiaalkosten. 

- Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de grondeigenaren in het werkgebied om ter

plaatse de overeenkomst door te nemen. In de overeenkomst is ruimte om specifieke,

perceelsgebonden afspraken op te nemen.

- Indien de overeenkomst tijdens het overleg geheel kan worden ingevuld en de grondeigenaar

akkoord is met de inhoud daarvan, kan de grondeigenaar de overeenkomst ter plaatse

ondertekenen. Indien de overeenkomst niet tijdens het overleg compleet kan worden ingevuld,

wordt die later toegezonden aan de grondeigenaar.

- Nadat de grondeigenaar de overeenkomst heeft ondertekend wordt de overeenkomst door de

projectleider voor akkoord ondertekend, waarna de grondeigenaar één ondertekend exemplaar

retour ontvangt.

- Na afronding van de werkzaamheden vindt een oplevering plaats, waarbij met de

grondeigenaar wordt nagelopen of de werkzaamheden conform de gemaakte afspraken zijn

uitgevoerd.

- De financiële compensatie wordt uitgekeerd na de oplevering.

Indien met de grondeigenaar geen overeenstemming wordt bereikt, wordt een gedoogplicht als

bedoeld in artikel 5.24 Waterwet opgelegd (zie 2.1.3).
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II Inleiding

De waterkering in de dorpskern van Baambrugge langs de Angstel is in zijn geheel te laag en voldoet 
deels niet aan de stabiliteitseisen om voldoende veiligheid te bieden tegen overstroming. De 
veiligheid van het dijklichaam is in 2008 getoetst door Waternet en is als niet veilig beoordeeld, zie 
Figuur I. Het project “dijkverbetering Angstelkade Baambrugge” is daarom opgenomen in het 
Actieprogramma Veilige Waterkeringen [I],

De dijkpercelen aansluitend op het betreffende dijkvak in de dorpskern van Baambrugge zijn reeds in 
de winterperiode 2014/ 2015 opgehoogd en binnenwaarts versterkt in het kader van groot 
onderhoud. In de dorpskern loopt de waterkering ter plaatse van de Dorpsstraat en de Kleiweg.
De dijk is een zogenoemde boezemwaterkering. Deze waterkering beschermt het dorp en de 
omliggende polder tegen het hoger gelegen boezemwater uit de Angstel.

Dijk traject

Lengte

in meters

Hoogte

Voldoende

Hoogte

Onvoldoende

Stabiliteit

Voldoende

Stabiliteit

Onvoldoende

Meters die

Voldoen

PO2-03QB 352 0 352 200 152 0
PQ2-Q31B 209 0 209 159 50 o

Figuur I Toetsing dijklichaam in 2008

LI Projectomschrijving

Ter plaatse van de Dorpsstraat en de Kleiweg is de kering 10-30 cm te laag en voldoet hiermee niet 
aan de minimale eis van NAP +0,1 Om over 1,5 m breedte. Omdat het niet mogelijk is de weg op te 
hogen zonder grote nadelen voor de woningen langs de weg, de waardevolle bomen en zonder 
verregaande aantasting van het beschermde dorpsgezicht, is door Waternet en gekozen voor het 
verplaatsen van de waterkering/referentielijn naar de oever van de Angstel. Tevens blijkt uit de 
rioleringstekeningen van de Gemeente de Ronde Venen dat de buitendijks gelegen percelen op 
hetzelfde riool zijn aangesloten als de binnendijkse gelegen percelen. Dit betekent dat bij een hoog 
watersituatie het water uit de Angstel via het riool, door de woningen heen naar de polder gaat
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stromen. Om bovenstaande redenen is in het ontwerp gekozen de dijk te vervangen voor een stalen 
damwandconstructie en te verplaatsen naar de zijde van de Angstel.

1.2 Doel

Aan CRUX is in opdracht van Waternet gevraagd om de uitgangspunten, randvoorwaarden en 
gehanteerde rekenmethodiek voor het geotechnisch ontwerp van de damwandconstructie aan de 
oever van de Angstel te beoordelen. Tevens moeten de overwegingen waarmee tot het gekozen 
ontwerp is gekomen worden geëvalueerd en moeten eventuele alternatieven worden beschouwd/ 
aangedragen. Ten slotte worden de risico’s die samenhangen met de gekozen oplossing beoordeeld 
op compleetheid en genomen mitigerende maatregelen.

De bewoners willen graag de volgende punten in de opdracht formulering aan CRUX meegeven:
® Beoordelen van effectiviteit van de geplande werken en de risico’s daarvan voor de 

betrokken bewoners.
o Eventuele voorstellen voor alternatieven.
© Een toets op volledigheid van de ontwerpgegevens, die Waternet tot nog toe uitgewerkt 

heeft.
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2 Ontwerpuitgangspunten

2.1 Ter beschikking gestelde documenten

Door de opdrachtgever zijn de volgende documenten ter beschikking gesteld als basis voor de 
review op het ontwerp van de dijkversterking.

[1] Actieprogramma Veilige Waterkeringen Waterschap AGV.
[2] Royal HaskoningDHV; notitie Analyse mogelijke varianten Dijkverbetering Baambrugge; 

BC2777-102/N001 /901691 /Amst rev 4 d.d. 14-06-2013;
[3] Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; rapport Startnotitie dijkverbetering Angstelkade — 

Baambrugge; 15.134207 d.d. 17-11-2015;
[4] Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; notitie Dijkverbetering Angstelkade Baambrugge - 

maatregelenpakket; 00.4068 d.d. 17-11-2015;
[5] Waternet; rapport Ontwerp dijkverbeteringsplan versie 2.0; 00.4068/006 d.d. 09-06-2017;
[6] Royal HaskoningDHV; notitie Baambrugge - geohydrologische analyse aanbrengen beschoeiing 

Angstel; WATBC2777N020F02 d.d. I I-10-2016;
[7] Royal HaskoningDHV; notitie Update ontwerp met onverankerde damwand en aanbeveling legger 

regionale kering Baambrugge; M%ABC2777AHON003F0l d.d. 19-01-2017;
[8] Multiconsult; rapport Bodemonderzoek langs de Westoever van de Angstel te Baambrugge; 

JS/BM150067/002401 d.d. 06-03-2015;
[9] Royal HaskoningDHV; tekening Dijkverbetering Angstelkade Baambrugge - Damwandtracé; 

BC2777-100-100_l 176_VO-802 d.d. 22-02-2016;
[ 10] Waternet; notitie Angstelkade-Baambrugge - Leggerberekening; 16.078218 d.d. 26-08-2016;
[11] Waternet; notitie Dijkverbetering Angstelkade Baambrugge - aanvullende leggerberekeningen; 

17.069953 d.d. 23-03-2017;
[12] Royal HaskoningDHV; tekening Dijkverbetering Angstelkade Baambrugge - Nieuwe situatie;

BC2777-105-100_1135_002 d.d. 06-06-2017.

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie

Ter bepaling van de grondopbouw zijn I I sonderingen gemaakt, met hart-op-hart afstanden van circa 
50 meter. De sonderingen zijn opgenomen in Bijlage I. Deze sonderingen zijn gemaakt vanaf het 
water. Onder de bodem van de Angstel is de bodemopbouw hiermee in beeld gebracht. Boven NAP 
-2 m geven de sonderingen geen informatie.

Vanaf maaiveld gezien bestaat de bodemopbouw uit een Holocene deklaag bovenop een dik 
Pleistoceen pakket. De Holocene deklaag is heterogeen en bestaat uit zowel klei, veen als zand. In de 
polders bestaat de deklaag uit een kleidek bovenop veen (Hollandveen) [8], In de Angstel varieert de 
bodemopbouw van klei bovenop zand tot (Holland)veen bovenop klei. De bodemopbouw langs de 
Angstel varieert sterk. Voor dit project zijn er daarom drie maatgevende sonderingen gehanteerd 
zoals gepresenteerd in paragraaf 4.2.

In Tabel I zijn een aantal relevante hydrologische aspecten weergegeven [6],

Documentnummer: RAI7435al

Project'. Review dijkversterking Angstelkade Braambrugge

Projectnummer: 17435

Afdrukdatum: 29-1-2018

Pagina: 5
CRUX



l abel I Hydrologische aspecten

Parameter Eenheid Waarde

Angstel - Streetpeil [m NAP] -0,4

Angstel - Bovengrens dagelijks peilbeheer [m NAP] -0,2

Angstel - Maatgevend hoogwaterpeil [m NAP] 0,0

Polderpeil omgeving [m NAP] -1,4 (circa 1m lager dan streetpeil Angstel)

Freatische grondwaterstand - gemiddeld [m NAP] -0,4'

Stijghoogte Pleistoceen - gemiddeld [m NAP] -2 a -2,5
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3 Onderzochte varianten

3.1 Variantenstudie

In 2013 is door RHDHV in een variantenstudie kwalitatief allerhande varianten beschouwd [2], Hierin 
wordt onderscheidt gemaakt voor onder andere deelgebied B (Figuur 3) en C (Figuur 4). In de memo 
is een globale vergelijk gemaakt van de varianten en is nog niet de technische haalbaarheid van de 
verschillende varianten uitvoerig beschouwd.

Figuur 4 Deelgebied C

Per deelgebied is een afweging gemaakt van de mogelijk opties voor een dijkversterking.

3.1.1 Deelgebied B
In totaal zijn 15 oplossingen voor dit gebied beschouwd. Uit de notitie blijkt dat variant 3cii als meest 
gunstige variant is aangemerkt, zie hieronder.
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c. Constructie (beschoeiing) 
i. veel verboden

1. weinig verboden door uitzondering op beleid te maken

~ ~

Zone unetprxSisctie of fcefetfe beperkingen

U__ - _ J

Figuur 5 Variant 3cii

Samenvatting varianten
1a 1b 2a 2b 3a 3b 3cï 3tii 4a 4b 5 6 7 8a’ 8b’

Veiligheid

(structureel)

44 +4- 4 4 4-4 4 4 4 44 4 4 - 0 Q

Landschappet + 0 ü Ö 4 Ö 4 44 44 4 0 44 44 44 44

Impact op 

bebouwing

0 0 44 4 44 44 44 44 44 44 ö 44 44 44 44

Impact op 

beplanting

++ 44 44 44 0 44 0 44 44 44 G 44 44 4 +

Ruimtebeslag

pcldersjde

G 4 44 44 44 44 44 44 44 * 44 44 44 44 44

Ruimte beslag 

boezemziide

+4 4+ 44 44 4 + 44 44 44 * 44 44 44 44 44

Juridisch 44 44 44 44 - - - 4 0 0 - 0 4 4 4

Ecologisch 44 44 44 44 4 Ö 4 44 0 - 4 44 44 44 44

Risico's . _ 44 44 44 44 44 44 44 44 44 - 0 4 4

Score 10 11 15 14 11 10 10 16 11 5 7 10 12 14 14

Figuur 6 Afwegingen tabel

Bovenstaande tabel kan alleen goed worden gelezen met de volledige beschrijving van de 
verschillende overwegingen.

In de startnotitie van 
beschouwd:

e Variant A
o Variant B
o Variant C
o Variant D

het Hoogheemraadschap [3] uit 2015 zijn onderstaande vier varianten

Kruinverhoging (niet in Dorpsstraat)
Binnenwaartse verbetering in grond (stabiliteitsmaatregel)
Vervangende waterkering, diep gefundeerd scherm 
Dijkverlegging

Variant D komt overeen met variant 3cii uit de eerdere beschouwing van RHDHV. Dit is uiteindelijk 
niet de voorkeursvariant waarvoor is gekozen aangezien het volledige dijklichaam in de achtertuinen 
komt te liggen (in combinatie met een lichte beschoeiing). In de startnotitie wordt deze variant 
afgedaan als niet haalbaar gezien alle beperkingen die gelden voor het gebruik van de tuinen. Bij de 
aanleg moet een vrij brede strook grond functievrij worden gemaakt en moeten verwijderen bomen 
en schuren worden verwijderd. Ook is moet het dijklichaam gedurende het gebruik periodiek op 
hoogte worden gebracht. Dit is zowel voor het waterschap als de bewoners/ eigenaren niet als een 
duurzame oplossing beschouwd.

In de startnotitie is gekozen voor variant C.
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3.1.2 Varianten deelgebied C
In totaal zijn 4 oplossingen voor dit gebied beschouwd. Uit de notitie blijkt dat variant la als meest 
gunstige variant is aangemerkt, zie hieronder.

1. Ophogen weg dorpskern
a. nu zelfstandig uitvoeren
b. uitvoeringen samen met gemeentelijke herprofilering weg (verwachting >10 jaar)

HtüisnrS i

Figuur 7 Variant I a

1a 1b 2 3
Veiligheid (structureel) -HF -5- 4FF 0
LandsctiaooelHK 0 ++
imoact od beboimtna * * 4b •■Hr
Imcact od beoiantirej -r-r ++ 0 •F-F
Ruimtebeslag ootderziSde nvt nvt nvt rwt
Ruimte best» boezemzisUe rwt nvt rwt rwt
Juridisch -M- * _ -F
Ecologisch -Fr- +* - ■FF
Risico's rwt nvt nvt rwt
Score 11 s 1 9

Figuur 8 Afwegingen tabel

Bovenstaande tabel kan alleen goed worden gelezen met de volledige beschrijving van de 
verschillende overwegingen.

Variant la uit de memo komt overeen met variant A uit de startnotitie en betreft het ophogen van 
de bestaande dijk in grond. In de startnotitie wordt deze optie als niet haalbaar geacht door de 
impact op de bestaande monumentale bomen, het ruimtegebruik en beïnvloeding van de woningen 
(zakkingen en schade). Om deze redenen is ook voor deelgebied C gekozen voor variant C.

In onderstaande paragrafen worden de overwegingen uit de startnotitie getoetst.

3.2 Compleetheid van de oplossingen

De varianten zijn in algemene zin de meest voorkomende wijzen om een dijkverbetering uit te 
voeren. In de startnotitie zijn per variant de voor- en nadelen benoemd. De dijk moet op delen 
zowel worden opgehoogd als worden verstevigd/ verbreed. Ook kan een combinatie van 
bovenstaande varianten nodig zijn. Variant B is in dit geval niet aan de orde in verband met 
ruimtegebrek.

Als 5e variant kan de demontabele waterkering in de Kleiweg/ Dorpsstraat worden beschouwd, deze 
wordt opgebouwd bij dreigend hoogwater en weer afgebroken nadat het risico is geweken (Figuur 
9). Deze optie is niet beschouwd in de documenten. STOWA rapport 2008 w05 geeft een 
keuzemodel waarmee kan worden bepaald of en welk systeem in aanmerking komt voor de 
versterking. Deze oplossing is in belangrijke mate afhankelijk van de beschikbare tijd tussen de eerste 
waarschuwing en het opbouwen van de kering. Dit betekent ook dat voor iedere tussenliggende fase
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de beschikbare tijd bepaald moet worden en er tussenliggende peilen gedefinieerd moeten worden 
waarbij bijvoorbeeld de mobilisatie start of de feitelijke bouw van de kering. De mogelijkheid voor 
het toepassen van een tijdelijke kering kan in dit document niet worden bepaald omdat hierbij teveel 
factoren een rol spelen waar nu geen inzicht in is. Zo blijven delen van een demontabele kering altijd 
zichtbaar in de fase waarin deze geen functie hebben, wat conflicteert met het beschermd 
stadsgezicht in de Dorpsstraat. De oplossing wordt dan ook niet verder uitgewerkt omdat de 
haalbaarheid onvoldoende kan worden getoetst.

Figuur 9 Demontabele / tijdelijke kering

Waterschappen hebben een voorkeur voor het uitvoeren van dijkversterkingen met grond boven 
andere materialen. Dit komt doordat voldoende ervaring is met het materiaal en dit betrekkelijk 
onderhoudsvrij is, los van dat dit elke 30 jaar moet worden opgehoogd. Onderhoud voor een 
damwandconstructie wordt over het algemeen als onwenselijk beschouwd. Uiteraard spelen ook de 
kosten een rol, waarbij van een standaardsituatie over het algemeen kan worden gesteld dat deze in 
uitgevoerd in grond goedkoper uitpakt. Ter plaatse van de Kleiweg en Dorpsstraat te Baambrugge is 
geen sprake van een standaardsituatie.

Bij de aanleg van een dergelijk constructie moet rekening worden gehouden met een aanzienlijke 
overlast tijdens de aanleg. Ook tijdens een noodsituatie geldt een behoorlijke impact op de 
omliggende woningen. Bij een dreigende hoogwatersituatie wordt de constructie al opgebouwd, dit 
komt vaker voor dan dat deze situatie daadwerkelijk optreedt. Tijdens deze situatie zullen de 
woningen beperkt bereikbaar zijn. Ook is overlast te verwachten tijdens testsituaties. Technisch 
gezien biedt deze constructie geen oplossing voor de problemen met het hoofdriool dat in contact 
staat met de riolering buitendijks.

3.3 Haalbaarheid beschouwde varianten

3.3.1 Kleiweg
Op de delen van de Kleiweg die geen oranje tot rode kleur hebben (hoogte kleiner dan NAP +0,1 m) 
is een ophoging van het bestaande dijklichaam noodzakelijk. In de praktijk komt dit neer op de gehele 
weg, zoals in Figuur 10
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Figuur 10 Hoogteligging Kleiweg

NAP.»48 

MAP *9 33 

NAP.9-73 

NAP.0.19 

NAP.003

M HAP-3,23 
H NAP-933 

H HAP-9 40 

■ NAP-9S0

Bij het ophogen van de dijk neemt de spanning op de korrels in de ondergrond toe. Hierdoor vindt 
zetting (zakking) van het maaiveld plaatst, de korrels worden dichter op elkaar gedrukt. Dit treedt 
met name op in samendrukbare lagen zoals klei en veen. Hierdoor moet altijd meer grond worden 
aangebracht dan strikt noodzakelijk om de dijk op hoogte te brengen. Dit zettingsproces treedt 
(afhankelijk van de dikte van de samendrukbare lagen) op in een aantal jaren.

Naast dit zettingsproces is grond onderhevig aan kruip wat ook tot zetting van de ondergrond/ 
bodemdaling leidt. Deze kruip treedt altijd op ook zonder dat de spanning op de korrels toeneemt. 
Vergelijk dit met een boekenplank die in de loop van de jaren doorbuigt als gevolg van de boeken die 
hierop staan. In dit gebied bedraagt de kruip volgens de aangeleverde stukken circa 5 mm per jaar.

Dit is een vrij algemene waarde en is wel afhankelijk van de locatie, aangezien het grondprofiel nogal 
varieert/ verloopt over het gebied. In het deel met de grootste samendrukbare lagen (vanaf circa 
nummer 34) neemt de dikte van de kleilaag richting nummer 38 met circa 5 m toe. Dit leidt tot een 
grotere natuurlijke kruip en bij ophogingen (spanningstoename) tot meer zakking van de ondergrond. 
Dit is ook te zien in de huidige hoogteligging van de Kleiweg. De blauwe kleuren duiden op een 
hoogteligging van NAP -0,1 m en lager. Op het overige deel van de Kleiweg ligt de dijk hoger dan dit 
niveau.

Er zijn geen sonderingen in de weg beschikbaar zodat geen betrouwbare berekening kan worden 
gemaakt van de zettingen van de dijk. Een kruip van 0,5 cm per jaar (zonder aanvullende ophogingen) 
lijkt voor dit gebied echter wel te verwachten zodat na 30 jaar de weg/ de dijk 0,15 m lager ligt.

Ter plaatse van nummer 38 moet dus minimaal 0,3 + 0,15 m = 0,45 m worden opgehoogd. Door de 
spanningsverhogingen als gevolg van het ophogen treedt extra zakking op waardoor nog meer moet 
worden opgehoogd. Een goede inschatting van de te verwachten zakkingen door het ophogen van de 
weg kan niet worden gegeven door het ontbreken van grondonderzoek ter plaatse van de weg. 
Hierdoor de beginsituatie niet duidelijk. Bij een ondergrond van veenlagen kan een extra zakking van 
40 tot 60% van de totale zakking optreden. De totaal benodigde ophoging bedraagt dan circa 0,7 m.

Uit onderstaand figuur is af te leiden dat ophogen van de dijk ter plaatse van de Kleiweg 34 -36 niet 
mogelijk is in verband met het ruimtebeslag. Zoals op Figuur I I te zien is valt de ophoging binnen het 
pand. Ook blijkt dat het binnentalud niet stabiel is in de huidige situatie waardoor de binnenzijde van 
het talud moet worden verbreed en de sloot moet worden verplaatst op particuliere grond.

Documentnummer: RAI7435al

Project: Review dijkversterking Angstelkade Braambrugge

Projectnummer: 17435

Afdrukdatum: 29-1 -2018

Pagina: I I
CRUX



Figuur I I Doorsnede ter plaatse van Kleiweg 36

Het uitvoeren van een kruinverhoging is op de andere delen van de Kleiweg wel mogelijk. Dit zijn de 
delen waar de woningen op grotere afstand van de weg zijn gelegen. Een ophoging beïnvloedt in dit 
geval niet de fundering van de panden door ruimtegebruik, negatieve kleef of de afwatering van de 
weg. Voor de panden I t/m 32a zou een normale ophoging van de weg geen bezwaar opleveren.

Figuur 12 Doorsnede ter plaatse van Kleiweg 32

Een traditioneel dijklichaam op dit deel van het tracé leidt echter tot een zeer onwenselijk en 
ingewikkeld overgangsgebied. Tussen deze 2 oplossingen moet een waterkerend scherm worden 
geplaatst welke over privé-grond van de Angstel richting de Kleiweg moet lopen. Achter het scherm 
moet een grondwal van 1,5 m breed aanwezig zijn (conform het ontwerp van de kade) om te 
voldoen aan de eisen van de kering. Dit is een zeer ongewenste situatie omdat het onderhoud van de 
dijk in dit geval komt te liggen in de tuin van nummer 34 / 34A waarbij de bovenzijde over het 
volledige tracé minimaal NAP +0,1 m bedraagt. Ook moet het binnentalud op NAP +0,1 m worden 
aangebracht en stabiel worden gehouden. Dit betekent een beperking voor het gebruik van de tuin 
van I van de eigenaren.
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Figuur 13 Overgangsgebied

Regionale waterkeringen liggen vaak op particuliere percelen. Geprobeerd wordt om met 
perceeleigenaren overeenstemming te bereiken over het uitvoeren van de dijkverbetering. Hierbij is 
de Richtlijn voor medegebruik bij verbetering van secundaire dijken leidend. Uitgangspunt bij deze 
richtlijn is dat onevenredig nadeel wordt voorkomen. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt 
bekeken of het nadeel teniet gedaan of verminderd kan worden. Dit kan door middel van het treffen 
van maatregelen of het compenseren op een andere wijze (in natura) , bijvoorbeeld door hekwerken 
en andere zaken na de werkzaamheden terug te plaatsen. In dit geval kan worden beredeneerd dat 
de kavels 34/34a onevenredig nadeel hebben ten opzichte van de buren, terwijl variant C kan worden 
doorgezet over alle tuinen. Daarnaast is deze oplossing in de toekomst lastiger beheersbaar en is 
nummer 34 op staal gefundeerd waardoor het risico van verzakking van het pand door de ophoging 
langs de gehele zijgevel wordt vergroot.

Een demontabel kering voor de woningen 34 - 38 in combinatie met een ophoging van de bestaande 
dijk is hier niet mogelijk omdat de huidige stabiliteit van het dijklichaam onvoldoende is. Een 
demontabel systeem kan hierbij dus geen uitkomst bieden omdat deze de stabiliteit niet kan 
vergroten.

In de huidige situatie liggen de woningen buitendijks, hierdoor ontstaat bij een hoogwatersituatie 
minimaal wateroverlast aan een groot deel van de woningen. In de maatgevende situatie gaat het 
Waterschap uit van het bezwijken van het voorland van de dijk en de hierbinnen gelegen woningen. 
Het voordeel van het plaatsen van een waterkerend scherm langs de waterzijde is dat alle woningen 
binnendijks komen te liggen. Bij hoogwater is in dit geval geen wateroverlast meer te verwachten en 
is de standzekerheid van de woning gegarandeerd.

De keuze voor een waterkerende scherm biedt ook zekerheid naar de toekomst omdat deze 
oplossing voor de komende 75 jaar stand houdt. Ophogingen in grond zijn altijd aan zetting 
onderhevig zodat onderhoud en meerjarige ophogingen benodigd zullen zijn. Doordat de woningen, 
32 en 34, volgens opgave van RHDHV, op staal zijn gefundeerd (dus geen paalfundering) wordt het 
probleem van ophogen in de toekomst alleen maar groter aangezien de panden steeds verder zakken.
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Alles overziend wordt geconcludeerd dat een waterkerend scherm voor de situatie aan de Kleiweg 
de meest haalbare oplossing betreft en naar de toekomst de minste overlast geeft voor de omgeving

3.3.2 Dorpstraat
Omdat de dijkhoogte op de Dorpsstraat slechts over een zeer beperkt gedeelte niet voldoet, alle 
lichtgroene delen van de weg in Figuur 14 liggen net niet op voldoende hoogte namelijk tussen NAP 
0 m en NAP +0,1 m, ligt het ophogen met grond het meest voor de hand. Bij een referentieperiode 
van 30 jaar moet echter rekening worden gehouden met het zetten van het wegprofiel als gevolg van 
de belastingverhogingen in de ondergrond. Daarom moet de weg hoger worden aangelegd dan de 
benodigde NAP +0,1 m. Uitgaande van een ophoging van maximaal 0,1 m een kruip van 0,15 en een 
zakking van 50% van de ophoging moet circa 0,4 m worden opgehoogd. Een dergelijk ophoging heeft 
waarschijnlijk, zonder verdere maatregelen, een zeer nadelig effect op de bestaande bomen in de 
straat.

Figuur 14 Hoogteligging Dorpsstraat
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De weg komt hiermee mogelijk hoger te liggen dan de dorpels van de woningen, zie Figuur 15. 
Wanneer de dorpels inderdaad lager liggen dan de toekomstige weg, betekent dit dat regenwater van 
de weg direct afwatert op de woningen.

Figuur 15 Doorsnede ter plaatse van Dorpsstraat 23

Ter plaatse van de Dorpstraat is in dit geval onvoldoende ruimte om een de straat voldoende op te 
hogen. Dit zou mogelijk kunnen worden opgelost met een lijngoot, zie voor een voorbeeld foto in
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Figuur 16. Deze lijngoot zou dan direct tegen de woning moeten aanliggen wat mogelijk tot 
problemen met huisaansluitingen en dergelijke kan leiden. Ook bestaat een reële kans op 
wateroverlast in de woning bij een maatgevende regenbui. Dit is een ongebruikelijke en ongewenste 
oplossing, normaliter wordt de goot langs de weg geplaatst.

Figuur 16 Voorbeeld lijngoot

De dorpels van de woningen zijn ingemeten en liggen circa 3 tot 50 cm hoger dan de minimale 
dijkhoogte van NAP +0,1 m. Ter plaatse van nummer 2 ligt de dorpel in de bestaande situatie al 4 cm 
lager dan de trottoir hoogte. Het trottoir ligt over het algemeen op NAP +0,1 m of hoger. Ter 
plaatse van Dorpsstraat 43 en 45 lijkt de maatgevende situatie omdat het trottoir hier gemiddeld op 
NAP +0,05 m ligt, de dorpel hoogte is hier ook minimaal, namelijk NAP +0,16 m bij pand 43. Op 
basis van deze hoogtes kan worden gesteld dat een ophoging in grond hier niet goed mogelijk is om 
de volgende redenen:

De afstand tot de weg is hier zeer gering, bij een ophoging in grond van circa 0,4 m 
betekent dit dat er regelmatig wateroverlast te verwachten is bij de panden aangezien 
deze het laagste punt in de straat betreffen.
De ophoging zorgt voor een verhoging van de korrelspanning in de ondergrond 
waardoor de weg gaat zakken en de bestaande op staal gefundeerde woningen zal 
meetrekken. In de toekomst wordt het probleem van op hoogte houden van de dijk in 
combinatie met de woningen alleen maar vergroot.

Omdat ter plaatse van deze woningen geen mogelijkheid is om op te hogen, rest voor de hele straat 
alleen nog de oplossing van variant C.
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Figuur 17 Gemeten hoogtes in NAP ter plaatse van Dorpsstraat 43 en 45

3.3.3 Conclusie
Op basis van bovenstaande concluderen wij:

1. In de geleverde stukken is niet onderzocht of een demontabele waterkering een haalbare 
optie betreft. Ter plaatse van de Kleiweg biedt dit echter geen uitkomst omdat hiermee de 
stabiliteitsproblemen niet worden opgelost. Ter plaatse van de Dorpsstraat conflicteert deze 
oplossing zeer waarschijnlijk met het beschermde stadsgezicht (niet onderzocht).

2. CRUX onderschrijft dat ter plaatse van nummer 34-38 binnen de beschouwde varianten geen 
andere optie rest dan variant C. Ondanks dat hier onvoldoende grondonderzoek beschikbaar 
is om een betrouwbare zettingsberekening te maken is gezien de hoogteligging van de 
woningen in relatie tot de weg geen ruimte voor een ophoging.

3. Ter plaatse van overige delen van de Kleiweg is een verhoging wel mogelijk maar leidt dit tot 
een ongewenste situatie voor Kleiweg 34/34a en de beheerder van de dijk, zodat ook hier 
optie C de meest voor de hand liggende keuze is.

4. Het voordeel van het toepassen van een waterkerend scherm is dat de woningen binnendijks 
komen te liggen en dat overlast door onderhoud in de komende 75 jaar niet te verwachten 
is. Ook wordt het probleem van het gecombineerde rioolstelsel opgelost.

5. Ter plaatse van de Dorpsstraat kan niet met grond worden opgehoogd door de beperkte 
afstand tussen de ophoging en de panden aan de Dorpsstraat 43 en 45. Bij een ophoging 
worden deze panden teveel beïnvloed (zakkingen) en is regelmatig wateroverlast bij 
regenbuien te verwachten. Hierdoor rest voor de gehele hele straat alleen nog de oplossing 
van variant C.
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4 Uitgangspunten voorkeursvariant

4.1 Opbouw van de constructie

De stalen damwandconstructie zal over de gehele 561 meter lengte worden aangebracht. De 
damwandconstructie bestaat uit losse stalen planken die in elkaar vast worden getrild. Conform het 
bij ons bekende recente ontwerp wordt de constructie gestaffeld aangebracht. Dit betekent dat een 
lange plank van 9, 10 of 12 meter wordt geïnstalleerd. Dan volgen drie kortere planken van 5 meter 
en dan volgt weer een lange plank. Dit patroon herhaalt zich over de lengte van de kade.

De hoogte van de gehele damwandconstructie is NAP +0,1 m en steekt daarmee 50 cm boven het 
normale waterpeil uit. Deze hoogte is geborgd omdat de damwanden zettingsvrij worden aangelegd 
in het Pleistoceen. In de damwanden worden perforaties aangebracht met daarbij een drainkoffer 
achter de damwand ter voorkoming van verdroging van het achterland.

Het constructietype is gewijzigd van een verankerde Pro-lockscherm naar een gestaffelde Larssen 
603 damwand zodat:

o het gebruik van een verankering achterwege worden voorkomen; 
e de omvang van de kernzone van de kering kan worden beperkt;
© achter de damwand constructies worden aangelegd.

Met deze maatregelen wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de nadelen van de oplossing 
met een damwand.

4.2 Gehanteerde bodemopbouw

Het damwandtracé is opgedeeld in drie delen op basis van de maatgevende sonderingen (SOI, S06, en 
SI I). Deze sonderingen zijn aangegeven in Figuur I8en opgenomen in Bijlage I.

Figuur 18 Locatie maatgevende sonderingen
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In Tabel 2 en Tabel 3 zijn de door Waternet en door Royal HaskoningDHV gehanteerde 
grondopbouw en bijbehorende grondparameters weergegeven.

De rekenwaarden van de grondparameters van de AGV proevenverzameling 2012 (van Waternet) 
zijn aangehouden voor de leggerberekening. De grondopbouw van Waternet wijkt enigszins af van de 
parameters die die RHDHV in zijn damwandberekening heeft aangehouden. Waternet heeft een 
dikker veenpakket gehanteerd.

Tabel 2 Bodemopbouw en rekenwaarden grondparameters Waternet [10]
Laag bovenkant laag [..m+NAP] vol.gew. c’ <P 5

sondering 1 sonderingó sondering 11 [kPa]
[kPa] t°] [°]

Toplaag 0,1 0,1 0,1 18/20 0 30 20
Veen -0,4 -0,4 -0,4 10,5 1,82 1 1,37 -
Klei Nvt nvt -3,0 15,4 2,42 19,82 13,21
zand -3,5 -7,6 nvt 20 0 23 15,33
zand -8,6 -8,3 -11,0 20 0 25,70 17,13

Tabel 3 Bodemopbouw en representatieve grondparameters RHDHV [7]

Bovenzijde laag [m NAP] tp rep c’ ep

Grondlaag
S1 S5/6 S11

Y'Ys
[kN/m3]

[°] [kPa] ki®3
[MN/m3]

2% 5%

Toplaag +0,1 +0,1 +0,1 18/20 30 0 20/10/5

Klei, humeus* -0,4 -0,4 -0,4 12/12 17,5228,363,96 4,6 2 / 0,8 /0,5

Veen -2,0 -4,7 -2,0 9,9/10,5 17,2829,87 1,881,66j 1/0,5/0,25

Klei -3,0 nvt -2,8 15,4/15,420,4^28,624,635,05 4 / 2 / 0,8

Zand, los -4,1 -7,6 -10,5 17/20 26,65 0 12/6/3

Zand, matig vast -8,6 -8,3 -10,9 18/20 30 0 20/10/5

* = aanname op basis van geologische bronnen en ervaring Waternet

Voor de uiterste grenstoestand (UGT) is gerekend met de grondparameters die zijn bepaald bij 5% rek. De 
bruikbaarheidstoestand (BGT) is getoetst met grondparameters bij 2% rek.

Waternet hanteert een vrij dik veenpakket direct na de toplaag van 0,5m dik. Op basis van de 
sonderingen SOI, S06 en SI I is de grondopbouw die Waternet hanteert voor sondering SOI en SI I 
in orde. Voor sondering S6 neigt CRUX eerder naar de grondopbouw zoals door RHDHV opgesteld 
in [7] echter is deze opbouw baseert op een combinatie van S5 en S6. In het profiel is wel degelijk 
klei aanwezig wat door Waternet niet is gemodelleerd. De opbouw van Waternet is wel conservatief 
zodat de damwand voldoet. De aangehouden sterkte parameters zijn akkoord.

De horizontale beddingen die zijn gehanteerd gelden voor een doorgaande damwand. In het geval van 
een gestaffelde damwand dient echter rekening gehouden te worden met de schelpfactor. In de 
aangeleverde damwandberekeningen zijn de horizontale beddingen niet aangepast.

De damwanden die zijn berekend op basis van SI lijken gezien de bodemopbouw 
overgedimensioneerd. Het zandpakket begint hier circa 3 m hoger dan ter plaatse van sondering 
S5/S6 terwijl dezelfde lengte wordt berekend, zie Figuur 19. Dit betekent dat de damwanden vrij 
diepe in de zandlaag moeten worden geïnstalleerd (3 a 5 m bij sondering 1-3 en 7-9) dit kan leiden
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tot relatief veel overlast (verhoogde kans op schade) wanneer deze getrild worden/ problemen met 
op diepte komen van de damwanden wanneer deze gedrukt worden. Voor de omgeving en risico op 
schade is een zo kort mogelijk damwand aan te bevelen.

De damwanden moeten voor de verschillende profielen/ sonderingen worden berekend om de 
diepte zoveel mogelijk te beperken vanuit het oogpunt van risico op schade voor de omgeving.

4.3 Corrosie

Voor de bepaling van de optredende corrosie is uitgegaan van totaal 1,8 mm in de grond en totaal 3,3 
mm boven de grond. Volgens CURI66 zou dit 2,5 mm per zijde (dus totaal 5 mm) moeten zijn in 
veen en 1,15 mm per zijde (dus totaal 2,3 mm) voor de waterzijde. De waarde van 3,3 mm zou 
gelden voor sterk verontreinigd water, wat hier niet het geval is.

De waarde van 1,8 mm is gebaseerd op schone ongeroerde bodem. Wellicht is het maximale 
moment ter plaatse van de zandlaag en is de corrosie van 1,8 mm correct en van toepassing. Het 
buigend moment in de veenlaag moet echter ook worden gecontroleerd, omdat deze mogelijk 
maatgevend is gezien de hogere corrosie.

4.4 Maatregelenpakket

In het ontwerp [5] staat omschreven wat wordt gedaan om nadelige gevolgen van de maatregelen te 
beperken of te voorkomen. De genoemde (geotechnische) maatregelen en gevolgen worden in deze 
paragraaf beschouwd.

4.4.1 Waterhuishouding in dijk en polder
“Het ontwerp zal geen invloed hebben op de grondwaterstand in de dijk. De kortere damwanden 
zullen tot een diepte van -4,90m NAP worden aangebracht. Daardoor kan er geen uitwisseling meer 
plaatsvinden van het oppervlaktewater uit de Angstel richting het achterland. Ook onder de bodem 
van de Angstel zal de uitwisseling van grondwater moeilijker verlopen omdat de uitwisseling pas vanaf 
een diepte van -4,90m NAP mogelijk is. De damwanden zullen daarom op plekken geperforeerd 
worden zodat grondwaterstroming mogelijk is vanuit de Angstel en het achterland. De afwatering van
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de percelen zal ook plaats kunnen vinden. Door het aanbrengen van een drainstrook langs de 
binnenzijde van de damwandconstructie kan het water uit de tuinen (bij de normale 
boezemwaterstand) afstromen.”

Antwoord CRUX: de grondwaterstand zal niet beïnvloed worden als de schermen voldoende 
worden geperforeerd. Het wordt aanbevolen om door middel van peilbuizen de grondwaterstand 
actief te blijven monitoren.

4.4.2 Kabels en leidingen
“Op een aantal plaatsen kruisen kabels en leidingen de Angstel. ... Op de plaatsen waar kruisende 
kabels of leidingen aanwezig zijn wordt een overkluizingsconstructie toegepast. Dit wordt gedaan 
zodat deze kabels en leidingen niet verlegd hoeven te worden.”

Antwoord CRUX: het is niet bekend hoe diep de kabels en leidingen liggen. Indien de kabels en 
leidingen zich ter plaatse van de lange damwandplanken bevinden, heeft dit invloed op de onderlinge 
afstand tussen de lange planken en dus op de stijfheid, sterkte en stabiliteit van de damwand. De 
damwand dient hierop te worden berekend of de kabels en leidingen zullen op enkele plekken toch 
te worden verlegd om de stijfheid van de damwandscherm niet te beïnvloeden.
Tevens kunnen door het drukken van de damwandplanken de leidingen enkele mm’s worden mee 
gedrukt. De leidingen dienen deze verschilzettingen op te kunnen nemen.

4.4.3 Bebouwing
“Schade door werkzaamheden wordt zoveel mogelijk voorkomen, maar kan niet worden uitgesloten. 
Daarom wordt er van alle betrokken panden een bouwkundige voor- én na opname gemaakt door 
een onafhankelijk expertisebureau. Tijdens de werkzaamheden vindt monitoring van panden plaats 
door tussentijdse hoogtemetingen en door trillingsmetingen. Als wijzigingen optreden door de 
werkzaamheden, wordt het werk stilgelegd en zal afhankelijk van de situatie een passende maatregel 
worden gezocht"

Antwoord CRUX: Dit is een goede aanpak en dient verder uitgewerkt te worden in een 
risicoanalyse (trillingspredictie, zie hoofdstuk 6) en een monitoringsplan inclusief signaal- en 
interventiewaarden.

4.5 Conclusie

Ten aanzien van de gehanteerde uitgangpunten van de berekeningen wordt het volgende 
geconcludeerd:

1. De gehanteerde grondopbouw is conservatief, de berekeningen zijn daarmee voldoende 
veilig uitgevoerd.

2. Er is geen rekening gehouden met een schelpfactor in de ondergrond en de bijbehorende 
beddingsconstanten.

3. De lengte van de damwanden lijkt voor een aantal delen van het tracé (sondering 1-3 en 7- 
9) overgedimensioneerd wat tot een onnodige verhoging van het risicoprofiel leidt (toename 
trillingsniveau’s in de omgeving).

4. De corrosie in de veenlagen is niet beschouwd wat mogelijk maatgevend kan zijn voor het 
toe te passen damwandprofiel.

5. De bedachte monitoring is compleet maar moet verder worden uitgewerkt in een 
monitoringsplan.
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5 Berekeningen

5.1 Algemeen

Er zijn berekeningen uitgevoerd door zowel Royal HaskoningDHV als door Waternet. In de 
damwandberekeningen van Royal HaskoningDHV [7] zijn alleen de verplaatsingen, momenten en 
stabiliteit bepaald die behoren bij een Larsson 601 damwandprofiel. Dit profiel is gewijzigd in een 
Larsson 603 profiel en is wel gehanteerd in de aangeleverde rekenmodellen van Waternet.

5.2 Beschouwing berekeningen RHDHV

De conclusie uit het damwandontwerp luidt:
“Een onverankerde gestaffelde damwand type L60I kan in het hele projectgebied worden toegepast. 
Na elke drie korte planken is één lange plank voorzien. Voor het grootste deel kunnen planken 
worden toegepast met een lengte van 9 m en 4 m. Uitzondering hierop is het gebied rond SI I. 
Omdat daar de deklaag dikker is, zijn langere planken benodigd van 12 m en 6 m.”

Outline - Stage 3: val + bovenbelasting

bovettbelasting in tuin

zand vast

Figuur 20 Rekenmodel "Bodemopbouw obv S6 ... onverankerde stalen damwand" [7]

De rekenmodellen van RHDHV zijn niet aangeleverd en dus niet beschouwd door CRUX.

Er is in de berekeningen uitgegaan van een bovenbelasting in de tuinen van 5 kN/m2 over een breedte 
van lm. Woningen en andere opstallen zijn niet gemodelleerd.
Gezien deze uitgangspunten is het dus absoluut niet toegestaan om werkmateriaal en machines in de 
tuinen op te stellen. Het aanbrengen van de damwanden dient ten alle tijden vanaf het water te 
gebeuren.
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Tot slot dient voor veen altijd een wandwrijvingshoek van 0° gehanteerd te worden, in de bijlagen 
van het damwandontwerp zijn hier niet de juiste waarden voor aangehouden.

5.3 Beschouwing berekeningen Waternet

5.3.1 Typen berekeningen
Waternet heeft van de leggerprofielberekeningen uitgevoerd voor het toepassen van de bijzondere 
constructie type II. Voor deze gestaffelde Larsson 603 profielen als grondkering zijn twee 
berekeningen gemaakt:

1. een damwandberekening ter bepaling van de standzekerheid van de (bijzondere) constructie, 
in dit geval een gestaffelde damwand, en

2. een berekening van de stabiliteit van het grondlichaam achter de bijzondere constructie.

In Figuur 21 en Figuur 22 zijn de rekenmodellen uit de notitie met leggerberekeningen van Waternet 
[II] weergegeven.

Figuur 21 Rekenmodel uit damwandberekeningen Waternet [II]

Figuur 22 Rekenmodel stabiliteitsberekening Waternet [I I]

De verschillende varianten en belastinggevallen zijn ons inziens voldoende beschouwd.

5.3.2 Damwandberekeningen
In de notitie van Waternet wordt geadviseerd de volgende bijzondere constructie toe te passen:
Een Larssen type 603 (S240) met een lengte van lOm. Deze damwand kan gestaffeld worden 
uitgevoerd waarbij één plank wordt ingebracht tot NAP-9,9m en drie planken (de staffeling) worden 
ingebracht tot NAP-4,9m. De bovenzijde van de damwand ligt op NAP+0,lOm. In verband met
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mogelijk waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden wordt de kruin achter de damwand 
vastgelegd op NAP+0, lOm.

Het valt op dat geen onderscheid is gemaakt tussen de horizontale beddingen voor het talud en van 
doorgaande horizontale grondlagen (idem voor RHDHV berekeningen). Het is gebruikelijk om 
steunbermen te modelleren als verticale belasting om wel de spanningen in de grond goed te krijgen 
maar om te voorkomen dat een horizontale weerstand aan de (relatief smalle) taluds wordt 
toegekend. De humeuze kleilaag kan namelijk schuiven over de onderliggende veenlaag. Omdat in 
werkelijkheid de situatie gunstiger is (er is sprake van fictieve taluds) zal dit in dit geval geen effect 
hebben.

5.3.3 Stabiliteitsberekeningen
Voor de stabiliteit van het grondlichaam zijn drie varianten bekeken:
1. kruin op NAP-0,30m; klei, humeus taludhelling 1:6
2. kruin op NAP+0,1 Om; klei, humeus taludhelling 1:4
3. kruin op NAP+0,1 Om; klei, humeus taludhelling 1:3 (oplossing RHDHV).

Berekening I sluit aan op de drie damwandberekeningen (kerend naar binnen, kerend naar buiten en 
huidige situatie) met een talud van 1:6. Het grondlichaam heeft voldoende stabiliteit om in haar 
functie te kunnen voorzien.

Berekening 2 is een verfijning van de berekening I en het voorstel om het talud steiler op te zetten 
met een helling van 1:4 in plaats van 1:6. Ook hier blijkt voldoende veiligheid aanwezig om te kunnen 
voorzien in de stabiliteit van de waterkering.

Aanvullend is het voorstel van RHDHV gemodelleerd in een derde berekening. Daarbij is een talud 
van 1:3 qua stabiliteit doorgerekend. Hierbij blijkt de berekende stabiliteitsfactor onvoldoende om te 
voldoen aan de geldende norm voor veiligheid.

5.4 Conclusie

Met betrekking tot de berekeningen wordt het volgende geconcludeerd:
1. De stabiliteitsberekeningen zijn correct uitgevoerd.
2. Er is geen onderscheid gemaakt tussen de horizontale beddingen voor het talud en van 

doorgaande horizontale grondlagen (idem voor RHDHV berekeningen). Dit effect wordt 
gezien de zeer flauwe helling van het fictieve talud als te verwaarlozen beschouwd.
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3. Voor veen is in de berekeningen van RHDHV een wandwrijvingshoek groter dan 0° 
gehanteerd wat niet is toegestaan.

Naar aanleiding van conclusie 3 en conclusie 2 en 4 van paragraaf 4.5 zijn controleberekeningen van 
de damwand uitgevoerd om de effecten van deze conclusies te beschouwen. De berekeningen en 
conclusies zijn bijgevoegd in Bijlage 2. Hierin wordt geconcludeerd dat het berekende profiel (L603) 
alsnog voldoet aan de gestelde eisen.
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6 Risico-analyse

6.1 Problematiek van omgevingsbeïnvloeding bij projecten

Met betrekking tot de mogelijke schadeveroorzakende werkzaamheden bij de uitvoering van dit 
project kan onderscheid worden gemaakt tussen de invloed op de belendende objecten door 
vervormingen en door trillingen.

Een aantal voorbeelden van belendende objecten rondom de projectlocatie zijn:
• panden/gebouwen;
® wegen;
• kabels en leidingen (ondergrondse infra);
® kunstwerken zoals bruggen of walmuren.

Vervormingen kunnen worden veroorzaakt door;
• het inklinken (verdichten) van de grond bij het gebruik van grondverdichtingsmachines, maar 

ook ten gevolge van het trillen of heien van kerende constructie elementen (zoals 
bijvoorbeeld palen en damwanden). Dit is voornamelijk van belang bij los en matig gepakte 
zandlagen;

• bemalingswerkzaamheden kunnen leiden tot grondwaterstand-verlaging en zettingen. Een 
bijkomend effect van grondwaterstandverlaging is de mogelijke droogstand en het gevaar op 
houtaantasting (aerobe aantasting) van houten funderingsconstructies;

• vervorming van grond- en waterkerende wandconstructies tijdens een ontgraving. Door de 
vervorming van wandconstructies vervormt ook de grond achter de wand, met 
grondvervormingen in de omgeving als gevolg. Indien in de tuinen wordt ontgraven (tot de 
maximaal toegestane ontgravingsniveau) zullen de vervormingen van de wand geen invloed 
op de belendingen hebben;

® vervormingen ten gevolge van het trekken van de bestaande beschoeiing of andere kerende 
constructie elementen. Door het verwijderen van deze elementen ontstaat volumeverlies in 
de grond, veroorzaakt door de opvulling van de holle ruimte die de elementen in de grond 
achterlaten en de mogelijke verkleving van grond aan de elementen. Dit kan 
grondvervormingen in de omgeving tot gevolg hebben maar zal vanwege de lichte 
beschoeiingen zeer gering zijn. In het ontwerp wordt op risicovolle locaties de bestaande 
beschoeiing afgezaagd en niet getrokken. Deze locaties moeten nog in beeld wordn gebracht;

• vervormingen door bovenbelastingen zoals zware machines en materiaal.

In dit geval is met name aan bijvoorbeeld op staal gefundeerde (zonder paalfundering) panden en 
bijgebouwen schade of verzakkingen te verwachten.

Trillingen kunnen worden veroorzaakt door:
• het intrillen van kerende constructie elementen;
• sloopwerkzaamheden.

Een of meerdere van bovengenoemde invloedsbronnen samen kunnen leiden tot schade aan 
bijvoorbeeld de panden of leidingen. Omdat de mate van schade hierbij voor een groot deel 
afhankelijk is van de initiële kwaliteit en schadegevoeligheid van de belendingen, dient vooronderzoek 
te worden uitgevoerd naar de fundatiewijze, de materiaaleigenschappen en het initiële zettingsgedrag 
en schadebeeld van de belendende. De resultaten van dit vooronderzoek worden vervolgens in de 
risicoanalyse gebruikt om de schaderisico's te voorspellen.
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De risicoanalyse kan aanleiding geven om te besluiten dat een werk uitgesteld moet worden omdat 
de belendende objecten niet bestand zijn tegen de bouwwerkzaamheden. Anderzijds kan de invloed 
van de bouwwerkzaamheden op de belendende objecten tot een aanvaardbaar kleine schadekans 
worden beperkt door de bouwwerkzaamheden zelf aan te passen, bijvoorbeeld door compenserende 
maatregelen toe te passen.

De beslissing over de toepassing van compenserende maatregelen volgt uit de risicoanalyse en kan 
eventueel worden aangepast indien daar vanuit de monitoring tijdens de uitvoering aanleiding toe 
bestaat.

Normaal gesproken ligt de nadruk binnen projecten op het voorkomen van schade aan belendende 
objecten. Op de hinder voor personen als gevolg van bouwtrillingen en/of -geluid wordt vaak niet 
ingegaan. Bij bouwprojecten in binnenstedelijk gebied zijn deze invloeden vrijwel niet te voorkomen. 
Wel kunnen deze invloeden door inzet van stille en/of trillingsvrije /-arme technieken worden 
beperkt. Indien de inzet van deze technieken redelijkerwijs niet mogelijk is, dan kan acceptatie van 
tijdelijke geluids- en trillingshinder veelal worden verhoogd door een goede communicatie met de 
omwonenden, zowel voorafgaand als tijdens de bouw.

De kwaliteitsbeoordeling van de belendingen is een maat voor het mogelijke incasseringsvermogen 
c.q. schadegevoeligheid voor externe invloeden vanuit de bouwwerkzaamheden. Eenzelfde 
grondvervorming en/of trilling zal voor verschillende situaties met betrekking tot de eigenschappen 
en kwaliteit van belendingen, resulteren in een sterk uiteenlopend schaderisico.

De kwaliteit c.q. schadegevoeligheid van de belendende objecten kan worden bepaald door het 
inventariseren van de relevante gegevens van deze objecten en de interpretatie en beoordeling 
hiervan.

6.2 Aanpak beïnvloeding door vervormingen

Door bouwwerkzaamheden kunnen spanningsveranderingen in de grond worden veroorzaakt. Deze 
spanningsveranderingen in de grond kunnen leiden tot grondvervormingen (verticale zettingen en 
horizontale vervormingen), die zich in een bepaald invloedsgebied rondom de bouwwerkzaamheden 
uitstrekken. Bestaande constructies die zich in dit invloedsgebied bevinden, ondergaan via de 
fundering deze grondvervormingen en kunnen daardoor mogelijk schade ondergaan.

Invloedsbronnen
Verschillende bronnen kunnen grondvervormingen in de omgeving veroorzaken. Voor elke bron 
afzonderlijk dient rekenkundig bepaald te worden wat het invloedsgebied is van de werkzaamheden. 
De invloedsbronnen kunnen achter elkaar optreden gedurende de uitvoering en dienen daarom 
cumulatief te worden beschouwd om het verloop van grondvervormingen in de eindfase in beeld te 
brengen.

6.3 Aanpak beïnvloeding door trillingen

Het invloedsgebied voor trillingen wordt gebaseerd op de hieronder beschreven rekenmethoden en 
de grenswaarden conform de meet- en beoordelingsrichtlijn SBR-A ‘schade aan gebouwen’ (Stichting 
Bouwresearch).

Volgens de bestaande praktijkervaring bestaat een aanvaardbaar kleine kans (minder dan 1%), dat 
schade aan bouwwerken, funderingen en buisleidingen zal optreden, indien de rekenwaarden uit

Documentnummer: RAI7435al

Project: Review dijkversterking Angstelkade Braambrugge

Projectnummer: 17435

Afdrukdatum: 29-1-2018

Pagina: 26
CRUX



voorspellingen of metingen de rekenwaarde van de grenswaarden conform de SBR-A richtlijn niet 
overschrijden.

De toelaatbare SBR-A grenswaarden zijn afhankelijk van de kwaliteit en het type bebouwing, het type 
trilling, het type fundering en de frequentie. De informatie vanuit de visuele inspectie, het 
archiefonderzoek en / of beheerders van de belendende objecten is hiervoor bepalend. Voor nadere 
details wordt in dit kader verwezen naar de SBR-A richtlijn.

Voor de voorspelling van het verloop van de trillingen vanuit de trillingsbron naar de omgeving c.q. 
de belendende objecten dienen onderstaande bronnen rekenkundig te worden beschouwd:

« trillingen ten gevolge van het intrillen van kerende constructie elementen. Deze trillingen 
dienen met methode CURI66 of vergelijkbaar te worden beschouwd.

Indien damwanden statisch gedrukt (kunnen) worden is een rekenkundige voorspelling niet mogelijk 
of zinvol, aangezien deze technieken als trillingsvrij zijn te beschouwen. Tijdens de uitvoering kunnen 
bouwmachines zelf echter wel trillingen veroorzaken die via de omliggende grond aan de panden 
worden overgedragen. Hiervoor dient waar nodig op voorhand met zo licht mogelijk materieel 
gewerkt te worden. Daarnaast dienen met name gedurende de installatie van de eerste elementen 
steekproefsgewijs trillingsmetingen aan de naast gelegen belendende objecten te uitgevoerd, om deze 
mogelijke invloed gedurende de uitvoering observatief te controleren/beheersen. Op basis hiervan 
kan het proces waar nodig bijgestuurd / geoptimaliseerd worden en de noodzaak tot het treffen van 
eventuele correctieve maatregelen worden vastgesteld. Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten 
nulmetingen aan de panden worden uitgevoerd om de huidige trillingsniveaus te bepalen.

6.4 Trillingsprognose CRUX

In deze paragraaf is een trillingsprognose uitgevoerd voor het intrillen van de damwanden.

6.4.1 Bepaling rekenwaarden van de grenswaarden
Voor de bepaling van de rekenwaarden van de SBR-A grenswaarden zijn 
uitgangspunten gehanteerd:

« Toetsing vindt plaats voor het trillen van een Larsson 603 profiel met 
slagkracht van 350 l<N.

« In de berekening is een overschrijdingskans van 5% aangehouden, dit komt overeen met een 
betrouwbaarheidsindex ((3) van 1,64;

• De belendingen zijn ingedeeld in SBR-A bouwwerkcategorie 2 (met name Kleiweg) of 3;
• De trillingsbron (trillen stalen damwand) wordt als continue trilling gecategoriseerd (conform 

artikel 10.2.3 SBR-A) met partiële veiligheidsfactor yt van 2,5;
• Voor de frequentie-bandbreedte van trillingen door het hoogfrequent trillen van damwanden 

zijn ervaringswaarden van 30Hz en 40Hz aangehouden. Ten aanzien van de belendingen 
wordt 30 Hz als maatgevende frequentie beschouwd.

De met bovenstaande uitgangspunten afgeleide grenswaarden zijn opgenomen in Tabel 4. De 
karakteristieke waarden van de grenswaarden zijn afhankelijk van het bouwwerk en de dominante 
frequentie van de trillingen.

onderstaande 

een maximale
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Tabel 4 Grenswaarden conform SBR-A, frequentie afhankelijk

Bouwwerk categorie 
conform SBR-A 

[•]

Frequentie
[Hz]

Karakteristiek 
grenswaarden schade

[mm/s]

Partiële
veiligheidsfactor

Grenswaarde schade
(rekenwaarde)

[mm/s]
YtH Y*H

1

30 30,0

2,5 1,0

12,0

35 32,5 13,0

40 35,0 14,0

2

30 10

2,5 1,0

4,0

35 1 1,25 4,5

40 12,5 5,0

3
30 5,5

2,5 1,0

2,2

35 6,13 2,5

40 6,75 2,7

- Yt= partiele factor op type trilling
- yv = partiele factor op type meting

Het wordt benadrukt dat in deze toetsingswaarde voor de voorspellingen geen veiligheidsfactor voor 
het type meting in rekening is gebracht, te weten een uitgebreide, beperkte of indicatieve meting 
(conform SBR-A artikel 9.3 Tabel 4).

6.4.2 Rekenkundige voorspelling en invloedsgebied
De rekenkundige trillingsintensiteiten en invloedsgebieden zijn grafisch weergegeven in Figuur 24. 
Indien een belending binnen de grenzen van het rekenkundige invloedsgebied valt, wordt niet voldaan 
aan de SBR-A richtlijn waardoor de kans op schade aan de belendingen groter dan 1% is en niet meer 
aanvaardbaar gering.

Onderstaand zijn de resultaten voor de toets van de verticale trillingsrichting gepresenteerd. Deze 
richting wordt door ons als maatgevend gesteld. Voor het Amsterdamse cq. Rotterdamse 
bodemprofiel worden in horizontale richting hogere trillingssnelheden voorspeld. Dit is te verklaren 
door de relatief hoge veiligheidsfactor die conform CUR 166 voor de horizontale trillingssnelheid 
wordt gegeven. Deze hoge veiligheidsfactor wordt vooral veroorzaakt door de zeer geringe 
hoeveelheid meetdata die ten grondslag ligt aan de voorspelling en de hierdoor grote 
spreidingsbreedte in de horizontale trillingscomponent met betrekking tot de sterkte van de 
trillingsbron. Deze veiligheidsfactor wordt door ons als onnodig hoog beschouwd. Op basis van 
meetresultaten afkomstig van een groot aantal projecten in de regio Amsterdam en Rotterdam 
blijken de verticale en horizontale trillingssnelheden elkaar dan in het algemeen niet significant te 
ontlopen en de maatgevende waarde in lijn te liggen met de voorspelde verticale trillingssnelheden. 
Daarnaast wordt de aanname voor de verschillen in het achtergrondrapport van de CUR 166 
trillingspredictie (TNO-rapport B-91 -0401, 1991) twijfelachtig genoemd.

Documentnummer: RAI 7435a I

Project: Review dijkversterking Angstelkade Braambrugge

Projectnummer: 17435

Afdrukdatum: 29-1-2018

Pagina: 28
CRUX



Prognose verticale trillingssnelheid door intrillen damwand(95%-waarde)

Figuur 24 Trillingsprognose bij maximale slagkracht van 3S0 l<N

Het rekenkundig invloedsgebied voor de panden in SBR-A categorie 3 bedraagt 3,8 m. Indien de 
panden of schuren binnen dit gebied vallen is de kans op schade niet meer aanvaardbaar gering.

Gezien het kleine invloedsgebied kan het merendeel van de damwanden trillend worden 
geïnstalleerd. Middels monitoring tijdens de uitvoering kan bij overschrijden van de grenswaarde over 
worden gestapt op het statisch drukken van de damwanden. Wanneer panden op staal zijn 
gefundeerd (Dorpsstraat en Kleiweg 32 en 34) wordt geadviseerd de planken door middel van 
statisch drukken te installeren. Door de trillingen kunnen de toplagen namelijk verdichten met 
zakkingen van de panden tot gevolg. Ook kan tijdelijk draagkrachtverlies optreden door 
wateroverspanningen in de cohesieve lagen die ook tot zettingen kunnen leiden.

Het wordt opgemerkt dat in de trillingsvoorspellingen ervan is uitgegaan dat geen obstakels in de 
grond worden geraakt. Indien men echter bij het trillen op onvoorziene obstakels zou stuiten (oude 
funderingsresten en of overige grove puin) kunnen de trillingsnelheden ter plaatse van de belendingen 
snel oplopen. De aanwezigheid van obstakels in de bovenste lagen kan bijvoorbeeld door het 
voorprikken van het tracé in beeld worden gebracht. Als obstakels worden aangetroffen dient, 
afhankelijk van de diepte te worden voorgesleufd of worden voorgeboord. Deze werkzaamheden 
dienen echter zorgvuldig uitgevoerd te worden, zodat geen ontoelaatbare grondontspanning en 
vervormingen optreden in de omgeving.

6.5 Uitvoeringsaspecten

Het drukken van damwanden op de projectlocatie dient gezien de beperkte ruimte en ondiepe 
watergang nog verder uitgewerkt te worden. Hoewel het mogelijk is om vanaf het water met klein 
materieel te werken, is het niet uit te sluiten om aanvullende maatregelen te nemen. De 
mogelijkheden zijn als volgt:

Optie I:
Het trillingsvrij aanbrengen van een gestaffelde damwand met de huidige planklengte van maximaal 12 
m is bij gangbare aannemers alleen mogelijk met de ABI of HQP methode. De ABI of HQP machine
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past alleen op een ponton met een breedte van ca. I5m' en valt daarmee af omdat deze ruimte niet 
beschikbaar is.

Optie 2:
Als variant op de HQP methode is een lichtere drukblok ontwikkeld genaamd HDP (Hek Duo Piler). 
Met deze machine kunnen dubbele los geschoven planken gedrukt worden. Gezien de relatief lichte 
machine kan hiermee een maximale planklengte van ca. 8m gedrukt worden. Dit is wellicht op een 
deel van het traject mogelijk en kan in overleg met Van ’t Hek worden bepaald. Ook Kandt heeft een 
machine waarmee tot 80 ton pull down kan worden geleverd en gelijktijdig kan worden getrild 
(indien nodig). Deze stelling heeft minder ruimte nodig omdat deze evenwijdig aan de damwand kan 
worden opgesteld.

Figuur 25 Stelling Kandt

Optie 3:
Als laatste blijft de Silentpiler methode over. Deze machine drukt I enkele plank per keer vanaf een 
drijvende kraan, zie Figuur 26. Het nadeel van de Silentpiler is dat deze machine zijn reactiekracht 
ontleent aan de reeds ingedrukte planken. Deze planken dienen dus reeds een aardig draagvermogen 
te hebben (eigen gewicht machine ca. 10 ton). Een staffeling is uit dat oogpunt dus niet mogelijk. De 
planklengte kan echter wel weer langer zijn dan optie 2. Het voordeel is dat deze machine met zeer 
beperkte ruimte kan werken.

Gezien de beperkte ruimte wordt het geadviseerd om gebruik te maken van de Silent-piler eventueel 
in combinatie met een HDP voor de tussenplanken.

Tot slot dienen zware machines op het land opgebouwd te worden op een niet kritische plek. 
Aanvullende berekening zijn benodigd voor opstel plaatsen naast de kade met inachtneming van de 
juiste bovenbelasting.
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Figuur 26 Drukken van damwanden d.m.v. Silentpiler
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7 Conclusie

In voorgaande hoofdstukken zijn de aangeleverde stukken beoordeeld. Hieronder zijn de conclusies 
vanuit de verschillende hoofdstukken samengevat.

Ten aanzien van de onderzochte varianten wordt het volgende geconcludeerd:
1. In de geleverde stukken is niet onderzocht of een demontabele waterkering een haalbare 

optie betreft. Ter plaatse van de Kleiweg biedt dit echter geen uitkomst omdat hiermee de 
stabiliteitsproblemen niet worden opgelost. Ter plaatse van de Dorpsstraat conflicteert deze 
oplossing zeer waarschijnlijk met het beschermde stadsgezicht (niet onderzocht).

2. CRUX onderschrijft dat ter plaatse van nummer 34-38 binnen de beschouwde varianten geen 
andere optie rest dan variant C. Ondanks dat hier onvoldoende grondonderzoek beschikbaar 
is om een betrouwbare zettingsberekening te maken is gezien de hoogteligging van de 
woningen in relatie tot de weg geen ruimte voor een ophoging.

3. Ter plaatse van overige delen van de Kleiweg is een verhoging wel mogelijk maar leidt dit tot 
een ongewenste situatie voor Kleiweg 34/34a en de beheerder van de dijk, zodat ook hier 
optie C de meest voor de hand liggende keuze is.

4. Het voordeel van het toepassen van een waterkerend scherm is dat de woningen binnendijks 
komen te liggen en dat overlast door onderhoud in de komende 75 jaar niet te verwachten 
is. Ook wordt het probleem van het gecombineerde rioolstelsel opgelost.

5. Ter plaatse van de Dorpsstraat kan niet met grond worden opgehoogd door de beperkte 
afstand tussen de ophoging en de panden aan de Dorpsstraat 43 en 45. Bij een ophoging 
worden deze panden teveel beïnvloed (zakkingen) en is regelmatig wateroverlast bij 
regenbuien te verwachten. Hierdoor rest voor de gehele hele straat alleen nog de oplossing 
van variant C.

Ten aanzien van de gehanteerde uitgangpunten van de berekeningen wordt het volgende 
geconcludeerd:

1. De gehanteerde grondopbouw is conservatief, de berekeningen zijn daarmee voldoende 
veilig uitgevoerd.

2. Er is geen rekening gehouden met een schelpfactor in de ondergrond en de bijbehorende 
beddingsconstanten.

3. De lengte van de damwanden lijkt voor een aantal delen van het tracé (sondering 1-3 en 7- 
9) overgedimensioneerd wat tot een onnodige verhoging van het risicoprofiel leidt (toename 
trillingsniveau’s in de omgeving). Het wordt aanbevolen om de damwanden te ontwerpen op 
de minimaal benodigde diepte per locatie om trillingsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

4. De corrosie in de veenlagen is niet beschouwd wat mogelijk maatgevend kan zijn voor het 
toe te passen damwandprofiel.

5. Het bedachte monitoring is compleet maar moet verder worden uitgewerkt in een 
monitoringsplan behorende bij het uitvoeringsontwerp.

Met betrekking tot de berekeningen wordt het volgende geconcludeerd:
6. De stabiliteitsberekeningen zijn correct uitgevoerd.
7. Er is geen onderscheid gemaakt tussen de horizontale beddingen voor het talud en van 

doorgaande horizontale grondlagen (idem voor RHDHV berekeningen). Dit effect wordt 
gezien de zeer flauwe helling van het fictieve talud als te verwaarlozen beschouwd.

8. Voor veen is in de berekeningen van RHDHV een wandwrijvingshoek groter dan 0° 
gehanteerd wat niet is toegestaan.
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Naar aanleiding van conclusie 2, 4 en 6 zijn controleberekeningen van de damwand uitgevoerd om de 
effecten van deze conclusies te beschouwen. De berekeningen en conclusies zijn bijgevoegd in Bijlage 
2. Hierin wordt geconcludeerd dat het berekende profiel (L603) alsnog voldoet aan de gestelde 
eisen.

Met betrekking tot de risico-analyse kan worden geconcludeerd:
1. Het rekenkundig invloedsgebied voor de panden in SBR-A categorie 3 bedraagt 3,8 m. Indien 

de panden of schuren binnen dit gebied vallen is de kans op schade niet meer aanvaardbaar 
gering. Gezien het kleine invloedsgebied kan het merendeel van de damwanden trillend 
worden geïnstalleerd. Middels monitoring tijdens de uitvoering kan bij overschrijden van de 
grenswaarde over worden gestapt op het statisch drukken van de damwanden. Wanneer 
panden op staal zijn gefundeerd (Dorpsstraat en Kleiweg 32 en 34) wordt geadviseerd de 
planken door middel van statisch drukken te installeren. Door de trillingen kunnen de 
toplagen namelijk verdichten met zakkingen van de panden tot gevolg. Ook kan tijdelijk 
draagkrachtverlies optreden door wateroverspanningen in de cohesieve lagen die ook tot 
zettingen kunnen leiden.

2. Gezien de beperkte ruimte wordt het geadviseerd om gebruik te maken van de Silent-Piler 
eventueel in combinatie met een HDP voor de tussenplanken. Deze planken moeten worden 
voorzien van een perforatie zodat het waterpeil tussen binnendijks kan worden gehandhaafd. 
Ook moeten de planken op de sloten over de bovenzijde worden doorgelast om scheve 
buiging te voorkomen.

3. Voor een betrouwbare risico-analyse is een inventarisatie van de aard, bouwkundige staat en 
funderingswijze van de belendende objecten benodigd (voorzover nog niet uitgevoerd)
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Documentnummer Versie Pagina’s

MEI7435a2 2 4

Versie Datum Opmerking

1 22-12-2017 -
2 29-12-2017 Conclusie betreft corrosie aangepast

D Omleiding

In deze memo zijn de berekeningen zoals gerapporteerd in [2] gecontroleerd naar aanleiding van de 
opmerkingen die zijn gegeven op het rapport RAI7435aI. De volgende aspecten zijn beschouwd en 
beknopt gepresenteerd:

1. Invloed van een inwendige wrijvingshoek 5 hanteren van 0 voor veen.
2. Schelpfactor hanteren voor de gestaffelde damwand.
3. Toetsing buigend moment in veen met inachtneming van 5 mm corrosie.

2 Uitgangspunten

De volgende documenten zijn gehanteerd bij het opstellen van dit rapport:

[I] CRUX Engineering BV; rapport Review dijkversterking Angstelkade Baambrugge; RAI 7435aI d.d. 09-1 I- 
2017.

f2] Royal HaskoningDHV; notitie Update ontwerp met onverankerde damwand en aanbeveling legger 
regionale kering Baambrugge; M%ABC2777AHON003F01 d.d. 19-01-2017;

[3] Waternet; e-mail van K. Zondervan RE: 17435 Baambrugge d.d. 24-12-2017.
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3 Controle D=Sheit model

3.1 D-Sheet model uit RHDV notitie [2]
De berekening “Baambrugge Si_2%staal” is gecontroleerd in deze memo. Dit betreft een BGT berekening 
van een gestaffelde Larsson L601 damwandprofiel met staal kwaliteit van S355. Omdat de berekening niet 
aangeleverd is, is het model nagebouwd op basis van het D-Sheet rapport in de bijlage van [2]. De gevonden 
resultaten (Tabel I) komen overeen met die van [2].

Tabel I Resultaten damwandberekeningen nagebouwd model gelijk aan de resultaten in [2]
2.1 Maxima per Stage

Stage
nr.

Stage
name

Displace
ment
fmml

Moment

IkNml

Shear force

TkNl

Mob. perc. 
moment 

I%1

Mob. perc. 
resistance

l%1

Vertical
balance

1 Requlier peil 13,6 -9,59 4,53 0,0 16,3 —

2 peil na val 50,6 -23.35 -13.22 0,0 19.7 —

3 val + bovenbela... 73,9 -31.72 -16.13 ______________ 21,1 —

Max I I 73,9 I -31,72 | -16,13 | 0,0 I 21.1 I —

3.2 Dnvloed van inwendige wrijvingshoek veen 6 = 0
De inwendige wrijvingshoek voor het veen is in [2] aangehouden op I 1,52°. Voor veen wordt in de regel 
altijd een 6 = 0° gehanteerd. In dit geval worden de resultaten gevonden als in Tabel 2

Tabel 2 Resultaten na hanteren 6 = 0 voor veen

Stage
nr.

Stage
name

Displace
ment
fmml

Moment

fkNml

Shear force

TkNl

Mob. perc. 
moment 

|%1

Mob. perc. 
resistance 

f%1

Vertical
balance

1 Regulier peil 15,2 -10.63 -5,19 0,0 16,6 —

2 peil na val 55.4 -24.20 -13.80 0,0 20.2 —

3 val + bovenbela... 82,5 -33.48 -17.21 0.0 21,7 —

Max I I 82,5 | -33.48 I -17,21 I 0,0 I 21,7

De damwand verplaatsingen worden circa I2% groter. De toename in krachten blijft beperkt. Omdat de 
verplaatsingen minder relevant zijn voor het aangehouden belastinggeval heeft dit geen consequenties voor 
de berekeningen.

3.3 Hanteren van schelpfactor voor gestaffelde damwanden
De damwand wordt gestaffeld aangebracht d.m.v. één dubbele lange plank van 9, I0 of I2 m gevolgd door 
drie kortere dubbele planken van 5m. In [2] zijn de eigenschappen voor de gestaffelde damwanden 
aangehouden zoals weergegeven in Tabel 3. De gestaffelde damwand is niet gangbaar gemodelleerd:

X Een dubbel L60I profiel heeft een breedte van l,2m en dus ook een acting width van l,2m.
X Eén sectie van 4 dubbele planken heeft een acting width van 4,8 m.
V De reductiefactor is inclusief reductie t.g.v. scheve buiging (0,8 reductie).
X Het opneembaar moment van de sectie met de lange plank dient 4x zo klein te zijn als het 

doorgaande scherm. In [2] is het maximaal opneembaar moment van de lange planken wel correct 
gedeeld door 4.

De te hanteren eigenschappen zijn weergegeven in Tabel 4.
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Tabel 3 Gehanteerde gestaffelde damwandeigenschappen uit [2]

3.2 Sheet Pilïng Properties

Langtüfi 9,00 m
Les'eil top siide 0„t0 m
Muimibar of sections 2

3.2.1 General properties

Secfion
name

Erom

Fml

Tffl

w

Malenal
typ®

Acting
«iMthi
W

L 801 -3..90 0.10' Steel 100
L6Q1 -8,90 -3,90 Steel 0.25

3.2,2 Stiffness B {elastic behaviow)

Seofiam
raam®

Elastic 
stiffness Eli 
IkNMInl

Red. factor 
dlTTi El

H

Cornected das.
stiÉness Eli 
HtNtonfifhnfll

Mrfeto
reduicfiiraii factor

L ©01 2.4192E+04 0,61 1.47SDE+Ö4 (7.5-18V7.5
L 801 2,4192E+04 0,611 3.6&9DE+03

3.2.3 Maximum aUonaUe moments

SiEctfion
mam©

Mrjctarjal

IhNMnl

Mtadifieatiein
factor

H

Materlal
factor

H

Red. factor 
allaw. moment 

H

MrAet

JkNnuiWI
L6D1 264.00 1,00 1.00 0,61 161 04
L©01 264.00 100 1.00 0,611 16104

Tabel 4 Te hanteren gestaffelde damwandeigenschappen CRUX
3.2 Sheet Ping Properties

Lengthi 9,00 m
Level top sidle 0,10 m
Mlumber of sedioms 2

3.2,1 General properties

Sedirara Frram Tra Watertal Achtig
name type wïdltli

lm! M &a_____
L 601 * L ©mi -3,90 0,10 Steel 4.80
L601 -8,90 -3,90 Steel 1.20

3.2.2 Stiffness El (etastie behavtour)

Secfiran Elastic Red. factor Correded elas. Hlrate tra
(Tomé stiffness El ranS stiffness El reduidtoni factor

Tkfïnfj'ml 1-1 IMInfll
L 601 + L601 2.424SE+04 0.61 7.0&S9E+04
L601 24417E+04 0.61 1.7B73E+04

3,2.3 Maximum atlowable moments

Secüram Mr;char,el Mradificsttoni Matenal Red. radar Mr;d;el
fTi&me factor factor allaw. moment

IkMmlMI H 1-1 ____ a______ Iklllml
L 601 + L601 264.00 1.00 1.00 0.61 772.99
L ©01 264.00 1.00 1.00 0.61 193.25

Opgemerkt wordt dat in geval van een gestaffelde damwand de eigenschappen en resultaten in D-Sheet 
weergegeven wordt per sectie (in dit geval 4,8m) en niet per m’.
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Tevens dient een schelpfactor te worden toegepast op de grondlagen over de lengte van de enkele planken. 
De volgende schelpfactoren zijn gehanteerd:

Grond materiaal Schelpfactor
Klei_2.% 2016 1,6
Zand, los 2,0
Zand, vast 2,3

Resultaten per sectie van 4,8m

Stage
mr.

Stage
name

Displace
ment
Tmml

Moment

fkMml

Sfoear foree

IkW

Mob. perc. 
moment

m

Mob- perc. 
resistance

m

Vertieal
balance

i Reaiuilier oeil 14,7 -50.31 27.30 0,0 8.9 —

2 oeil na wal 35.9 -103.61 -64.90 0.0 10.1 ____

3 va! + bovenhels... 51.1 -142.91 -61.43 0.0 10,9 —

I Ma.x | | 51,1 | -142,91 | -81,43 I 0,0 I 10,9 I —

Bovenstaande resultaten zijn per sectie van 4,8m. Ter vergelijking zijn onderstaand de resultaten per m’ 
weergegeven:

Max 51,1 29,77 16,96 0,0 10,9

Geconcludeerd wordt dat de krachten in de damwand in dezelfde orde van grootte zitten als de krachten 
uit [2] en de damwand voldoet met de door RHDV gehanteerde uitgangspunten. Het toepassen van 
schelpfactoren heeft een gunstige invloed op de berekende verplaatsingen.

3.4 Toetsing buigend moment in de veenlaag
In [2] is uitgegaan van een totale corrosie van 1,8 mm. Volgens CURI66 zou dit 2,5 mm per zijde (dus 
totaal 5mm) moeten zijn.

Het maximaal moment (BGT) zonder corrosie bedraagt 3I l<Nm/m’ (incl. reductie scheve buiging). Dit 
maximaal moment bevindt zich ter plaatse van de kleilaag op ca. NAP -3,75m.
In het veen bedraagt het maximaal moment ca. 23 kNm/m’. Om dit moment op te kunnen nemen mag het 
L60I profiel maximaal 4,3mm (dubbelzijdig) gecorrodeerd zijn ter plaatse van het veen.
Dit voldoet niet aan de CURI66 waarde van 5 mm die als conservatief wordt beschouwd.

Conform opgave opdrachtgever [3] wordt een L603 profiel gehanteerd met een dikte van 9,7 mm i.p.v. een 
L60I profiel met dikte van 7,5 mm. Door de combinatie van de extra staaldikte en een groter 
momentcapaciteit voldoet de L603 profiel met een minimale staalkwaliteit van S240 aan de corrosie-eisen 
conform de CUR I66 in veiligheidsklasse RC I.
Opgemerkt wordt dat als de damwand gedrukt wordt, deze over de bovenste vrije hoogte moet worden 
doorgelast als maatregel tegen scheve buiging.

Mocht u naar aanleiding van deze memo nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ir. E.S.D. El 
Banna.
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Bijlage 3 Trillingsprognose

Sheet
Project
Projectnummer 
Fase / onderdeel 
Datum 
Opsteller

Trillingspredictie CUR 166 (3e), toets SBR (v055)
Review dijkversterking Angstelkade Baambrugge 
17435

4-10-2017
ir. E.S.D. Ei Banna CRUX

S:' St.artdaardsheöt'sAÜO Qsheets' Gingövi ugstrai nvlo ediny't nlli ngs predictie daniv.ynd o pati-buispaal en to airs sbtf[GSH—T rilltngsprediClie. damviand o peilbuis vQ55.idsm)'A

Uitgangspunten________________________________________________ Opmerking
Profiel damwand
Inbrengmethode intrillen
Slagkracht Fc 350 "[kN]

Reductiefactor (maatregel) R 1
Evt. overdracht slagkracht (Fc) naar grond 100%
Locatie voor bodemprofiel Amsterdam 8
Overschrijdingskans 5,0% 8
Bepaling y i.v.m. overschrijdingskans exact 8
Type "meting" voor bepaling yu uitgebreid 8

Slagkracht na correcties Fc;cor 350 'm = R * 100% * Fc
Betrouwbaarheidsindex (5%) 3 1,64 (tabel overschrijdingskans - bèta’

Belendende objecten en grenswaarden SBR-A
1type type afstand Dom. Kar. Factoren voor type Rekenw.

Type object (pand, .
fundering, leiding) Un ermg vloer freq. grensw. trilling "meting" grensw.

8 X Vkar Vt Vv Vr
[m] [Hz) [mm/s] [-] [-1 [mm/s]

a. cat. 3 ? 5 30 5,5 2,5 1,0 2,2

Verticale trilling in de grond
Gem. referentiesnelheid op 5m (50%) u0 1,1 (mm/s) (tabel: profiel Amsterdam)

Demping bodem a 0,02 V1] (tabel: profiel Amsterdam)

Spreiding V0 0,9 (tabel: profiel Amsterdam)

Veiligheidsfactor bij 5% overschrijdingskans Y 2,42 [-] y = EXP(0,7 *P*V(ln(l+V02)))

Gecorrigeerde gem. referentiesnelheid (50%) u0;car 1,10 [mm/s] = uO + 0,002 * (Fc;cor - 350) (Fc;cor>350)

Rekenw. referentiesnelheid op 5m (5%) Y'Oojcor 2,66 [mm/s]

Verticale trilling ter plaatse object Toets
Belending type Grensw. overdr. draagconstr. benodigde gegeven demping fundering Toets

fundering Vr Crfi C*f2 afstand afstand, x Cox(x) Vk Vd
[mm/s] [-1 [-] [m] [m] [-] [mm/s] [mm/s]

a. cat. 3 ? 2,2 1 0,7 3,8 5,0 1,00 0,8 1,9 OK

COx = V(5 / x) * EXP(-a + (x - 5))

Bijlagen bij RAI7435aI 5
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1 INLEIDING 

 

1.1 Opdracht 

Waternet, hierna te noemen: “opdrachtgever” heeft de SAOZ te Rotterdam op 7 december 

2017 opdracht gegeven om een risicoanalyse nadeelcompensatie op te stellen met 

betrekking tot de voorgenomen dijkverbetering Dorpskern Baambrugge. 

 

Het project bestaat uit de verbetering van de waterkering in de dorpskern Baambrugge 

middels een stalen damwandconstructie langs de waterzijde. Als gevolg hiervan zal de 

waterkerende functie verplaatsen van de weg naar de oever van de Angstel. Vanwege deze 

verlegging van de waterkerende functie, wordt ook de Legger van het waterschap gewijzigd, 

waarin de nieuwe kern- en beschermingszones worden opgenomen. Waternet heeft SAOZ 

verzocht de eventuele gevolgen voor de waarde van de objecten gelegen binnen de 

invloedssfeer van de dijkverbetering c.q. leggerwijziging te beoordelen. 

 

1.2 Gesprek 

Het dossier is op 4 januari 2018 besproken. Opdrachtgever werd daarbij vertegenwoordigd 

door mevrouw A. Biebericher, mevrouw M. Faasse en de heer mr. J. Roberts. SAOZ werd 

vertegenwoordigd door haar deskundige, de heer drs. P.A.J.M. van Bragt. 

 

Daarbij kwam het volgende aan de orde: 

 

 Gevolgen van de voorgenomen wijziging van de Legger voor de huidige kern- en 

beschermingszones; 

 De ligging van de nieuwe kern- en beschermingszones; 

 Betekenis van het keurregime op de nieuwe kern- en beschermingszones. 

 

1.3 Gebruikte stukken en geraadpleegde bronnen 

Bij het opstellen van deze risicoanalyse nadeelcompensatie hebben wij de volgende 

stukken gebruikt: 

 

 Ontwerp dijkverbeteringsplan “Dorpskern Baambrugge”; 

 Oude legger-tekeningen; 

 Nieuwe legger-tekeningen. 
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Door ons zijn ook de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

 Google Maps; 

 Website Ruimtelijkeplannen.nl. 
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2 WETGEVING EN JURISPRUDENTIE 

 

De kern voor de beoordeling van het risico op nadeelcompensatie wordt gevormd door de 

vergelijking van de feitelijke wijzigingen als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. Voor 

deze beoordeling zijn de Waterwet (artikel 7.14) en de rechtspraak over nadeelcompensatie 

van belang.  

 

Het eerste lid van artikel 7.14 Waterwet bepaalt dat aan degene die als gevolg van de 

rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer 

schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding 

wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste 

behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is 

verzekerd. 

 

Van belang is dat er sprake moet zijn van schade die uitgaat boven het normale 

maatschappelijk risico van de benadeelde. De vraag of de gevolgen van een 

overheidshandeling al dan niet buiten het normale maatschappelijke risico vallen, dient te 

worden beantwoord met inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden van het 

geval, waaronder de omvang van de schade (zie onder meer ABRS 15 juli 2015, 

ECLI:NL:RVS:2015:2195 en ABRS 30 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6926).  

 

De schade moet in een voldoende causaal verband kunnen worden gebracht met de 

schadeoorzaak (zie onder meer ABRS 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1716), waarbij het 

aan verzoeker is om aan te tonen dat sprake is van schade en dat deze gestelde schade in 

een causaal verband staat met de beweerdelijk schadeveroorzakende werkzaamheden. 

Hiertoe dient verzoeker gegevens en bescheiden over te leggen die het bestuursorgaan 

nodig heeft om te kunnen vaststellen of verzoeker de door hem gestelde schade heeft 

geleden en op basis daarvan of deze schade het gevolg is van de beweerdelijk 

schadeveroorzakende werkzaamheden (zie onder meer ABRS 28 mei 2014, 

ECLI:NL:RVS:2014:1875, 23 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY9210, en 13 juni 2007 in 

ECLI:NL:RVS:2007:BA7098). 

 

Ten slotte mag de schade(oorzaak) voor de benadeelde ten tijde van de 

investeringsbeslissing (aankoop pand of vestiging bedrijf) niet voorzienbaar zijn geweest 

(zie onder meer ABRS 29 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP3666).  



  

 
 
3737930 dijkverbetering Baambrugge 6 van 21 

Indien wel sprake is van voorzienbaarheid van de schadeoorzaak komt de gestelde schade, 

wat daarvan ook zij, niet voor vergoeding in aanmerking vanwege actieve risicoaanvaarding 

ervan door de benadeelde. Een inhoudelijke beoordeling is dan niet meer vereist. 

 

Artikel 7.16 Waterwet bepaalt voorts dat de Afdeling 6.1 van de Wet op de ruimtelijke 

ordening buiten toepassing blijft voor zover een belanghebbende met betrekking tot de 

schade een beroep doet of kan doen op een schadevergoeding als bedoeld in het eerste 

lid van artikel 7.14 Waterwet. 
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3 PLANGEBIED 

 

Het plangebied en de omgeving daarvan zijn vanaf de openbare weg bekeken. De 

deskundige van SAOZ heeft niet met derden over het project gesproken.  

 

De te verbeteren waterkering ligt in de dorpskern van Baambrugge, in de gemeente De 

Ronde Venen. Het te verbeteren deel begint daar waar de Kleiweg overgaat in De Horn (ter 

hoogte van het hek naar het landbouwperceel) en eindigt ter hoogte van Binnenweg 1. 

 

 

Voor zover niet nader omschreven heeft deskundige, behalve door het opvragen van de 

getoonde kadastrale informatie, geen nader titelonderzoek gedaan naar eventueel 

aanwezige zakelijke rechten, zoals met name mandeligheid, erfdienstbaarheden, erfpacht, 

recht van opstal en vruchtgebruik. 
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4 VOORGENOMEN ONTWIKKELING 

 

Op het moment dat deze risicoanalyse wordt uitgebracht, is het nieuwe dijkverbeteringsplan 

“Dorpskern Baambrugge” nog niet in werking getreden.  

 

Met het dijkverbeteringsplan wordt, over de gehele lengte van het plangebied, een stalen 

damwandconstructie voorgestaan. De damwandconstructie bestaat uit losse stalen planken 

die in elkaar vast worden getrild tot een diepte van -9,90m NAP. De bovenzijde van de 

damwandconstructie zal worden afgewerkt door een houten afwerking (deksloof). Aan de 

voorzijde (waterzijde) zullen houten gordingen worden aangebracht. De hoogte van de 

constructie wordt NAP +0,1 meter en steekt daarmee 50 cm boven het water uit. De 

damwand vervangt in beginsel de bestaande beschoeiingen.  

 

 

Vanwege de gekozen dijkverbeteringsmethode wijzigt de ligging, vorm, afmeting en 

constructie van de waterkering. Hierdoor dient (ook) de van toepassing zijnde Legger te 

worden gewijzigd.  

 

In de huidige situatie is de kernzone gesitueerd ter hoogte van de weg, en in de nieuwe 

situatie ter hoogte van de damwand. Aan de polderzijde van de Dorpsstraat en Kleiweg lag 

een kern- en een beschermingszone.  
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Deze zones komen te vervallen. Daardoor gelden daar geen beperkingen meer. Tevens zal 

het profiel van vrije ruimte (dat is ruimte die wordt gereserveerd voor toekomstige 

ophogingen en verbredingen) komen te vervallen, omdat deze vanwege de nieuwe 

constructie niet meer nodig is.  

 

De kern- en beschermingszone worden verplaatst naar het water toe. 
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Als gevolg van de wijziging van de legger zal er ook sprake zijn van een verandering van 

de keurverplichtingen op de gronden in de onmiddellijke nabijheid van de 

damwandconstructie.  

 

De Keur bevat een stelsel van geboden en verboden die van toepassing zijn op de daartoe 

aangewezen gronden. Onder omstandigheden en voorwaarden kan voor een verboden 

activiteit vergunning worden verleend, een zogenaamde water- of keurvergunning. 

Vergunningsaanvragen worden getoetst aan de beleidsregels behorende tot de Keur. 

Tevens gelden onder bepaalde omstandigheden (algemene) vrijstellingen van de Keur. 

Bepaalde (verboden) activiteiten zijn onder voorwaarden toegestaan, zonder dat daarvoor 

een watervergunning nodig is; één en ander zoals aangegeven in het Keurbesluit 

Vrijstellingen.  
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5 VERGELIJKING EN INVLOEDSSFEER 

 

5.1 Selectie van relevante aspecten 

In deze risicoanalyse nadeelcompensatie beoordelen wij de mogelijk te verwachten 

gevolgen voor de waarde van de objecten gelegen binnen de invloedssfeer van de 

voorgenomen dijkverbetering. Deze schade kan zich voordoen indien de voorgenomen 

dijkverbetering, en in het bijzonder de wijziging van de legger en de gevolgen die daaruit 

voortvloeien met betrekking tot de keurverplichtingen, per saldo een nadelige invloed 

hebben op de waarde van die objecten.  

 

Of en zo ja in welke mate er sprake is van een nadelige wijziging, wordt bepaald aan de 

hand van een vergelijking van de oude situatie met de voorgenomen situatie.  

 

In het onderhavige geval hebben wij met betrekking tot de voorgenomen dijkverbetering en 

de voorgenomen wijziging van de legger de volgende relevante aspecten beoordeeld.  

 

Uitzicht 

Daar waar bebouwingsmogelijkheden wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor het zicht 

vanuit een omliggend object: dit kan daardoor worden beperkt of juist verruimd. Niet elke 

wijziging hoeft echter nadelige gevolgen te hebben voor de waarde van dat object. Of 

sprake is van verlies van waarde bepalend uitzicht is zowel afhankelijk van de afstand als 

van de zichthoek gemeten vanaf een waarneempunt. Naarmate de afstand toeneemt en de 

zichthoek (horizontaal of verticaal) groter wordt, zal de invloed van bebouwing op het 

uitzicht afnemen. 

 

De voorgenomen dijkverbetering zal ertoe leiden dat aan de waterkant een beperkte 

opstaande rand van de damwand zichtbaar zal worden. De hoogte van de constructie wordt 

NAP +0,1 meter en steekt daarmee 50 cm boven het water uit. Een dergelijke beperkte 

constructie zal naar ons oordeel niet leiden tot een merkbare verslechtering van het uitzicht 

op en over de Angstel. 

 

Situering en karakter van het object  

Op basis van de huidige situering van de secundaire waterkering kunnen de aan de 

waterkant gelegen objecten worden gekwalificeerd als zogenaamde buitendijks gelegen 

objecten. Hoewel de objecten wel zijn gelegen binnen de beschermingsring van de primaire 
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waterkeringen, behelst de ligging aan de buitenzijde van een secundaire waterkering een 

zeker risico op wateroverlast. 

 

 

Vanwege de voorgenomen dijkverbetering zullen de thans buitendijks gelegen objecten in 

de toekomst binnendijks komen te liggen.  
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Deze wijziging is, gelet op de beoordelingskaders, aan te merken als een zeker voordeel 

voor de te beoordelen objecten. Immers, vanwege deze wijziging komen de “oude” kern- 

en beschermingszones, met de daarbij behorende beperkingen, aan de wegzijde, te 

vervallen.  

 

Verder brengt de dijkverbetering nog het voordeel met zich mee dat de nieuwe waterkering 

eveneens de functie van een beschoeiing zal krijgen, waardoor de eigenaren van de te 

beoordelen objecten in de toekomst niet meer zelf behoeven te voorzien in een beschoeiing 

(bijvoorbeeld ter voorkoming van afkalving van het perceel).  
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Aanwendings- en bebouwingsmogelijkheden 

Vanwege de voorgenomen dijkverbetering dient eveneens de legger te worden gewijzigd. 

De nieuwe waterkering wordt immers verplaatst van de weg naar de waterkant. Als gevolg 

hiervan komen gronden en/of objecten die voorheen niet binnen de kern- of 

beschermingszone lagen, thans wel binnen de nieuwe kern- of beschermingszone te liggen.  

 

 

 

Op basis van de bovenstaande tekening kan worden vastgesteld dat in de huidige situatie 

de objecten (buitendijks) vallen onder de beschermingszone van de huidige waterkering.  

 

In de nieuwe situatie vallen de objecten (nog steeds) onder de beschermingszone, maar 

dan van de nieuwe waterkering. Verder vallen de achter de objecten gelegen gronden in de 

nieuwe zone onder de kernzone van de nieuwe waterkering.  

 

Vanwege de Keur van het waterschap gelden binnen de kern- en beschermingszone 

bepaalde regels met betrekking tot bepaalde activiteiten. Dit betekent dat bepaalde 

activiteiten uitsluitend met vergunning of melding mogelijk zijn. Voor wat betreft de 

bestaande objecten zal er geen sprake zijn van een wijziging van de keurverplichtingen. 

Immers, zowel in de huidige als in de nieuwe situatie vallen de woningen c.q. gebouwen 

onder de vigeur van de beschermingszone.  
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Daartegenover staat dat de achter de gebouwen gelegen gronden thans onder de vigeur 

van de kernzone vallen. Voorheen vielen deze gronden noch onder de kernzone noch onder 

de beschermingszone. De gebruiks- en aanwendingsmogelijkheden van deze gronden 

zullen derhalve ten opzichte van voorheen verdergaand worden beperkt door de op deze 

gronden van toepassing zijnde keurverplichtingen.  

 

In artikel 4.6 van de keur gelden de volgende verbodsbepalingen.  

 

 

 

Voor de onderhavige gronden is met name het bepaalde onder f. in het eerste lid van 

belang. Immers, ingevolge deze bepaling is het verboden om zonder vergunning 

bouwwerken of andere werken te realiseren. Hierbij kan worden gedacht aan bijgebouwen, 

aanbouwen, etc. In de huidige situatie is een dergelijke vergunning op deze gronden niet 

nodig.  

 

Ten behoeve van het vergunningverleningsproces heeft het waterschap diverse 

beleidsregels vastgesteld, zoals de Beleidsregels Keurvergunningen en het Keurbesluit 

Vrijstellingen. 

 

Voor het bepalen van de mogelijkheden tot verlening van een keurvergunning is in beginsel 

het zogenaamde keurprofiel van belang. Onder het keurprofiel wordt verstaan het 

gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor 

de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten. 
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Voorts zijn de volgende beleidsregels van belang. 

 

 

 

Op basis van het bovenstaande kan, mede gelet op de toelichting die door het waterschap 

is gegeven, worden vastgesteld dat een keurvergunning kan worden verleend indien het te 

vergunnen werk (inclusief fundering) buiten het zogenaamde keurprofiel wordt geplaatst.  

 

In dit verband is voorts van belang dat het toekomstige keurprofiel als volgt kan worden 

weergegeven, waarbij van belang is dat het te beschermen keurprofiel bestaat uit de ruimte 

gelegen onder de in de figuur aangegeven groene lijn. In deze ruimte (oranje kleur) mogen 

derhalve geen werken worden gerealiseerd. De ruimte boven deze groene lijn (blauwe 

kleur) valt derhalve buiten het keurprofiel, zodat voor deze ruimte vergunning kan worden 

verleend. 
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Op basis van het bovenstaande zijn wij van oordeel dat vanwege de wijziging van de Legger 

(in combinatie met het dijkversterkingsproject) weliswaar een wijziging zal plaatsvinden van 

de beschermingsmaatregelen voor de gronden gelegen achter de te beoordelen gebouwen 

in het plangebied, doch dat deze wijzigingen, gelet op de Beleidsregels Keurvergunningen 

en het Keurbesluit Vrijstellingen, niet van een zodanige invloed zullen zijn op de 

aanwendings- en bebouwingsmogelijkheden op deze gronden, dat daardoor sprake zal zijn 

van een relevante, in objectieve zin waardeerbare waardevermindering van het betrokken 

object. 

 

In dit verband is voorts nog van belang dat in formele zin eerst een mogelijk, binnen het 

stelsel van nadeelcompensatie te vergoeden, nadeel ontstaat, indien een 

vergunningsaanvraag vanwege de Keur zal worden afgewezen. De omstandigheid dat 

ingevolge het bepaalde in artikel 7.14 Waterwet het vaststellen van de Legger in beginsel 

leidt tot een entree tot het stelsel van nadeelcompensatie, doet hieraan naar ons oordeel 

niets af. 
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Immers, de eventuele uiteindelijke beperking van de aanwendingsmogelijkheden van de bij 

de Legger betrokken gronden, vloeit de facto eerst voort uit het eventuele weigeren van 

een vergunningsaanvraag.  

 

5.2 Kwalificatie van de relevante en nader te beoordelen aspecten 

De voor de omgeving gunstige effecten bestaan uit: 

 

 Wijziging van ligging van buitendijks naar binnendijks, waardoor onder meer de 

“oude” kern- en beschermingszones, met de daarbij behorende beperkingen, aan 

de wegzijde komen te vervallen; 

 Verbeterde bescherming (tegen lagere kosten) tegen afkalving van perceel. 

 

De voor de omgeving nadelige effecten bestaan uit: 

 

- De wijzigingen van de kern- en beschermingszone waaruit in beginsel nieuwe 

keurverplichtingen voortvloeien.  

 

Gunstige en nadelige effecten veroorzaakt door dezelfde mutatie kunnen na weging met 

elkaar worden gesaldeerd.  

 

In deze zaak zijn de voordelen, mede gelet op het zeer beperkte nadeel, groot genoeg om 

de nadelen helemaal te compenseren, zodat er per saldo geen sprake zal zijn van een aan 

het dijkverbeteringsplan en de daarbij behorende wijziging van de Legger toerekenbaar 

nadeel. 

 

Zorgvuldigheidshalve hebben wij nog aandacht besteed aan het zogenaamde normaal 

maatschappelijk risico dat binnen het stelsel van nadeelcompensatie aan de orde is, en 

derhalve ook van toepassing is op de onderhavige ontwikkeling. 
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6 OVERWEGINGEN NORMAAL MAATSCHAPPELIJK RISICO 

 

Binnen het stelsel van nadeelcompensatie komt eventuele toerekenbare schade pas voor 

tegemoetkoming in aanmerking indien deze uitgaat boven het normale maatschappelijke 

risico of het normaal ondernemersrisico (onevenredig nadeel) van de benadeelde en die de 

benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft (zie onder meer ABRS 

15 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2195 en ABRS 30 mei 2012, 

ECLI:NL:RVS:2012:BW6926).  

 

Als uitgangspunt geldt dat een overheidshandeling zoals het treffen van een 

verkeersmaatregel of de uitvoering van een infrastructureel project als een normale 

maatschappelijke ontwikkeling moet worden beschouwd, waarmee eenieder kan worden 

geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de 

daardoor getroffenen mogen worden gelaten (zie onder meer ABRS d.d. 30 mei 2012, 

ECLI:NL:RVS:2012:BW6926). 

 

Het bovenstaande neemt evenwel niet weg dat zelfs indien er sprake is van een normaal 

maatschappelijke ontwikkeling er sprake kan zijn van zodanig feiten en/of omstandigheden 

die de overheid verplichten (een deel van) de toerekenbare schade te vergoeden. Dit 

betekent dat bij het beoordelen van het normaal maatschappelijk risico onderzocht dient te 

worden of en zo ja in welke mate sprake is van dergelijke bijzondere feiten en/of 

omstandigheden. Hierbij kan worden gedacht aan de aard van de schadeoorzaak, de duur 

ervan, de wijze van verwezenlijking ervan en de (relatieve) omvang van de schade (zie 

onder meer ABRS d.d. 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5105, 5 juni 2013, 

ECLI:NL:RVS:2013:CA2052, 28 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1868 en 15 juni 2016 

ECLI:NL:RVS:2016:1650).  

 

Bij de beoordeling van het normaal maatschappelijk risico dient in ieder geval te worden 

onderzocht of de gestelde schadeoorzaak (de maatschappelijke ontwikkeling) in abstracte 

zin en/of beleidsmatig in de algemene in de lijn der verwachtingen lag zonder dat concreet 

zicht was op de omvang, plaats en moment van realisering. 

 

In dit verband is van belang dat een dijkverbeteringsproject in de rechtspraak wordt 

aangemerkt als een normaal maatschappelijke ontwikkeling, zie onder meer ABRS d.d. 

9 april 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:1198) en 8 juli 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2108). 
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Gelet voorts op de stand van de rechtspraak kan worden aangenomen dat een normaal 

maatschappelijk risico forfait van 5% van de waarde van een object in zijn algemeenheid 

kan worden aangenomen.  

 

Naar ons oordeel betekent het voorgaande dat, gelet op de beoordeling van de gevolgen 

van de voorgenomen ontwikkeling en de wijziging van de Legger, het risico op een voor 

vergoeding in aanmerking komend nadeel NIHIL is.  
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7 CONCLUSIE 

 

De op basis van het stelsel van nadeelcompensatie te vergoeden nadeelcompensatie 

taxeren wij op:  

 

NIHIL 

 

Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken, 

 

 

 

 

 

mr. J.G.E. Geleijns RT RM 

Directeur 
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