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Aanleiding
Het Rijk neemt verschillende maatregelen om de
waterveiligheid langs de rivieren te blijven borgen. De
dijkversterking langs het Steurgat en de Bergsche Maas vindt
plaats in het kader van de PKB ‘Ruimte voor de Rivier’. Tevens
zijn enkele dijkvakken in dit project meegenomen die bij de
reguliere veiligheidstoetsing in het kader van de Waterwet in
2010 zijn afgekeurd. Deze vakken worden uitgevoerd onder het
Hoogwaterbeschermingsprogramma.
In de voorbereiding voor de dijkversterking (start 2010) is
allereerst uitgegaan van versterking van het gehele dijktraject
tussen Werkendam en de Kurenpolder (daarom hebben
de landschapsanalyse die in het kader van de Handreiking
Ruimtelijke Kwaliteit zijn verricht en de alternatieven die in het
MER zijn opgesteld, het gehele dijktraject als scope). Tijdens
de uitwerking van het voorkeursalternatief zijn aanvullende
berekeningen uitgevoerd en is bepaald welke deel-trajecten
daadwerkelijk versterkt dienen te worden.
In het kader van Ruimte voor de Rivier geldt een
dubbeldoelstelling:
• Veiligheid: het belangrijkste doel van de dijkversterking
is het op orde brengen van de waterveiligheid van het
gebied achter de dijk. De dijk moet voldoen aan de
veiligheidsnormen die in het kader van de Waterwet zijn
gesteld.
• Ruimtelijke kwaliteit: een belangrijke nevendoelstelling
van de PKB Ruimte voor de Rivier is het verbeteren
van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.
Om aan de verbeterdoelstelling invulling te geven
heeft het waterschap voorafgaand aan de uitwerking
van alternatieven de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit
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en doel

Bruine Kil

Westkil
Jeppegat
Oostkil

ligging van de maatregelen

(H+N+S, 2010) op laten stellen. Deze handreiking
diende als basis voor de invulling van de ruimtelijke
kwaliteitsdoelstelling van het project en daarmee als
toetsingskader voor de alternatieven zoals deze in het
MER (Oranjewoud, nu Antea group, 2011) zijn uitgewerkt
en beoordeeld. De handreiking bood tevens handvatten
voor het op een goede manier combineren van veiligheid
(techniek) en ruimtelijke kwaliteit bij het maken van
(inrichtings-)plannen. Ook het landschapsplan (Stroming,
2012), dat de ruimtelijke uitwerking van het definitieve
ontwerp in beeld heeft gebracht, is gestoeld op deze
Handreiking.
Het zogenaamde Q-team (kwaliteitsteam) van Ruimte voor
de Rivier richt zich specifiek op de ruimtelijke kwaliteit. Het
team bestaat uit een landschapsarchitect, fysisch geograaf,
stedenbouwkundige, rivierkundige en ecoloog. Deze
onafhankelijke deskundigen maken zelf geen plannen, maar
geven gevraagd en ongevraagd advies aan de initiatiefnemers
die de Ruimte voor de Rivierprojecten voorbereiden en
realiseren. Ze zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het
project Steurgat - Bergsche Maas.
Op 14 maart 2014 brachten vertegenwoordigers van de
Programmadirectie Ruimte voor de Rivier en het Q-team een
Uitvoeringsbezoek Ruimtelijke kwaliteit. De essentie van het
naleven van het landschapsplan werd toen herbevestigd en
besloten werd om landschapsarchitect Dirk Oomen tijdens
de uitvoering van het project in te zetten voor ontwerp,
uitwerking en advies (brief van Waterschap Rivierenland aan
Programmadirectie Ruimte voor de Rivier, d.d. 7 mei 2014,
kenmerk 201408017). Eerder was Dirk al betrokken geweest bij

de planvoorbereiding.
Op 14 maart werd tevens afgesproken dat het Q-team bij
oplevering een opleveringsbezoek aan het project brengt
waarbij dan tevens deze verantwoordingsrapportage wordt
gepresenteerd.
Verantwoordingsrapportage
Aan de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier dient een
zogenaamde verantwoordingsrapportage voor de ruimtelijke
kwaliteit te worden opgeleverd. Hiervoor bestaat een format
(Bosch en Slabbers Landschapsarchitecten, 2013). Dit om
te verifiëren of aan de doelstelling “het verbeteren van de
ruimtelijke kwaliteit” is voldaan. Het traject van planstudie tot
oplevering wordt hierin meegenomen.
De verantwoordingsrapportage wordt als bijlage toegevoegd
aan het voltooiingsrapport en geeft een basis waarop het
Q-team tot een eindoordeel kan komen en de PDR kan
adviseren bij de Eindtoets. Daarnaast wordt op deze wijze
waardevolle informatie vastgelegd die voor de evaluatie van
Ruimte voor de Rivier van betekenis zal zijn.
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D e e l 1. D e
1.1

r e a l i s at i e o p d r ac h t

Beschrijving plangebied en planontwerp

De dijk langs het Steurgat is een grotendeels groene dijk, met
taluds van 1:3, die binnendijks grenst aan agrarisch gebied
en buitendijks aan het natuurgebied De Biesbosch. Het
binnendijkse landgebruik is veelal akkerbouw. Bij Werkendam
is binnendijks industrie aanwezig en in het zuidelijke deel ligt
het recreatiegebied Kurenpolder. Buitendijks ligt De Biesbosch
met een afwisseling van water, rietvelden, ruigte en wilgenbos.
De dijk heeft hier een voorland met een wisselende breedte. Op
sommige plaatsen is geen voorland aanwezig en grenst de dijk
direct aan het water van het Steurgat; hier heeft de dijk rond de
waterlijn een harde bekleding van breuksteen.
De kwaliteiten van het huidige landschap rondom het Steurgat
zijn grotendeels terug te voeren op de historische ontwikkeling
van het gebied. Oorspronkelijk was het Steurgat een kreek in De
Biesbosch in buitendijks gebied, naast diverse andere kreken,
waaronder de Bruine Kil en de Oostkil.
Ten oosten van het Steurgat liggen verschillende polders, die
voor de bedijking afgeschermd werden door polderkades,
die bij hoge waterstanden overstroomden. Bij de aanleg van
de huidige dijk, in de jaren ‘60 en ‘70 van de 20e eeuw, zijn
deze oude polderkades met elkaar verbonden tot de primaire
waterkering. De afgedamde kreken zijn nog steeds in het
binnendijkse landschap aanwezig en via gemalen/inlaten met
het Steurgat verbonden.
Binnendijks kunnen de sporen terug gevonden worden van die
inpoldering: de kades en dijken, de terpen, de kreekrestanten,
de boerderijen met hun erven en de weidsheid van het open
kleipolderlandschap. Buitendijks zijn nog de restanten van

de natuurlijke dynamiek te zien die het land heeft doen
groeien (een klein beetje eb en vloed en slibrijk water). Ook
is de karakteristieke opbouw van het Biesboschlandschap,
met biezen, riet en wilgen, goed zichtbaar. De oostelijke dijk
van het Steurgat vormt de intermediair tussen beide sterk
uiteenlopende landschappen. Ondanks dat de dijk in de loop
der tijd een steeds belangrijkere status heeft gekregen als
waterkering, is zij nog altijd weinig nadrukkelijk in het landschap
aanwezig.
Uit de analyse van het landschap komen de volgende
kernkwaliteiten ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in de
dijkzone naar voren (bron Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit):
•
•

•

•
•

de dijk ligt in een rustige, groene omgeving. Het gebied is
luw, haast geïsoleerd, als het ware een ‘achterkant’;
de dijk vormt een intermediair tussen twee zeer
verschillende landschappen: buitendijks de wereld
van de Biesboschnatuur en binnendijks het open
kleipolderlandschap;
de dijk is terughoudend ontworpen. Het is een
vanzelfsprekend, weinig nadrukkelijk element in het
landschap dat de beide werelden aan weerszijden in hun
waarde laat;
het dijktracé is een representant van zijn
ontstaansgeschiedenis;
De Biesbosch als ‘illusielandschap’, dat vanaf het water de
ervaring van een onbegrenst natuurlandschap met een
groot netwerk van natuurlijke kreken en killen mogelijk
maakt. De aanwezigheid van oeverzones met (riet) moeras,
griend en wilgenstruweel is zeer belangrijk voor deze
beleving.
7

Naast de aanwezige kwaliteiten komen uit de landschapsanalyse
ook een aantal beperkingen van de ruimtelijke kwaliteit in het
gebied naar voren. Zo is de belevingswaarde ondergeschikt aan
de functionaliteit (de dijk is vrijwel nergens toegankelijk), zijn de
rode functies (zoals het bedrijventerrein bij Werkendam) slecht
ingepast, zijn de bijzondere ruimtelijke kwaliteiten die de dijk
raken niet geïntegreerd in het dijkontwerp en maakt het geen
onderscheid tussen de afdammingen (koppelstukken) en de
voormalige polderkades.

1.2

Planontwerp

Het dijkverbeteringsproject Steurgat - Bergsche Maas is een
van de 33 projecten van Ruimte voor de Rivier en daarom was
versterking van de ruimtelijke kwaliteit meteen van de start
een belangrijke nevendoelstelling. Er is begonnen met een
Ruimtelijk Kwaliteitskader (H+N+S landschapsarchitecten, 2010),
met als doel het operationeel maken van ruimtelijke kwaliteit
ten behoeve van de planvorming. Hiervoor werden de huidige
(kern)kwaliteiten in beeld gebracht en werden ontwerpprincipes
geformuleerd die aangeven hoe bij de dijkverbetering met deze
kwaliteiten omgegaan kan worden.
Direct daarna werd gestart met de startnotitie (Antea, 2010),
waarin een keuze werd gemaakt voor binnendijks versterken als
voorkeursvariant, om de bijzondere waarden van De Biesbosch
zoveel mogelijk te kunnen ontzien. In de MER-fase (ook wel
SNIP-3 fase) die hierop volgde, kristalliseerde het ontwerp van
het voorkeursalternatief verder uit, waarbij ruimtelijke kwaliteit
steeds een belangrijke rol bleef spelen. Het Q-team van Ruimte
voor de Rivier bracht verschillende malen een bezoek en liet
zich dan informeren over het ontwerp en de afwegingen die
werden gemaakt. Ook was er oog en oor voor de wensen van
omgevingspartijen, bewoners en ondernemers, die op een of
andere manier te maken kregen met de dijkverbetering.
8

Na het vaststellen van het voorkeursalternatief (2011) werd het
projectgebied verkleind. In eerste instantie was de hele dijk in
de planvorming meegenomen, maar gedurende de verdere
fasen van het planproces werd besloten om te concentreren op
de bij de toetsing afgekeurde dijkvakken. Hierdoor viel ook een
aantal, voor dit dijktraject zo bijzondere, koppelstukken af.
Anders dan bij de meeste andere Ruimte voor de Rivierprojecten werd het ontwerp uit het voorkeursalternatief
uitgewerkt in een R.A.W.-bestek. De keuze voor een RAW bestek
werd gemaakt omdat het ontwerp bij aanbesteding al op DOniveau was uitgewerkt waardoor de ontwerpcomponent voor
de Opdrachtnemer ontbrak. Het bestek is beoordeeld door
landschapsarchitect Dirk Oomen (Stroming) en i.s.m. Antea
en Waterschap Rivierenland aangepast (memo Antea d.d. 14
maart 2014). De keuze voor een bestek heeft voor- en nadelen.
Voordeel is dat er door de landschapsarchitect goed kon worden
gestuurd op gemaakte afspraken. Nadeel was dat het technische
uitvoeringsontwerp al in detail is vastgelegd wat aanpassingen
tijdens de uitvoering bemoeilijkt.
Om de voor ruimtelijke kwaliteit belangrijke aspecten voor het
voetlicht te brengen werd naast het bestek een landschapsplan
opgesteld (Stroming, 2012). Hierin werd het hele dijktraject in
2D- en 3D-tekeningen met profielen en maten weergegeven
waarbij de nadruk lag op de cruciale onderdelen. Dit
landschapsplan was een belangrijke leidraad, waar tijdens de
uitvoering op kon worden teruggegrepen bij het maken van
keuzes.

1.3

Ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling

De ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling is als volgt:
‘draag bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
door de bijzondere eigenschappen van de dijk in zijn

Diverse principetekeningen voor het ontwerp uit het landschapsplan (2012)
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omgeving betere leesbaar en beleefbaar te maken met
aandacht voor met name de landzijde, waardoor de dijk
meer betekenis krijgt als gebruiksruimte en de natuur
meeprofiteert’.
Daarbij zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:
a. een sober ontwerp met een beperkt aantal, meest
noodzakelijke voorzieningen en vermijding van opsmuk.
b. zoveel mogelijk als een binnendijkse versterking en
verhoging uitvoeren.
c. versterking van het verschil tussen ‘oude polderkades’ en
de ‘koppelstukken’.
d. benadrukking van het verschil tussen het binnen- en
buitendijkse gebied.
e. versterking van de gebruiks- en belevingswaarde van de
dijk door aanleg van een doorgaand fietspad op de kruin
(= strikt genomen een onderhoudspad met recreatief
medegebruik).
f. vergroting van het algehele kwaliteitsniveau van de
inrichting van bijzondere plekken.
g. toepassing van natuurtechnisch maaibeheer naast
het huidige begrazingsbeheer ter ontwikkeling van
interessante dijkvegetaties.

1.4

Cruciale onderdelen

Met betrekking tot de borging van de ruimtelijke kwaliteit is in
het ontwerp van de SNIP3 fase een aantal cruciale onderdelen
benoemd:
a. Overgangen: de te verbeteren dijkgedeeltes dienen
vloeiend aan te sluiten op de niet te verbeteren gedeeltes.
b. Informatie- en rustpunten: de aanleg van informatie- en
10

c.
d.
e.

f.
g.
h.

1.5

rustpunten langs de fietsroute op de dijk met aandacht
voor voldoende ruimte en te plaatsen meubilair, in
afstemming met wat er al staat op en langs de dijk.
Uniformiteit in bewegwijzering: kijk hierbij ook naar de
wijde omgeving inclusief de Noordwaard.
Afrasteringen: beperk hoeveelheid afrasteringen op en
langs de dijk, met aandacht voor vorm hekken.
Damwand en afrastering t.h.v. de jachthaven: aandacht
voor de landschappelijke inpassing van de damwand en
de afrastering langs de haven van Werkendam; er is hier
sprake van een ontwerpopgave.
Inpassing vooroever Jeppegat: de mitigatie van de
uitbreiding van de dijk t.h.v. de Kurenpolder.
Gebruik gebiedseigen maaisel: t.b.v. de ontwikkeling
kruidenrijke grasmat i.p.v. zaaien.
Faciliteer recreatief medegebruik vissers: bijvoorbeeld met
een enkele overstapplaats over het veeraster.

Proces van borging ruimtelijke kwaliteit

Om te komen tot een volwaardige integratie van de ruimtelijke
kwaliteit in het uitvoeringsontwerp en de borging ervan tijdens
de uitvoering zijn de volgende werkafspraken gemaakt:
• Inzet van de landschapsarchitect Dirk Oomen bij de
ontwerpopgave voor de haven van Werkendam, bij de
uitwerking van overige cruciale details en bij advisering
van directievoerder Jos Prinse en aannemer tijdens de
uitvoering
• Wijzigingen zullen integraal worden beoordeeld, en
kwaliteitsinclusief worden beschouwd
• Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit bij het
overdrachtsproces aan de eindbeheerders

D e e l 2. U i t w e r k i n g
2.1

e n r e s u ltaat

Cruciale onderdelen Ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling

De met betrekking tot de borging van de ruimtelijke kwaliteit in het ontwerp van de SNIP3 fase benoemde cruciale onderdelen
worden in deze paragraaf besproken. Daarbij wordt gekeken naar de oorspronkelijk situatie, het landschapsplan (waar relevant), het
bestek en naar de uiteindelijke oplevering.

situatie voor dijkversterking
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overgang 1. Restaurant Waterman

overgang 2. ten zuiden van watersportvereniging

2.1.1
•

overgang 3. Suzannahoeve

overgang 4. Westkil

overgang 5. Jeppegat
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overgang 6. Bergsche Maas

Overgangen

‘De te verbeteren dijkgedeeltes dienen
vloeiend aan te sluiten op de niet te verbeteren
gedeeltes.’

De dijkverbetering betreft niet de hele
dijk, waardoor er zes overgangen zijn
ontstaan tussen de bestaande en versterkte
dijktrajecten. Hoewel verschillen in hoogte
en breedte van de huidige en versterkte dijk
aanzienlijk kunnen zijn is het gelukt om de
versterkte delen vloeiend en logisch aan te
sluiten op de bestaande dijk. De eenheid in
de dijk blijft hierdoor behouden. Dankzij de
geleidelijke overgangen is het geasfalteerde
onderhoudspad - dat frequent wordt gebruikt
als fietspad - vloeiend ingepast.

ligging van de overgangen

de zes overgangen in beeld

overgang 1

overgang 2

overgang 3

overgang 4

overgang 5

overgang 6
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2.1.2
•

Informatie- en rustpunten

‘De aanleg van informatie- en rustpunten langs de fietsroute
op de dijk met aandacht voor voldoende ruimte en te plaatsen
meubilair, in afstemming met wat er al staat op en langs de
dijk.’

Het aantal rust- en informatiepunten is vanwege de keuze voor
een sober en doelmatig ontwerp beperkt gehouden op de

ontwerpmaquette steurbank
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verschillende dijkdelen. Op drie koppelstukken is een zitbankje
geplaatst waar fietsers een wijds uitzicht hebben over het
gebied. Op het koppelstuk van het Jeppegat is een bijzondere
zitbank geplaatst. Deze is in beton gegoten en extra groot
gemaakt (3 meter) met een leuning in de vorm van een 2,6
meter lange steur van ijzer en rvs. Dit is de lengte van de laatste
in de omgeving van de De Biesbosch gevangen steur (in 1952).
Deze informatie is opgenomen op een paneel op de zitbank.

referentiefoto zitbankje

conceptschets steurbank

Steurbank met maker Juul Baltussen

De overige twee bankjes zijn hetzelfde als de bankjes in het
aangrenzende gebied. Ze zijn zwart en robuust wat past bij de
ambitie voor de ruimtelijke kwaliteit. Bij de drie koppelstukken,
waar de bankjes zijn geplaatst, is de begroeiing verwijderd voor
een beter zicht op het water.
Als gevolg van de werkzaamheden voor dijkverbetering
Steurgat-Bergsche Maas is de historische keet nabij Jannezand
5 meter verplaatst. Op een nieuwe fundering, op het nieuwe
dijktalud, is de griendwerkerskeet daarop weer teruggeplaatst.
Mede door het fietspad op de dijk heeft de keet in de nieuwe
situatie een recreatieve functie als rustplaats en informatiepunt

griendwerkershuisje

fietsers

gekregen. In 2013 hebben de betrokken partijen samen ideeën
uitgewerkt over onderwerpen als toegankelijkheid, onderhoud,
inrichting en informatievoorziening.
Daarbij waren betrokken: de gemeente Werkendam, Stichting
Archief Kring Hank, Natuur- en Milieuvereniging VMB en
Waterschap Rivierenland. Er volgen nog Informatiepanelen
in de griendwerkerskeet over cultuurhistorie, flora & fauna en
dijkversterking. Maar het mooiste is misschien nog wel het
uitzicht over de weidse polder!
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2.1.3
•

Uniformiteit in bewegwijzering

‘Kijk hierbij ook naar de wijde omgeving inclusief de
Noordwaard.’

Vanwege de status als onderhoudspad is er geen
bewegwijzering toegepast op de dijk. Alle elementen, zoals
verkeersbordjes en prullenbakken, zijn weggelaten. Het
weglaten van de prullenbakken is gekozen omdat dit ook
bevordert dat de gebruikers hun afval zelf meenemen. De dijk
heeft door deze uniformiteit een minimale invulling gekregen

Vissershang

16
verschillende foto’s van een sobere dijk

Oprit voetveer

wat betreft bewegwijzering. Dit past de doelstelling van een
sober en doelmatig ontwerp.
Op plekken waar voorafgaand aan de dijkversterking een
rommelig beeld bestond zijn alle elementen zoveel mogelijk
geclusterd en gecombineerd. Zo is er een rustiger beeld
ontstaan bij de entree van de Visserhang en Pontje Steur en de
entree van de watersportverening Werkendam door het kiezen
van een sobere inrichting.
De gemeente is gevraagd om de fietsroutes (knooppunten e.d.)
op het nieuwe fietspad aan te passen en gaan dit ook doen.

Entree wsv Werkendam

ligging begrazingsgebied

2.1.4
•

Afrasteringen

‘Beperk hoeveelheid afrasteringen op en langs de dijk, met aandacht voor vorm hekken.’

Het buitentalud van de dijk wordt gemaaid. Het binnendijkse talud en de berm van het noordelijke deel van
de dijk wordt begraast door schapen. De hoeveelheid rasters op dijk is hierdoor beperkt tot ongeveer 27% van
het traject, en nergens wordt het fietspad onderbroken door een raster of hek. Het fietspad wordt ook niet
bevuild door de schapen, omdat deze niet op de dijk grazen. Voor het schapenraster is de afstand tussen de
palen vergroot van 3 meter (standaard) naar 4 meter, waardoor de transparantie van het raster is toegenomen.
De hekken zijn standaard vormgegeven, hetgeen past bij een sober en doelmatig ontwerp. Door het gebruik
van beton zijn de palen extra robuust en conform de eis van de eindbeheerder.
2 principeschetsen voor plaatsen van rasters

dijk zonder raster

dijk met raster
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2.1.5
•

Damwand en afrastering t.h.v. WSV Werkendam

‘Aandacht voor de landschappelijke inpassing van de damwand
en de afrastering langs de haven van Werkendam; er is hier
sprake van een ontwerpopgave.’

Vanwege de beperkte ruimte en de ligging van de dijk direct
naast het industriegebied Bruine Kil en WSV Werkendam is
gekozen voor het gebruik van een damwand. De damwand
dient deels ter vervanging van het buitentalud en is tevens
nodig voor het tegengaan van kwel. De damwand is recht
en sober ontworpen en heeft een bij de omgeving passend
industrieel karakter gekregen. De gekozen zwarte kleur past bij
de kleurcode van het landschapsplan.
Voor de beleving vanaf de dijk is in het landschapsplan

foto’s van damwand en hekwerk
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geadviseerd om geen of een laag hekwerk toe te passen op
de damwand. Vanuit veiligheidsoogpunt voor fietsers was
een hekwerk noodzakelijk. Daarnaast vormde de damwand
de afscheiding tussen het terrein van de jachthaven van de
watersportvereniging. Om vandalisme en diefstal te voorkomen
(Tijdens de uitvoering is er bij de WSV Werkendam diverse keren
ingebroken) was een laag hekwerk niet acceptabel voor de WSV
Werkendam. De watersportvereniging wilde een spijlenhekwerk
van 2 meter hoog zoals dat ook langs de overige randen van
de jachthaven zal worden toegepast op het moment dat de
huidige hekken worden vervangen. Ook de eigenaar van het
jachthaventerrein, de gemeente Werkendam, steunde de wens
van de watersportvereniging.
Ondanks overleggen met de WSV, het waterschap en de
landschapsarchitect is het niet gelukt om de WSV te overtuigen

foto dijkversterking in uitvoering bij
Restaurant De Waterman

dat een laag hekwerk ruimtelijk veel fraaier is en ook voldoende
veiligheid geeft tegen inbrekers. Daarom, en om procedures te
voorkomen, is uiteindelijk besloten de klanteis van de WSV te
accepteren. Het gevolg is dat het geheel een sterk industrieel
uiterlijk heeft gekregen. Omdat het fietspad op de dijk circa
60cm hoger ligt dan het hekwerk kijk je als fietser wel net over
het hek.
Bezien vanuit de ruimtelijke kwaliteit en de beleving is de grote
hoogte van het hek een minpunt. Als in een eerdere planfase
bekend was geweest dat de jachthaven een hoog hek wilde
had hier in het ontwerp beter rekening mee gehouden kunnen
worden. Bijvoorbeeld door het ontwerp te spiegelen, waardoor
de damwand aan de zijde van het bedrijventerrein zou komen
en het hekwerk meer naar beneden geplaatst had kunnen
worden.

Art Impression van nieuwe situatie bij
Restaurant De Waterman

Aansluitend op de damwand is de dijk rondom restaurant
De Waterman versterkt. Ook hier is gekozen voor een
sobere invulling. De dijk is hier opgehoogd met circa 50cm.
Het fietspad en de haag zijn hiervoor opnieuw afgelegd.
Een voorstel voor een stenen schanskorf rondom De
Waterman(bestek) is op advies van Dirk vervangen voor een
haag. De keus van een haag past beter bij de balans tussen
harde en zachte materialen. Door de huidige twee inritten
naar Restaurant de Waterman en de Watersportvereniging
te combineren en het opheffen van een parkeerstrook langs
de Vierlinghstraat is ook hier een rustiger beeld ontstaan. De
ruimtelijke kwaliteit is van dit gebied is verbeterd door de
meer eenvoudige en heldere inrichting met minder asfalt. Het
restaurant heeft tijdens deze aanpassing ook hun eigen terras
en tuin opnieuw aangelegd.
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2.1.6
•

Inpassing vooroever Jeppegat

‘De mitigatie van de uitbreiding van de dijk t.h.v. de
Kurenpolder.’

Langs het Jeppegat is een vooroever aangelegd die twee
functies heeft:
1. Het compenseren van een slikkige oever die verloren is
gegaan bij de verlegging van de dijk t.h.v. de Kurenpolder.
2. Het creëren van extra land buitendijks; onderaan de dijk
voor extra bescherming.
De plasdraszone loopt flauw op van net onder de laagwaterlijn
tot ca 30 cm boven de hoogwaterlijn. De oever valt tijdens eb
daarom gedeeltelijk droog waardoor er bij laag water slikken te
zien zijn en de oever bij hoog water grotendeels onder water
staat. Om de oever vast te leggen is een stortstenen buitenrand
aangelegd tegen erosie. Deze stenen oever oogt niet fraai
vanuit het oogpunt van de ruimtelijke kwaliteit en had beter
iets lager aangelegd kunnen worden, zodat de bovenzijde bij
laagwater juist onder water blijft. Mogelijk dat op termijn hier
rietgroei op zal treden, of dat de bestorting door zetting nog
wat zal nazakken.

20
foto van slikkige oever bij hoog water

principeprofiel voor slikkige oever uit landschapsplan

luchtfoto van koppelstuk Jeppegat met Art Impression uit landschapsplan
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2.1.7
•

Gebruik gebiedseigen maaisel

‘T.b.v. de ontwikkeling kruidenrijke grasmat i.p.v. zaaien.’

Het buitentalud en de vegetatie is intact gebleven, waardoor
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er hier geen nieuwe kruidenrijke grasmat hoefde te worden
ontwikkeld. Op de plekken waar de dijk binnendijks is versterkt
en de kruin is verhoogd zijn bermen en taluds ingezaaid.
Hiervoor is een kruidenrijk mengsel gebruikt, dat geschikt is
voor dijken in het benedenrivierengebied.

2.1.8
•

Faciliteer recreatief medegebruik vissers

‘Bijvoorbeeld met een enkele overstapplaats over het veeraster.’

Door de aanleg van het onderhoudspad is de hele dijk
toegankelijk geworden voor wandelaars en fietsers. Vissers

kunnen hiermee het water daardoor nu ook beter bereiken.
Doordat over grote lengtes oude rasters zijn verwijderd is de
toegang tot het water ook verbeterd. Er zijn binnen het project
geen speciale faciliteiten aangelegd.
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D e e l 3. B o r g i n g
3.1

Ruimtelijke ontwikkelingen

Buitendijks ligt Natura 2000-gebied De Biesbosch. Hier
zijn geen ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten met
relevante effecten op de dijk. Binnendijks is er sprake van een
grote agrarische polder. Ook hier worden geen ruimtelijke
ontwikkelingen voorzien. De belangrijkste ontwikkeling die zich
momenteel voordoet, betreft de groei van het aantal recreanten
in en rondom De Biesbosch. Hiervoor is een geasfalteerd
onderhoudspad aangelegd dat ook kan worden gebruikt
door fietsers. Een andere lokale ontwikkeling met effect op de
ruimtelijke kwaliteit is het plaatsen van een hekwerk rondom
de jachthaven. Dit i.v.m. de vele diefstallen. Aan de zijde van
de te versterken dijk is gekozen voor hetzelfde hekwerk dat de
jachthaven ook zal kiezen, zodat hier eenheid ontstaat.

3.2

Beheer en onderhoud

Waterschap Rivierenland garandeert de veiligheid van de
waterkeringen door deze te beheren en te onderhouden. Dit
wordt op uitgevoerd door middel van:
• extensieve beweiding met schapen of maaien van de
binnentaluds en kruin door het in onderhoud geven van
deze gronden (via een onderhoudsovereenkomst). Indien
dit niet mogelijk blijkt, voert het waterschap zelf een
maaibeheer;
• een maai- en baggerbeheer op de berm en de
watergangen door het waterschap;
• beheer van de bestorting aan de buitenzijde van de dijk
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n a r e a l i s at i e
tot 10 meter uit de oever. Dit gebeurt door middel van een
inspectie met een frequentie van ca. één keer in de 3 à 5
jaar.
De ruimtelijke kwaliteit van een gebied wordt mede bepaald
door de mate waarin vegetaties zich natuurlijk kunnen
ontwikkelen. De afdeling Beheer en Onderhoud van het
waterschap is overgestapt naar natuurtechnisch maaibeheer
vanwege calamiteitenbestrijding, vergroting van de
erosiebestendigheid en de verbetering van de ecologische
kwaliteit van de buitentaluds. Aan de binnenzijde van de dijk
wil men doorgaan met de huidige extensieve beweiding door
schapen. Schapen zullen van het verhard onderhoudspad
worden geweerd door middel van afrastering. Veeroosters
in het onderhoudspad kunnen vanwege de eenzijdige
beweiding achterwege blijven. Door het beheer te richten op de
gewenste vegetaties, wordt niet alleen de ruimtelijke kwaliteit
gewaarborgd maar ook de ontwikkeling van ongewenste
vegetaties voorkomen.
Waar bermen en taluds zijn ingezaaid, is gewerkt met
kruidenrijke grasmengsels voor natuurlijke graslanden. In
combinatie met het bovengenoemde beheer versterkt dit de
soortenrijkdom van de taluds ten opzichte van de huidige
situatie, hetgeen aansluit bij de voorgestelde mitigerende
maatregelen in de natuurtoets. Een nieuwe grasmat heeft een
periode van 2 tot 4 jaar nodig, totdat de kwaliteit voldoende is
om erosiebestendig te zijn. Tot die tijd wordt de grasmat extra
gemonitord om de ontwikkeling te bewaken. Indien nodig
wordt het onderhoud aangepast.

D e e l 4. C o n c lu s i e
4.1

Verantwoording uitvoering opdracht

De uitvoering van het ontwerp is goed gevolgd, waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied is verbeterd. Het ontwerp is sober en
doelmatig en op de juiste plekken verbijzonderd, conform de ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling. De belangrijkste verbeteringen op het
gebied van ruimtelijke kwaliteit zijn:
• Het onderhoudspad is geasfalteerd, met een enorme impuls aan de recreatie tot gevolg (m.n. fietsers, maar ook wandelaars).
• De koppelstukken zijn beleefbaar gemaakt door het weghalen van de begroeiing en het ter plekke gebruiken van
(onderscheidend) schelpenasfalt.
• Het zicht op het water is versterkt, oa door banken te plaatsen en begroeiing te verwijderen.
• Er is een kunstwerk (‘steurbank’ geplaatst).
De uitvoering van het hoge hekwerk bij de jachthaven en in mindere mate de stenen oever bij het Jeppegat welke bij laag water
zichtbaar is, zijn met het oog op ruimtelijke kwaliteit minder geslaagd.

opening van fietspad op 26 september 2015, het “C.P. van den
Hoekpad”, vernoemd naar een lokale verzetsheld

verwijderen van bomen bij koppelstukken

zicht op killen hersteld
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4.2

Beleving resultaat ruimtelijke kwaliteit

Beleving Dirk Oomen landschapsarchitect:
‘Tijdens een bezoek op een maandag 22 september 2015 was goed te zien dat er al vele fietsers (en enkele wandelaars) gebruik maakten
van het nieuwe onderhoudspad. Ik was bezig met een vlieger om luchtfoto’s te maken van de dijk en dat trok veel aandacht. Verschillende
fietsers stopten uit interesse en dit gaf mij de gelegenheid te vragen wat ze van de dijk vonden. Vrijwel iedereen was zeer positief over
het fietspad. Enkele quotes: ‘’het is een prachtige route geworden met een prachtig uitzicht op de natuur’’, en ‘’fietsen op de dijk is veel
leuker en mooier dan door de polder wat we vroeger deden’’. De fietsers waren niet alleen lokaal maar kwamen ook van ver. De route
is dus al ontdekt voordat de officiële opening heeft plaats gevonden. Tijdens het ontwerpproces waren er discussies om het pad zo
ingetogen mogelijk te maken. Eén van de ideeën was om het zo smal mogelijk te maken (1 meter) met een halfverharding. Gezien de
aantrekkingskracht van het pad en de vele bezoekers ben ik er van overtuigd dat we de juiste keuze hebben gemaakt met een 2 meter
breed verhard pad.
Tijdens het fietsen over de dijk is vaak nauwelijks te zien waar een dijk versterkt is. Dit was een van onze ambities, een sober en doelmatig
ontwerp. Dit is erg goed gelukt. Als je vanuit Werkendam voorbij het bedrijventerrein Bruine Kilhaven en de jachthaven bent, is het alleen
maar genieten van natuur en landschap tijdens de tocht over de dijk naar de Bergsche Maas.’
Reacties uit de omgeving:
‘Er is breed gedragen tevredenheid over het project. Het meest in het oog springend is de grote groei van het aantal fietsers dat gebruik
maakt van het geasfalteerde - en daarmee gebruiksvriendelijke - onderhoudspad. Het fungeert echt als een tribune met fraai uitzicht over De
Biesbosch. De coördinator van de Pontje Steur, mevrouw Thera van den Heuvel: “het aantal fietsers is ongekend, ik heb ze geteld en het zijn er
tot wel 132 fietsers per uur”.
Ook de jachthaven is blij met het hekwerk. Dit is hetzelfde als het hekwerk dat ze zelf zullen plaatsen om de diefstallen tegen te gaan. En met
de damwand, die er voor zorgt dat de dijkversterking ter plekke weinig ruimte kost.
Over de dijkverbetering zelf hoor je niet veel(Jos Prinse), omdat niet de gehele dijk verbeterd is roept dit vragen op uit de omgeving.
Daarnaast is er wel kritiek vanuit de landbouw waarom er gelijktijdig niet een extra afvoer door de dijk is gelegd om neerslag als gevolg van
zware neerslag af te kunnen voeren. Er is twee jaar op rij flinke schade aan akkerbouwgewassen.
Restaurant de Waterman is eveneens tevreden met de manier waarop het restaurant is ingepast.’
Jos Prinse heeft tijdens de uitvoering gesproken met mensen van de watersportvereniging en John de Vries (de exploitant van de Waterman).
Allen zijn van mening dat de nieuwe situatie een hele verbetering is. Door de twee inritten te combineren is het een stuk rustiger geworden.
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Bijlagen
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bijlage 1: overzicht tracé uit projectplan						
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bijlage 2: enkele foto’s van de gerealiseerde dijkversterking (oktober 2015)
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